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 مقدمه

مستمر آماري و تحليلي مي تواند نقش به سزايي در  يانتشار گزارش هامعاونت طرح و برنامه با اين باور كه 

اقدام به  ،گذاران و فعالين تجاري و ديگر ذينفعان داشته باشدگيري هاي اقتصادي، و استفاده سرمايهتصميم

ي تحليلي با استفاده از آمارهاي داخلي و بين المللي نموده است. اين گزارش ها كه به صورت ه گزارش هاتهي

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

 داخلي مي باشد كه با نگاهي تحليلي گزارش شده اند. 

كمك به تفسير داده هاي آماري در جهت استفاده بهتر از آمارها در عرصه  ين سري از گزارش هااهدف از تهيه 

 تصميم گيري هاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد.   

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

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

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

 قابل بهره برداري مي باشد و اميد است زمينه بهبود تصميمات و سياستگذاري مرتبط با فضاي كسب كار را

 و قدمي هر چند اندك در مسير توسعه كشور باشد. ساختهفراهم 
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 عرفی مرجعم .1

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 السترسي به اطد

 1مجمع جهانی اقتصادمعرفی  .2

به عنوان نهادي غير انتفاعي تاسيس و در ژنو سوئيس مستقر شده است.  1791از سال جهاني اقتصاد مجمع 

صوصي و بهبود مجمع، يك سازمان بين المللي است كه براي ايجاد همكاري بين بخش هاي عمومي و خ

است به همين  سازمان دهي برنامه هاي منطقه اي و صنعتي هدف آن ووضعيت اقتصادي جهان ايجاد شده 

ن سياسي، كسب و كار و ديگر رهبران جامعه را در كشور ها بكار گرفته و تمام تالش موثرترين فعاال منظور

مي جهاني و در عين حال حفظ باالترين كارآفريني در جهت حفظ منافع عمو خود را براي نشان دادن تاثير

استانداردهاي حاكميتي انجام مي دهد. اين نهاد غير دولتي انواع بسياري از سازمان ها، از هر دو بخش دولتي و 

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

تعيين  .اقدام مي نمايداز نظر رقابت پذيري اقتصادي  به رتبه بندي كشورهاي جهانهر ساله نسبت  مجمع 

تواند منشا تحقيقات متعدد و جامعي براي بهبود فضاي  پذيري جهاني مي در گزارش رقابت هارتبه كشور

 باشد.  آنهاهاي اقتصادي  گذاري وكار و سياست كسب

 

 

 

                                                           
1 The 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
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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 تعريف رقابت پذيري .3

ت ها و عواملي تعريف شده است كه سطح بهره وري يك از نهادها، سياس هرقابت پذيري به عنوان يك مجموع

، قابل دستتيابي  يك كشور كشور را تعيين مي كنند. سطح بهره وري، سطحي از موفقيت است كه توسط اقتصاد

عوامتل زيتر بنتايي    از اقتصاد را نشان مي دهد كه به نوبه خود يك است. همچنين نرخ بازگشت سرمايه گذاري 

   ست.ان كشور آاقتصاد  محرك نرخ رشد

كه در طي زمان سريع تر رشد مي كند. رقابت پذيري  است، اقتصادي رقابتي تر از نظر مجمع جهاني اقتصاد

اركان  كه هر يك جنبه متفاوتي از رقابت پذيري را اندازه مي گيرد. است متنوعياركان بسيار ه ددربرگيرنجهاني 

 1نمودار شماره . ستاك مرحله خاص از توسعه ضروري براي ي گروههر و  دسته بندي شده اندگروه در سه 

 گروه بندي اركان را با توجه به مرحله توسعه نشان مي دهد.

 

 

 

 
 

 وراقتصادهاي كارايي مح

 محور

             : آموزش عالي و  5ركن 

 مهارت

 : كارايي بازار كاال 6ركن 

 : كارايي بازار كار 7ركن 

 : توسعه بازار مالي 8ركن 

 : آمادگي فناوري 9ركن 

 : اندازه بازار10ركن

 رر

 

       : پيشرفتگي  11ركن 

 وكاركسب 

 

 : نوآوري 12ركن 

 

