
 

1 
 

 

 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 المللیآمار اه و شاخص اهی نیب

 6102جهانی گزارش راقبت پذریی : موضوع

(The Global Competitiveness Report 6102) 

 62گزارش شماره  

   0921  آبان اول  هفته

 و ربانهم معاونت طرح

 دفتر آمار و فرآوری داده اه  

 



 

2 
 

 

 

 

 فهرست مطالب
 

 3 ...................................................................................................................................... مقدمه

 4 ........................................................................................ يجهان یریپذ رقابت شاخص معرفي .1

 11 ........................................................................... يجهان یریپذ رقابت شاخص در رانیا گاهیجا .2

 13 ................................... منطقه یکشورها با سهیمقا در يجهان یریپذ رقابت شاخص در رانیا تیوضع .2.1

 11 .................................. منتخب یکشورها  با سهیمقا در يجهان یریپذ رقابت شاخص در رانیا تیوضع .2.2

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

3 
 

 مقدمه 

با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده هاا و شاا ه هاای     

      تاازمانهای متترار  مقایسه های بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافتاه اتا ب بار هماین اتاای بر ای       

 المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شا ه های مقایسه های بین کشوری می نمایندب بین

اطالع از آ رین وضتی  کشورمان در این شا ه ها می تواناد نقشای باه تادا  در تصامیی گیاری هاای        

ب لذا در جه  انتشار مساتمر و فراگیار   اقتصادی، ترمایه گذاران و فتالین تجاری و دیگر ذینفتان داشته باشد

اینگونه آمارها و شا ه ها در کشور، وزارت وظیفه  ود می داند با انتشار گدارش هایی از آمارها و شاا ه  

های یاد شده ضمن کمک در راتتای فراهی آوردن شفافی  در فضاای کاالن اقتصاادی کشاور، دتترتای      

نمایدب در همین راتتا، متاون  طرح و برنامه با هدف شناتاایی  فتاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها تسهیل 

های مهی اقتصادی مرترط با بخش صنت ، متدن و تجارت، تهیاه گادارش    و باز نشر اقالم آماری و شا ه

را در دتتور کار  ود قرار داده ات ب ایان گادارش کاه بصاورت ادواری     « المللی های بین آمارها و شا ه» 

المللی بوده و فارغ از هر گوناه تللیال    های اطالعاتی متترر بین امل آمار و اقالم پایگاهمنتشر  واهد شد، ش

رود که این آمارها بصورت نقادانه مورد  می شودب انتظار می  تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه

طریا  پورتاا    های تخصصی )کارشناتانه( قرار گیاردب ایان تلساله گادارش هاا از       بلث، بررتی و تللیل

 وزارتخانه نید قابل بهره برداری می باشدب

امید ات  این تری گدارش ها زمینه بهرود تصمیمات و تیاتتگذاری مرترط با فضای کسب کار را فاراهی   

تازدب همکاران ملترم می توانند نظرات  ود در زمینه موضوعات گدارش و تاا تار آن را باه دفتار آماار و     

 نمایندب فرآوری داده ها ارائه
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 1 جهاني پذیریمعرفي شاخص رقابت  .1

رقاب  پذیری به عنوان یک مجموعه از نهادها، تیات  ها و عواملی تتریف شده ات  که تطح بهره وری یک 

 کشور را تتیین می کنندب تطح بهره وری، تطلی از موفقی  ات  که توتط یک اقتصاد، قابل دتتیابی ات ب

همچنین نرخ بازگش  ترمایه گذاری در یک اقتصاد را نشان می دهد که باه نوباه  اود از عوامال زیار بناایی       

   ت باملرك نرخ رشد اقتصاد آن کشور 

 باه  نسار   تااالنه  ، دارد قارار  توئیس در آن مقر که World Economic Forum اقتصاد جهانی مجمع

 گادارش  در کشاور  رتراه  تتیاین . مینمایاد  اقادام  اقتصاادی  پاذیری  رقابا   نظار  از جهان کشورهای بندی رتره

 هاای  گذاری تیات  و وکار کسب فضای بهرود برای جامتی و متتدد تلقیقات منشا تواند می جهانی پذیری رقاب 

