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 بسمه تعالی

 مقدمه 

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

المللی اقدام به گردآوری و انتشار بر همین اساس برخی سازمانهای معتبر بین. کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است

 . نمایندبین کشوری میای های مقایسهآمارها و شاخص

ذاران گ های اقتصادی، سرمایه گیریتصمیمنقشی به سزاء درتواندها میاین شاخصاطالع از آخرین وضعیت کشورمان در

ها در کشور، لذا در جهت انتشار مستمر و فراگیر اینگونه آمارها و شاخص. و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشد

های یاد شده ضمن کمک در داند با انتشار گزارشاتی از آمارها و شاخصها وظیفه خود می داده دفتر آمار و فرآوری

راستای فراهم آوردن شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور، دسترسی فعاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها تسهیل 

های مهم اقتصادی  ر اقالم آماری و شاخصدر همین راستا، معاونت طرح و برنامه با هدف شناسایی و باز نش. نمایدمی

را در دستور کار خود قرار داده « المللی های بین آمارها و شاخص» مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تهیه گزارش 

المللی بوده و  های اطالعاتی معتبر بین این گزارش که بصورت ادواری منتشر خواهد شد، شامل آمار و اقالم پایگاه. است

رود که این آمارها بصورت  انتظار می. از هر گونه تحلیل تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می شود فارغ

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

 .وزارتخانه نیز قابل بهره برداری می باشد

 .ری گزارشات زمینه بهبود تصمیمات و سیاستگذاری مرتبط با فضای کسب کار را فراهم سازدامید است این س 

همکاران محترم می توانند نظرات خود در زمینه موضوعات گزارش و ساختار آن را به دفتر آمار و فرآوری داده ها ارائه 

.نمایند
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 معرفی شاخص 

اتخاذ یا اصالح استراتژی های توسعه تجارت خارجی موثر واقع می تواند در است که  یشاخصتوانمند سازی تجاری    

ها تا چه اندازه توانسته اند موسسات، سیاست  شاخص معیاریست برای اندازه گیری اینکه اقتصادبر این اساس این  .شود

اری تمام شاخص توانمند سازی تج .ها و خدمات خویش را برای تسهیل جریان آزاد کاال به مقاصد نهایی توسعه دهند

 و ساده سازی تجارت، جهانی سازمان تعریف بنابررا مورد توجه قرار می دهد،  "تسهیل کننده تجارت  "اقدامات 

 جمع آوری، رویه های و ها فعالیت شامل که دارد نام تجاری تسهیل بین المللی، تجارت رویه های هماهنگ سازی

بر اساس این شاخص  .می شود بین المللی تجارت در کاالها جابجایی جهت نیاز مورد داده های و پردازش انتقال ارائه،

 :این زیر شاخص ها عبارتند از. مجموعه عوامل مربوط به تسهیل تجارت در چهار گروه اصلی طبقه بندی شده اند

 . دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیر ساخت و محیط عملیاتی

به صورت  2114تا  2111مجمع جهانی اقتصاد ارائه شد که از  سال از سوی  2118این شاخص اولین بار در سال    

 .شود دوساالنه اعالم می

 2112 این ارکان تا گزارش سال . شوند گیرد که ارکان نامیده می زیر شاخص اصلی مولفه هایی را در بر میاین چهار 

 :شامل موارد زیر بوده اند نه رکن و

  زیر شاخص دسترسی به بازار 

 دسترسی به بازار های داخلی و خارجی: رکن اول

 زیر شاخص ترتیبات اداری در مرزها 

 کارایی گمرک: رکن دوم

 کارایی روش صادرات و واردات: رکن سوم

 شفافیت ترتیبات اداری در مرزها: رکن چهارم

  زیر شاخص زیرساخت حمل و نقل و ارتباطات 

 نقل و حمل زیرساختهای کیفیت و دسترسی قابلیت: رکن پنجم

 نقل حمل و خدمات کیفیت و دسترسی ابلیتق: رکن ششم

 ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و دسترسی قابلیت: رکن هفتم

 زیر شاخص محیط عملیاتی 

 محیط قانونی: رکن هشتم

 امنیت فیزیکی: رکن نهم

 :زیر شاخص های اصلی به هفت رکن زیر تغییر یافته استچهار ارکان  2114در گزارش سال 
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 یر شاخص دسترسی به بازار ز 