 : نهادهاي اقتصادي 1ركن 

 : زيرساخت ها 2ركن 

 : محيط اقتصاد كالن  3ركن 

: بهداشت و آموزش  4ركن 

 مقدماتي

 : شاخص هاي رقابت پذيري جهانی1نمودار

 اقتصادهاي عملگرا محور اقتصادهاي نوآور محور

مرحله كذار  توسعه 1سطح 

 2و 1بين 
 توسعه 3سطح  توسعه 2سطح 

مرحله كذار 

 3و 2بين 
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اين زير  .دنشو ميبندي  و رتبه يريگ اندازهآن ن بر اساس اركاهايي است كه  هر ركن در برگيرنده زير شاخص

گانه بطور مجزا  12اگرچه نتايج اركان  ده شده است.نشان دا 2در جدول شماره  هر ركنها به تفكيك  شاخص

 ركن، و غالبا ضعف يك يكديگر را تقويت كرده وشته باشيم كه آنها مستقل نيستند در نظر دا بايدگزارش شده، 

   ايجاد مي كند.تاثير منفي در ديگر زمينه ها 

 هاي تحقيق يافتهش تفسير رو .4

اين بوده است كه در اولين  GCI 2ر زمينه مراحل توسعه، فرضبر  مبناي تئوريهاي اقتصادي شناخته شده د

نيروي كار غير  بر اساسعمدتا  از توسعه و كشورهاي اين مرحلههستند ، عمل محور هامرحله توسعه، اقتصاد

معدني مي كشور ها عمدتا وابسته به منابع طبيعي و مواد  اقتصاد اين نموده وماهر و منابع طبيعي با هم رقابت 

  .باشد

به تبع رقابتي  .استمنوط به عملكرد مناسب نهادهاي خصوصي و دولتي  رقابت عمدتا ،توسعهدوم در مرحله 

در اينصورت  مي يابند. بيشتري افزايش سرعتبا نيز  وري آن افزايش يافته و دستمزدها ، بهرهشدن يك كشور

مد را شروع و كيفيت آآيند توليد كاربايد توسعه فر و نمودهكشورها به سمت مرحله توسعه كارايي محورحركت 

  .افزايش دهندقيمت ها را دستمزدها،  باال رفتنزيرا آنها نمي توانند متناسب با  .توليدات شان را افزايش دهند

، دستمزدها آنقدر افزايش مي يابد كه آنها تنها در شرايطي قادر كشورها به سمت مرحله نوآوريحركت  بانهايتا 

بتوانند از باالترين سطح  كه بوداندارد باالي زندگي خواهند استحفظ و در نتيجه  مزدهااين دستبه پرداخت 

  استفاده نمايند.  جديد اتتوليد و از طريق نوآوري توسعه فرآيند توليد

و نحوه اندازه گيري سطح  يافتگيتوسعه از مرحله  در هر به اركان هر كشور مربوط وزن هاي 1جدول شماره 

 .مي دهدنشان را  بر اساس اركان رقابت پذيريتوسعه كشورها 

                                                           
2

 Global Competitiveness Index  
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 نحوه اندازه گيري سطح توسعه كشورها بر اساس اركان رقابت پذيري .1 جدول

 

کشورهایی که تولید سرانه ناخالص داخلی آنها  ست.ا بر اساس دالر آمریکا GDP، سرانه توسعهمبنای مراحل 

هزار  9تا  3بین  هزار دالر در حال انتقال از یک به دو، 3تا  2بین  در مرحله یک، می باشدهزار دالر  2زیر 

 هزار دالر در مرحله سوم 71هزار دالر در حال انتقال از دو به سه و بیش از  71تا9بین  دالر در مرحله دو،

محرک رشد و توسعه در  .متفاوت استدر هر یک از این سه مرحله  یمحرک اقتصاد قرار دارند. توسعه

 است. مرحله دوم کارایی و مرحله سوم نوآوری عوامل اقتصادی، کشورهای مرحله اول،

سطح سرانه توليد  ،دو معيار استفاده شده است. اولين معيارها عه كشورحل توسابراي تعيين مرش در اين گزار

كاال و خدمات  صادرات صادرات كاال هاي معدني از كلسهم نيز دومين معيار  و به نرخ جاريناخالص داخلي 

براي نظر گرفته مي شود. قرار گيرد در مرحله گذار در  توسعه يافتگي بين سه مرحلهكه هر كشوري مي باشد. 