 بباشد کشور اقتصادی

، اقتصادی رقابتی تر هس  که در طی زمان تریع تر رشد می کندب رقاب  پذیری از نظر مجمع جهانی اقتصاد

دتته بندی گروه ارکان در ته  می باشدب اینرقاب  پذیری  برای اندازه گیری ارکان متفاوتیدربرگیرنده جهانی 

با توجه  گروه بندی ارکان را 1نمودار شماره ب ات برای یک مرحله  اص از توتته ضروری  گروههر  کهشده 

 به مرحله توتته نشان می دهدب
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 حوور منوو وور    و اقتصاد عمل محوور  كوارا م محوور    گروهبر اساس اركان فوق الذكر اقتصاد كشورها به سه 

مراحول سو ت توسو ه      بند  و شاخص سرانه توليد ناخوالص داخيوم   گروهبا استفاده از ا ن  .اند تفكيك شده

        هوا  فووق نشوان داده    ( نحوه وزن دهم بوه هور  وك از مولفوه    1كه در جدول)  مشخص شده استكشورها 

 شود. مم

 

 

 اقتصادهاي كارايي محور

آموزش عالي و    :  5ركن 

مهارت            

: كارايي بازار كاال 6ركن   

: كارايي بازار كار 7ركن   

: توسعه بازار مالي 8ركن   

: آمادگي فناوري  9ركن 

 : اندازه بازاركار10ركن

 

 

  : پيشرفتگي  11ركن 

كسب وكار       

 

: نوآوري 12ركن   

 

: نهادهاي اقتصادي 1ركن   

: زيرساخت ها 2ركن   

: محيط اقتصاد كالن  3ركن   

: بهداشت و آموزش  4ركن 

 مقدماتي

: شاخص های رقابت پذیری جهاني1نمودار  

 اقتصادهاي نوآور محور

 

 اقتصادهاي عمل محور

توسعه 1سطح  مرحله كذار  

2و 1بين   
توسعه 2سطح  توسعه 3سطح    

مرحله 

كذار بين 

3و 2  
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 وزن زير شاخص ها در سطوح مختلف توسعه .1 جدول

 

كشورها م كه سرانه توليد ناخالص داخيم ونها  ست.ا بر اساس دالر ومر كا GDP  سرانه توس همبنا  مراحل 

هزار  9تا  3بين  بين دو تا سه هزار دالر در حال انتقال از  ك به دو  در مرحيه  ك  مم باشدهزار دالر  2ز ر 

هزار دالر در مرحيوه سوو     11دالر در حال انتقال از دو به سه و بيش از هزار  9تا11بين  دالر در مرحيه دو 

   قرار دارند.

موقعيتت  نشان داده شده ات ب الزم به ذکر ات ،  2112( موقتی  کشورها در مراحل توتته درتا  2در جدو )

رايي محتور   بته مرحلته دوكاكتا    2به  1يك پله بهبود يافته و از مرحله انتقال  2015ايران نسبت به سال 

 ارتقاء نموده است.

 

 

 

 

 سطح توسعه

 

: اقتصادهای 1سطح مولفه های توسعه

 عمل محور

 ارذمرحله گ

 2و1بین سطح 

: اقتصادهای 2سطح

 کارایي محور

 ارذمرحله گ

 3و2سطح بین 

: اقتصادهای 3سطح

 نوآور محور

سرانه توليد ناخالص 

  $USداخليا
 2000كمتر از

تا2000

2999 
 8999تا  3000

تا9000

17000 
 17000بيش از 

 20 40تا 20 40 60تا 40 60 وزن الزامات اساسيا% 

 50 50 50 50تا35 35 كاراييا%  تقويت و وزن بهبود

 و نوآوري وزن عوامل

 پيشرفتگيا% 
 30 30تا 10 10 10تا  5 5
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 2016موقعيت كشورها در مراحل توسعه در سال .2 جدول

 مرحله اول: عمل محور

 کشور( 33)

 2به  1انتقال از مرحله 

 کشور( 11)

مرحله دوم: کارایي 

 کشور( 31محور)

 3به  2هانتقال از مرحل

 کشور( 11)