  داخلی بازار به دسترسی :اول رکن

 خارجی بازار به دسترسی :دوم رکن

 زیر شاخص ترتیبات اداری در مرزها 

  مرزها در اداری ترتیبات شفافیت و کارایی :سوم رکن

  زیر شاخص زیرساخت حمل و نقل و ارتباطات 

  نقل و حمل زیرساختهای کیفیت و دسترسی قابلیت :چهارم رکن

  نقل حمل و خدمات کیفیت و دسترسی قابلیت :پنجم رکن

  ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و دسترسی قابلیت :ششم رکن

 زیر شاخص محیط عملیاتی 

  عملیاتی محیط :هفتم رکن

 

 معرفی مرجع 

استخراج گردیده است  www.weforum.orgمجمع جهانی اقتصاد به آدرس  کلیه جداول این گزارش از سایت  

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

المللی، مستقر در ژنو سوئیس است  بنیادی غیردولتی و بین World Economic Forum)) مجمع جهانی اقتصاد 

سال  ژانویهای اولین بار در مع جهانی اقتصاد برمج .در داووس است  که همه شهرت خود را مدیون اجالس ساالنه

داران اروپایی  ن جایی برای جمع شدن رهبران اقتصادی و سرمایهبه عنوا کالوس شوابتوسط  داووسدر شهر و  1۷71

 .راه اندازی شد

 
 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 و جمعیت کشورهای منتخب( به قیمت جاری)تولید ناخالص ملی  _ 1جدول 

 1011در سال 

 

 میلیون نفر  -میلیارد دالر                                                                                               

 جمعیت تولید ناخالص ملی کشور

 7641 54846 ایران

 744۷ 78843 ترکیه

 2۷45 31447 مالزی

 51 112۷45 کره

 1414۷ 212۷48 روسیه

 1354 8221 چین

 814۷ 342۷45 آلمان

 12746 5۷6143 ژاپن

 31442 1624446 آمریکا

 2۷ 71141 عربستان

 3448 182144 کانادا 

 224۷ 154147 استرالیا 
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 1رتبه شاخص توانمند سازی تجاری _ 1جدول 

 کشور
1010 

 (کشور 125از بین)

1011 
 (کشور 132 از بین)

1012 
 (کشور138از بین )

 131 117 - ایران

 46 62 62 ترکیه

 25 24 31 مالزی

 31 34 27 کره جنوبی

 115 112 114 روسیه

 54 56 48 چین

 11 13 13 آلمان

 13 18 25 ژاپن

 15 23 1۷ آمریکا

 48 27 41 عربستان

 14 ۷ 8 کانادا

 23 17 15 استرالیا

 

 

 

                                                           
1
 - Enabling Trade Index 
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 1شاخص دسترسی به بازار  زیر رتبه _ 3جدول 

 1010 کشور
 (کشور 125از بین)

1011 
 (کشور 132 از بین)

1012 
 (کشور138از بین )

 138 132 - ایران

 62 51 47 ترکیه

 41 32 31 مالزی

 121 115 111 کره جنوبی

 132 12۷ 125 روسیه

 11۷ 118 7۷ چین

 75 67 111 آلمان

 111 ۷8 121 ژاپن

 71 61 62 آمریکا

 115 61 54 عربستان

 41 27 25 کانادا 

 74 54 63 استرالیا 

 
 و و غیر تعرفه ای و رفتارهای ترجیحی ایه تعرف موانع کشورها، هایه تعرف نظام وسعت و پیچیدگی شاخص زیر این   

 .دهد می قرار بررسی مورد را خارجی در بازارهای کشورها

                                                                                                                 

 

 

                                                           
2
 - Market access 
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 3ترتیبات اداری در مرزها  رتبه شاخص _ 2جدول 

 1010 کشور
 (کشور 125از بین)

1011 
 (کشور 132 از بین)

1012 
 (کشور138از بین )

 11۷ ۷6 - ایران

 44 63 61 ترکیه

 33 3۷ 44 مالزی

 1۷ 25 24 کره جنوبی

 113 111 11۷ روسیه

 48 45 48 چین

 13 18 15 آلمان

 5 8 16 ژاپن

 21 21 1۷ آمریکا

 52 31 31 عربستان

 21 15 17 کانادا 

 22 14 14 استرالیا 

 

 .پردازدمی  کشورها گمرکی نظارت های کارایی و شفافیت کیفیت، سنجش به شاخص زیر این   

 

 

 

 

                                                           
3
 - Border administration 
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 2شاخص زیر ساخت ها  زیر رتبه _ 5جدول 
 

 کشور
1010 

 (کشور 125از بین)