از يك و انتقال نرم  نمودهتغيير نيز چنين كشورهايي، همانطور كه كشور توسعه پيدا مي كند وزن ها به آرامي 

 2شماره در جدول  مختلف توسعه دسته بندي كشور ها در مراحل .اتفاق مي افتد مرحله توسعه به مرحله ديگر

  شده است. ارائه

 سطح توسعه

 

 مراحل توسعه                          

 معيار                       

: 1سطح

اقتصادهاي 

 عمل محور

 مرحله گزار

بين سطح 

 2و1

: 2سطح

اقتصادهاي 

 وركارايي مح

 مرحله گزار

بين سطح 

 3و2

: 3سطح

اقتصادهاي نوآور 

 محور

 19222بيش از  19222تا7222 9777تا  0222 2777تا2222 2222كمتر از ($USسرانه توليد ناخالص داخلي)

 22 02تا 22 02 02تا 02 02 وزن الزامات اساسي)%(

 32 32 32 32تا03 03 كارايي)%( تقويت و وزن بهبود

 02 02تا 12 12 12تا  3 3 پيشرفتگي)%( و ينوآور وزن عوامل
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 2015 سال در توسعه حلمرا در كشورها موقعيت .2 جدول

 مرحله اول: 

 كشور( 35عمل محور)

 انتقال از مرحله

 كشور( 16)2به  1

 مرحله دوم: 

 كشور( 31كارايی محور)

 انتقال از مرحله

 كشور( 16)3به  2

 مرحله سوم: 

 كشور( 33محور)  نوآوري

 استراليا آرژانتين آلباني الجزاير بنگالدش

 تريشا برزيل ارمنستان آذربايجان بنين

 بحرين شيلي بوليوي بوتان برونئي

 بلژيك كاستاريكا بوسني و هرزگوين بوتسوانا كامبوج

 كانادا كرواسي بلغارستان گابن كامرون

 قبرس مجارستان كيپ ورد هندوراس چاد

 جمهوري چك لتوني چين ايران ساحل عاج

 دانمارك لبنان كلمبيا قزاقستان اتيوپي

 استوني ليتواني يكنجمهوري دومن كويت زامبيا

 فنالند مالزي اكوادور مولداوي غنا

 فرانسه موريس مصر مغولستان گينه

 آلمان مكزيك السالوادور نيجريه هائيتي

 يونان عمان گرجستان فيليپين هندوستان

 هنگ كنگ پاناما گواتماال عربستان كنيا

 ايسلند هلند غنا ونزوئال قرقيزستان

 ايرلند ومانير اندونزي ويتنام الئوس

 لسوتو
 

 فلسطين اشغالي روسيه جامائيا

 ليبريا
 

 ايتاليا شل سي اردن

 ماداگاسكار
 

 ژاپن تركيه مقدونيه

 مولداوي
 

 كره جنوبي اروگوئه مونته نگرو

 مالي
 

 مركش
 

 لوكزانبورگ

 موريتاني
 

 ناميبيا
 

 مالتا

 موزامبيك
 

 پاراگوئه
 

 نيوزيلند

 ميانمار
 

 پرو
 

 نروژ

 نپال
 

 ربستانص
 

 پرتقال

 نيكاراگوئه
 

 آفريقاي جنوبي
 

 قطر

 پاكستان
 

 سريالنكا
 

 سنگاپور

 رواندا
 

 سوازيلند
 

 اسلواك

 سنگال
 

 تايلند
 

 اسلوانيا

 سيرالئون
 

 تونس
 

 اسپانيا

 تاجيكستان
 

 اكرائين
 

 سوئد

 تانزانيا
   

 سوئيس

 اوگاندا
   

 تايوان

 زامبيا
   

 ترينيداد و توباگو

 زيمباوه
   

 امارات

    
 انگلستان

    
 آمريكا
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 اقتصاد ایران درگروه کشورهای دارای نظام اقتصادی گذار از مرحله اول به دوم قرار دارد. جدول فوق اساسبر

 ها نشان داده شده است. به تفکیک زیرشاخص های رقابت پذیری و و زیر شاخصارکان  3درجدول شماره 

 اركان و زير شاخص هاي رقابت پذيري .3 جدول

 زير شاخص اركان  

 نهاد 1

 شفافيت در سياستگذاري دولت حقوق مالكيت دارايي ها

 هزينه هاي تروريسم بر كسب و كارها حقوق مالكيت فكري

 هزينه هاي خشونت و خالفكاري براي كسب و كار فساد اداري و اختالس

 جرايم سازمان يافته اعتماد عمومي به سياستمداران
 قابليت اعتماد به خدمات پليس رشوه خواري و باجگيري به شيوه ي مافيايي()مانند اخاذي  