 

مرحله سوم: نوآوری 

 کشور( 33محور)

 

 آلمان آرژانتین آفریقای جنوبی آذربایجان اتیوپی

 آمریکا اروگوئه آلرانی اکراین اوگاندا

 اتریش اتلواکی اردن الجدایر برونئی

 اتپانیا باربادوی ارمنستان برونئی بنگالدش

 اتترالیا پاناما اکوادور بوتان بنین

 اتتونی ترکیه السالوادور بوتسوانا پاکستان

 اتلوانیا شیلی اندوندی بولیوی تاجیکستان

 امارات عربستان  ایران روتیه تاندانیا

 انگلستان عمان برزیل فیلیپین چاد

 ایتالیا کاتتاریکا بلغارتتان قداقستان رواندا

 ایرلند کرواتی بوتنی و هرزگوین کوی  زامریا

 ایسلند لرنان پاراگوئه گابن زیمراو

 بلرین لتونی پرو مغولستان تاحل عاج

 بلژیک لهستان تایلند نیجریه تنگا 

 پرتقا  لیتوانی تونس وندوئال تیرالئون

 تایوان مالدی جامائیکا ویتنام غنا

 ترینیداد و توباگو مجارتتان جمهوری دومنیکن هندورای قرقیدتتان

 جمهوری چک مکدیک چین  کامروج

 دانمارك موریس  رومانی  کامرون
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 مرحله اول: عمل محور

 کشور( 33)

 2به  1انتقال از مرحله 

 کشور( 11)

مرحله دوم: کارایي 

 کشور( 31محور)

 3به  2هانتقال از مرحل

 کشور( 11)

 

مرحله سوم: نوآوری 

 کشور( 33محور)

 

 ژاپن  تریالنکا   کنگو

 تنگاپور   صربستان   کنیا

 توئد   کیپ ورد   گامریا

 توئیس   کلمریا   الئوی

 فرانسه   گرجستان   لسوتو

 فلسطین اشغالی   گواتماال   لیرریا

 فنالند   مراکش   ماداگاتکار

 قرری   مصر   ماالوی

 قطر   مقدونیه   مالی

 کانادا   مونته نگرو   موریتانی

 کره جنوبی   نامیریا   موزامریک

   مولداوی
 

 لوکدامرورگ  

   نپا 
 

 مالتا  

 نروژ       نیکاراگوئه

 نیوزیلند       هندوتتان

 هلند       یمن

 هنگ کنگ        

 یونان    
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 جهاني رقابت پذيريشاخص اركان .3 جدول

 توضیح عنوان رکن فردی

1 

 

 نهادهای اقتصادی

Institutions 

 

مای   افراد، شرکتها و دولا   تتتامالکشو ر را در  صوص  اداری چارچوب قانونی و ،این رکن

 بروی تصمیمات ترمایه گذاری و تازمان تولید اثر می گذاردو  تنجد

2 

 ها زیرتا  

Infrastructure 

 

امکانات برای کارآفرینان جه  رتاندن کاال  بودنفراهی ،  اشکا  موثر حمل و نقلاین رکن، 
ایجاد امکان تلرك شغلی برای کارکناان در   و و  دمات به بازار از طریقی مطمئن و به هنگام

 بدهدمورد تنجش قرار می  مناتب مشاغل
همچنین وابستگی اقتصادی  به تامین برق کار انه ها به گونه ای که کمرود آن موجب وقفه  

در کار آنها نشود و در نهای  شرکه مخابرات گسترده و قابل اطمیناان باه تارب نقاش آن در     
جریان تازی تریع اطالعات و رشد همه جانره اقتصادی از دیگر ماواردی اتا  کاه در ایان     

 می شودبرکن در نظر گرفته 

3 

 

 اقتصاد کالن ملیط

Macroeconomic 

environment 

این رکان  بارای رقابا      بوده وپایداری و ثرات ملیط اقتصادی کالن برای کسب و کار موثر 
 در یک کشورمهی می باشدب یپذیر

4 

 بهداش  و آموزش مقدماتی

Health and primary 

education 

 