1011 
 (کشور 132 از بین)

1012 
 (کشور138از بین )

 ۷2 82 - ایران

 47 47 57 ترکیه

 23 21 24 مالزی

 7 11 15 کره جنوبی

 52 51 48 روسیه

 36 48 43 چین

 6 5 1 آلمان

 5 14 14 ژاپن

 8 15 11 آمریکا

 37 36 45 عربستان

 22 21 21 کانادا 

 21 23 1۷ استرالیا 

 
 های و زیرساخت مرتبط خدمات نقل، حمل و های ساخت زیر کیفیت و دسترسی قابلیت چون مواردی شاخص زیر این

 .کند می ارزیابی را هستند ضروری آن از خارج و کشور در کاالها جابجایی تسهیل جهت که ارتباطی

 

 

 

 

                                                           
4
 - Infrastructure 
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 5شاخص محیط عملیاتی  زیر رتبه _ 6جدول 
 

 کشور
1010 

 (کشور 125از بین)

1011 
 (کشور 132 از بین)

1012 
 (کشور138از بین )

 125 83 - ایران

 56 86 87 ترکیه

 27 31 51 مالزی

 55 57 44 کره جنوبی

 11۷ 113 ۷2 روسیه

 37 45 41 چین

 12 21 15 آلمان

 22 26 34 ژاپن

 24 42 37 آمریکا

 34 8 3۷ عربستان

 15 15 18 کانادا 

 1۷ 18 1۷ استرالیا 

 

 مورد ارزیابی را گذارد می تأثیر کشورها واردکنندگان و صادرکنندگان کار بر که نهادی عوامل کیفیت زیرشاخص، این  

 .دهد می قرار

                                                           
5
 - Operating environment 
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 1012رکن مرتبط به زیر شاخص های توانمند سازی تجاری بر اساس گزارش  7 رتبه _ 7جدول 
 

 رکن هفتم رکن ششم رکن پنجم رکن چهارم رکن سوم رکن دوم رکن اول کشور

 125 113 ۷1 65 11۷ 133 138 ایران

 56 75 36 26 44 81 34 ترکیه

 27 38 26 14 33 42 75 مالزی

 55 6 18 11 1۷ ۷3 114 کره جنوبی

 11۷ 44 82 42 113 84 127 روسیه

 37 82 31 16 48 125 ۷8 چین

 12 21 3 5 13 ۷7 46 آلمان

 22 11 4 7 5 138 28 ژاپن

 24 13 11 8 21 128 27 آمریکا

 34 41 44 38 52 127 81 عربستان

 15 28 13 1۷ 21 76 16 کانادا

 1۷ 15 21 24 22 134 18 استرالیا

 

  داخلی بازار به دسترسی :اول رکن

 خارجی بازار به دسترسی :دوم رکن

  مرزها در اداری ترتیبات شفافیت و کارایی :سوم رکن

  نقل و حمل های زیرساخت کیفیت و دسترسی قابلیت :چهارم رکن

  نقل حمل و خدمات کیفیت و دسترسی قابلیت :پنجم رکن

  ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و دسترسی قابلیت :ششم رکن

  عملیاتی محیط :هفتم رکن
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 برخی از نماگرهای ارکان توانمند سازی تجاری رتبه _ 8جدول 

 کشور 
نرخ 
 تعرفه

خدمات 
 گمرکی

شفافیت و 
هزینه غرآیند 
ترخیص کاال 

 از گمرک

متوسط زمان 
صرف شده 

 واردات

تعداد 
مدارک مورد 

نیاز برای 
 واردات

متوسط زمان 
صرف شده 

 صادرات

تعداد مدارک 
نیاز برای مورد 

 صادرات

دسترسی به 
 منابع مالی

 128 85 116 115 121 123 - 138 ایران

 27 85 48 82 47 34 56 67 ترکیه

 22 16 35 11 16 27 84 78 مالزی

کره 

 جنوبی
۷1 6 24 11 3 ۷ 3 87 

 86 121 ۷6 115 83 121 43 111 روسیه

 66 118 ۷1 27 ۷1 38 53 114 چین

 17 16 17 11 11 2 12 5 آلمان

 31 3 35 27 36 14 2 36 ژاپن

 11 3 1 27 2 16 13 33 آمریکا

 42 41 48 57 64 54 46 56 عربستان

 ۷ 3 ۷ 3 28 21 ۷ 38 کانادا

 21 41 17 57 16 ۷ 11 37 استرالیا

 

 