 اخالق كسب و كار استقالل قوه قضائيه

 نقش روابط در تصميم گيري هاي دولتي
 قوي بودن استانداردهاي مربوط به حسابرسي

 و تهيه گزارش هاي مالي 

 هيأت مديره ي شركت ها اثربخشي سهام داران و هدر رفتن منابع توسط دولت

 حفاظت از منافع سهام داران خرد دست و پا گير بودن مقررات دولتي

كارآمدي چارچوب قانوني براي حل و فصل دعاوي بخش 
 خصوصي

 حمايت از سرمايه گذاران

كارآمدي چارچوب قانوني براي به چالش كشيدن و پيگرد 
 حقوقي تصميمات دولت

 ابجايي مسافران در هفتهظرفيت خطوط هوايي در ج

 ها زير ساخت 2

 ژ و...(  كيفيت تامين برق) قطع و وصل، نوسانات ولتا كيفيت عمومي زيرساختها )حمل و نقل، مخابرات، انرژي و ...(

 نفر 122تعداد اشتراك تلفن همراه به ازاء هر  كيفيت جاده ها

 نفر 122ازاء هر تعداد خطوط تلفن ثابت  به  كيفيت زير ساخت هاي ريلي

 ظرفيت خطوط هوايي در جابجايي مسافران در هفته كيفيت زير ساخت هاي بنادر

   كيفيت زير ساخت هاي حمل و نقل هوايي

0 
محيط اقتصاد 

 كالن

 اساس درصد از توليد ناخالص داخليبر بدهي دولت  دولت )بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي( توازن بودجه

 رتبه اعتباري كشور انداز ملي )بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي( نرخ پس

   (تورم )بر اساس درصد تغيير ساالنه

0 

بهداشت و 

آموزش 

 مقدماتي

 شيوع ايدز )بر اساس درصد از جمعيت بزرگسال( تأثير بيماري ماالريا بر كسب وكارها

 تولد( 1222و مير نوزادان )تعداد مرگ ومير در هر  مرگ نفر جمعيت(122222ميزان شيوع ماالريا )در هر 

 اميد به زندگي )بر اساس سال( وكارها تأثير بيماري سل بر كسب

 كيفيت آموزش ابتدايي نفر جمعيت(122222ميزان شيوع بيماري سل )در هر 

 نرخ ثبت نام در آموزش ابتدايي)درصد خالص( تأثير بيماري ايدز بر كسب وكارها

3 

آموزش عالي 

و مهارت 

 آموزي

 سطح كيفي دانشكده هاي مديريت نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه

 دسترسي به اينترنت در مدارس نرخ ثبت نام در آموزش عالي

 دسترسي به خدمات آموزشي و پژوهشي در داخل كشور كيفيت نظام آموزشي

 ن خدمت به كاركنانميزان ارائه  آموزشهاي ضم كيفيت آموزش علوم و رياضيات
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 زير شاخص اركان  

0 
كارايي بازار 

 كاال

 وجود موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي براي واردات شدت رقابت داخلي

 تعرفه هاي تجاري )بر اساس درصد از عوارض گمركي( وجود بنگاه هاي مسلط بر بازار

 رواج مالكيت خارجي اثربخشي سياست هاي ضد انحصاري

 اثر قوانين بر سرمايه گذاري خارجي هاي سرمايه گذاريتاثير ماليات بر انگيزه 

 پيچيدگي تشريفات گمركي نرخ ماليات كل)بر اساس درصد از سود(

 نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي تعداد مراحل و رويه هاي الزم جهت شروع كسب و كار

 ي بنگاه هاميزان مشتري مدار تعداد روزهاي مورد نياز براي شروع كسب و كار

 ميزان آگاهي و پيچيدگي نياز خريداران هزينه هاي ناشي از سياست گذاري در حوزه كشاورزي

9 
كارايي بازار 

 نيروي كار

ارتباط پرداختها با بهره وري  تكيه بر مديريت حرفه اي  همكاري در روابط كارگر با كارفرما
 "روابط"استخدام مديران حرفه اي بدون دخالت  )وابسته به هر شركت(انعطاف در تعيين دستمزد  )انتخاب مديران حرفه اي

 ظرفيت كشور در نگاهداشت افراد بااستعداد شيوه هاي استخدام و اخراج )تعيين توسط كارفرما(

 ظرفيت كشور در جذب افراد بااستعداد هزينه هاي اضافي بر حقوق )هفتگي(

 كت زنان در نيروي كارمشار هاي كاري اثر ماليات بر انگيزه

9 
توسعه بازار 

 مالي

 دسترسي به سرمايه هاي مخاطره آميز در دسترس بودن خدمات مالي

 استحكام مالي بانك ها قابل تامين بودن استفاده از خدمات مالي

 مقررات اوراق بهادار مبادالت تامين مالي از طريق بازار داخلي سهام

 حقوق قانوني)وام دهند و وام گيرنده(شاخص  سهولت دسترسي به وام

7 
آمادگي 

 فناوري 

 نفر جمعيت 122تعداد اشتراك اينترنت پرسرعت در هر  در دسترس بودن جديد ترين فناوري ها

 نسبت پهناي باند اينترنت كشور به ازاي هر كاربر جذب فناوري در سطح بنگاهها

 نفر جمعيت 122تعداد اشتراك اينترنت پرسرعت بيسيم در هر  ارجيگذاري مستقيم خ انتقال فناوري از طريق سرمايه

   تعداد كاربران اينترنت )بر اساس درصد(

 بازار  اندازه 12
 () بر حسب قدرت خريد توليد ناخالص داخلي شاخص اندازه بازار خارجي

 ميزان صادرات بر حسب درصد از توليد ناخالص داخلي شاخص اندازه بازار داخلي

11 

پيشرفته بودن 

هاي  بنگاه

 تجاري

 كنترل شبكه توزيع و بازاريابي بين المللي تعداد تامين كنندگان داخلي

 پيشرفته بودن فرآيند هاي توليد كيفيت تامين كنندگان داخلي

 استفاده از ابزارها و شيوه هاي پيشرفته بازاريابي وضعيت توسعه ي خوشه ها

 ل به تفويض اختيارات به مديران ميانيتماي ماهيت مزيت رقابتي

   حضور گسترده شركت ها در كل زنجيره ي ارزش

 نوآوري 12

 ميزان محصوالت داراي نوآوري پيشرفته در خريد هاي دولت ظرفيت نوآوري در شركت ها

 دسترسي به مهندسان و دانشمندان در كشور كيفيت مراكز پژوهش هاي علمي

 ميزان ثبت اختراعات كاربردي) نسبت به ميليون جمعيت( شركت ها در تحقيق و توسعهميزان هزينه كردن 

   همكاري دانشگاه و صنعت در تخقيق و توسعه
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 نحوه امتيازدهی به اركان .5
 

 :نظر به مي باشد، وزن شاخص ها براي كشور ها متفاوت  با توجه به مراحل توسعه اقتصادي وزن شاخص ها

ور درمراحل توسعه اقتصادي با توجه به سرانه توليد ناخالص داخلي و سهم صادرات مواد موقعيت يك كشاينكه 

گروه  0وزن  0در جدول شماره  براي هر كشور متفاوت مي باشد.اقتصادي خام سنجيده مي شود وزن سه گروه 

 اركان نشان داده شده است.

 در ايرانوزن گروه هاي اصلي  .4 جدول
 2015 2014 2013 2012 2011 گروه هاي اصلي

 0207 0909 0900 0701 3200 الزامات اساسي

 0700 0900 0009 0002 0202 بهبود و تقويت كارايي

 709 703 907 909 900 عوامل نوآوري و پيشرفتگي

 

 :ضعيف ترين  1قوي ترين و  9مي باشد بطوريكه  1-9امتيازهاي داده شده به هر زير شاخص از  امتياز بندي

. اين آورده مي شود داده هاي تحقيق از طريق پرسشنامه هماهنگ شده بدست .مي دهدرا نشان سطح عملكرد 

كه بنا به روش  يها توسط اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران ميان بنگاه هاي اقتصادي پرسشنامه

 .گرددتوزيع مي  ،اند نمونه گيري شدهمجمع جهاني اقتصاد 

 :نشان داده مي شود.رتبه بندي سايركشورها با  دربينموقعيت هر كشور  رتبه بندي 
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 ايران در شاخص رقابت پذيريوضعيت  .6
 

در نوسان بوده و بهترين رتبه ايران  90تا  31ايران در شاخص رقابت پذيري در طي دوره مورد بررسي بين   رتبه

ن كشور هاي مورد مطالعه، عليرغم وجود نوسان در رتبه ايران بي (حاصل شده است.31)برابر با  2211نيز در سال 

)كمترين( در 0020و  2211)بيشترين( در سال 0092امتياز كشور در طي سالهاي اخير نوسان كمتري داشته و بين 

 متغير بوده است. 2210سال 

 2015تا  2010امتياز و رتبه اركان رقابت پذيري از سال  .5 جدول

 

گروه هاي 

 اصلي

 اركان

 2015سال 2014سال 2013سال 2012سال 2011سال    سال 2010

 رتبه

 144)از 

 كشور(

 امتياز

(7-1) 

 رتبه

 144)از 

 كشور(

 امتياز

(7-1) 

 رتبه

 144)از 

 كشور(

 

 امتياز

(7-1) 

 

 رتبه

 148)از 

 كشور(

 امتياز

(7-1) 

 

 رتبه

 144)از 

 كشور(

 امتياز

(7-1) 

 رتبه

 140)از 

 كشور(

 امتياز

(7-1) 

رتبه و امتياز كلي 

 ايران
07 0010 31 0092 00 0022 92 0029 90 0020 90 0027 

الزامات 

 اساسي

نهادهاي 

 اقتصادي

 كالن

92 009 92 009 09 007 90 009 129 000 70 000 

 002 00 001 07 001 03 002 07 002 09 009 90 محيط اقتصاد

بهداشت و 

 آموزش مقدماتي
03 302 29 300 39 009 122 000 02 009 00 009 

 002 09 002 32 002 31 002 00 307 32 307 30 زيرساخت ها

بهبود و 

تقويت 

 كارايي

آموزش عالي و 

 مهارت آموزي
99 009 97 007 99 001 99 002 99 002 07 000 

 002 127 007 122 007 112 002 79 007 120 009 79 كارايي بازار كاال

كارايي بازار 

 نيروي كار
103 000 107 000 101 002 103 002 102 002 109 002 

 209 100 002 129 002 102 000 120 000 120 000 122 توسعه بازار مالي

 002 77 002 129 002 110 001 111 001 120 002 70 آمادگي فناوري

 302 17 301 21 301 17 302 19 301 21 301 22 اندازه بازار

عوامل 

نوآوري و 

 پيشرفتگي

پيشرفته بودن 

هاي تجاري بنگاه  
71 000 72 000 70 009 120 000 112 003 112 003 

 001 72 001 90 002 91 002 03 001 92 001 00 نوآوري
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نوسان داشته است. رتبه  2210در سال  21و  2211در سال  19بهترين رتبه ايران در ركن اندازه بازار مي باشد كه بين 

 بوده است.  2210مشابه سال  2213ركن در سال  ايندر ايران 

مورد طي سالهاي  ركن ناي .دارد قياس با ديگر اركانران در ركن كارايي بازار نيروي كار ضعيف ترين شرايط را در اي

در ركن آموزش عالي و مهارت آموزي در سال ايران با وجود اين كه .  متغير بوده است 103و  103مطالعه بين  

ليكن به نظر مي رتبه كشور در اين ركن  بهبود يافته،  هر سال 2213تا سال  2212را داشته و از سال  07رتبه 2213

نتوانسته اند در جهت براي نيروهاي آموزش ديده فرآهم نياورده و اين دو ركن  را مناسبشرايط رسد بازار نيروي كار 

 . برقرار نمايندبا يكديگر ارتباط توسعه كشور 

بر اساس  ضعيف و متوسط و قويچهارتايي ه در سه گروايران اركان رتبه  ،3جهت خالصه سازي جدول شماره 

 بندي شده اند. هطبقدر جدول زير  2213آمارهاي سال 

 2015رتبه ايران در اركان رقابت پذير از قوي به ضعيف در سال  .6 جدول

 ضعيف متوسط قوي

 رتبه ركن رتبه ركن رتبه ركن

 17 اندازه بازار
آموزش عالي و مهارت 

 آموزي
 127 كارايي بازار كاال 07

 72 نوآوري 09 يرساخت هاز
پيشرفته بودن 

 هاي تجاري بنگاه
112 

 00 محيط اقتصادي
 نهادهاي اقتصادي

 كالن
 100 توسعه بازار مالي 70

بهداشت و آموزش 
 مقدماتي

 109 كارايي بازار نيروي كار 77 آمادگي فناوري 00

 

ترين مسائل براي اجراي  مشكل ، قتصاديز عواملي كه توسط مديران اجرايي بنگاه اخالصه اي است ا 9 جدول شماره

عاملي پنج عامل كه مسئله  10 كسب و كار مي باشد. از پاسخگويان به پرسشنامه درخواست شده است تا از يك ليست

در مرحله بعد نتايج، . دهي كنندامتياز  3تا  1را انتخاب كرده و از  توسعه كسب و كار در كشور هستندين عوامل سازتر

 بر اساس امتياز ثبت شده توسط پاسخگويان وزن دهي شده است. بندي و دسته
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 2015تا  2010از سال در ايران  عوامل براي شروع كسب و كار مسئله ساز ترينفهرست  .7 جدول

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 عوامل رتبه

 1700 1007 1007 1909 1700 1900 دسترسي به منابع مالي 1

 1207 10 2201 1300 1009 1000 بي ثباتي سياست ها 2

 12 1103 1200 700 1200 1100 ديوانساالري دولتي نا كارآمد 0

 1109 10 1200 1002 1101 1201 تورم 0

 1100 1200 7 909 707 1101 نا مناسب بودن زير ساخت ها 3

 903 900 1000 1200 309 007 مقررات ارزي 0

 0 907 3 000 002 000 فساد 9

 000 300 200 302 9 901 دوديت زاقوانين كار مح 9

 0 2 107 0 001 200 نرخ هاي ماليات 7

 na 207 100 200 207 001 پيچيدگي قوانين مالياتي 12

 na 201 203 003 209 000 متخصصكمبود نيروي كار  11

 na 0 209 003 000 003 كاري در نيروي كار فقر اخالق 12

 na na 109 103 103 200 ظرفيت ناكافي جهت نوآوري 10

 200 203 107 102 207 109 بي ثباتي دولت 10

 202 209 209 200 200 200 جرم و دزدي 13

 2 202 201 200 203 200 پايين بودن سطح بهداشت عمومي 10

 

عامل كسب و كار از ديد مديران اجرايي، دسترسي به منابع مالي است. اين عامل با توجه به پايين  مسئله ساز ترين

را كسب نموده است، نشانگر ضرورت  اهميت  100رتبه  2213دن رتبه ايران در ركن توسعه بازار مالي كه در سال بو

مشكل تورم  ،با ركن توسعه بازار مالي و جزء پنج عامل اول  مرتبط سعه كشور مي باشد. از ديگر عواملاين ركن در تو

 درمشكل تورم كماكان ،2213تا  2212از سال  ويانوضعيت اين عامل از نظر پاسخگ. عليرغم بهبود نسبي است

 باالي اهميت قرار دارد.هاي  رده
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2015و  2013، 2010مقايسه مشكل ترين عوامل براي شروع كسب و كار در  سالهاي : 2نمودار  
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ثباتي  سته وعليرغم باال بودن وزن بينثباتي دولت ندا ها را منبعث از بي ثباتي سياست بي ،رسد پاسخ دهندگان به نظر مي

 است.( قرار گرفته 10بي اهميت ترين عوامل)رديف  جزءبي ثباتي دولت  ،سياستها

 با ركن مرتبط عوامل جملهاز ،قوانين كار محدوديت زاو  متخصصكمبود نيروي كار ر، كاري در نيروي كا فقر اخالق 

در شاخص رقابت ضعيف ترين ركن ايران ركن كارايي بازار نيروي كار با وجود اينكه د. نكارايي بازار نيروي كار مي باش

در بين عوامل مسئله ساز در كسب و  پايينيوزن متوسط و  فوق الذكر،عوامل  ليكن از ديد پاسخگويان، پذيري است،

دارند كه اين خود نشان دهنده عدم حساسيت بنگاه هاي اقتصادي مورد مطالعه به اثر بخشي نيروي كار در كشور كار 

 توسعه اقتصادي كشور مي باشد. 

نشان مي دهد، همانطور كه در  2213تا  2212كشور در عوامل مسئله ساز را در كسب و كار اهميت  2نمودار شماره 

 .ثابت بوده و نوسان زيادي نداشته اندنمودار مالحظه مي گردد، مشكل ترين عوامل در طي سالهاي مورد بررسي 

 

 

 

 

 

 