نیروی کاری تالی  برای رقاب  پذیری و بهاره وری در یاک کشاور اماری حیااتی اتا ب  از       
و در زماان حضاور کاارایی پاایینی دارناد،       غیر  نمودهاز کار  "آنجائیکه کارکنان ناتالی غالرا

ضتف تالمتی در آنها ترب افدایش هدینه های کسب و کار می شودب  ایان رکان عاالوه بار     
کارایی فردی نیروی کار را افادایش مای    ،به اینکه آموزش های پایه تنجش تالمتی با توجه

 در نظر گرفته ات برا نید دهد، کیفی  و کمی  آموزش های پایه 

 5  

 

 عالی و مهارت آموزیآموزش 

Higher education 

and training 

 

باشاد، کیفیا    برای اقتصادی که می  واهد زنجیره ارزشی فراتر از فرآیند تولید تااده داشاته   
و مهارت آموزی اتاتی و مهی ات ب این رکن نرخ ثر  نام در تطوح تلصایلی   یآموزش عال

متوتطه و عالی  و در عین حا  کیفی  این آموزش ها را از دیاد مجریاان کساب و کاار مای      
تنجدب اندازه آموزش کارکنان نید به دلیل اهمی  آموزش های حرفه ای و تداوم آموزش های 

 مورد توجه قرارمی گیردب ،می شود ه در بیشتر کشور ها ندیده گرفتهحین کار ک

2 
 

  کاال بازار کارایی

 دمات قارار گرفتاه   ارائه ر موقتی   وبی برای تولیدات و اثر بخش، د بازار کار با  کشور های
کارآمد ترین وضتی  مرادله شود، می تواند در  از اینکه کاالهای آنها همچنین این کشورهااندب 

 اطمینان  واهند داش ب
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 توضیح عنوان رکن فردی

Goods market 

efficiency 

 

7 

 کار نیروی بازار کارایی

Labor market 

efficiency 

 

کار در بهتارین تاطح کاارایی در فضاای اقتصااد      ی اطمینان از این امر که نیرو این رکن،  در
وجود دارد، بارای آنهاا   کشور قرار گرفته و انگیده کافی جه  انجام کار با باالترین حد تاالش  

انتقاا  نیاروی کاار از یاک     الزم را برای مهی و اتاتی ات ب انتظار می رود بازار کار انتطاف 
فتالی  اقتصادی به فتالی  دیگر با کمترین هدینه و زماان فارآهی نمایادب در ایان باازار بایاد       

جه قرار  می گیارد  برابری میان زنان و مردان حفظ شودب تمام مواردی که در این رکن مورد تو
 تاثیر مثرتی روی عملکرد نیروی کار  واهد گذاش  ب

8 

 بازار مالی توتته

Financial market 

development 

از  و بخش مالی کارآمد، منابتی که توتط مردم پس اناداز شاده  مولفه هایی چون این رکن به 
پروژه های کار آفرینانه یاا تارمایه گاذاری باا      و  ارج از مرز های کشور وارد اقتصاد می شود
 اشاره داردب (ارتراطات تیاتی ) ارج ازباالترین نرخ بازگش  ترمایه مورد انتظار 

9 

 فناوری آمادگی

Technological 

readiness 

 

وری در صنت   چابکی اقتصاد را در پذیرش فناوری موجود برای افدایش بهره ،آمادگی فناوری

در  ICTs)شیوه نفوذ اطالعات و تکنولوژی ارتراطاات)   بهمی تنجدب این رکن تاکید  اصی 

 فتالی  های روزانه و فرآیند تولید برای افدایش کارایی و توانمندی نوآوری داردب

11 

 بازار اندازه

Market size 

و  اارجی آن کشاور تشاکیل    از اندازه بازار یک کشور شامل جمع اندازه بازار دا لی این رکن 
شده ات ب در این میان اندازه بازار دا لی شامل تولید نا اله دا لی باه اضاافه ارزش واردات   

 کاال و  دمات، منهای ارزش صادرات کاال و  دمات می باشدب
 

11 

 بودن بنگاه های تجاری پیشرفته

Business 

sophistication 

پیشرفته بودن بنگاه های تجاری، دو عنصری را که بطور پیچیده ای در هی تنیده اناد در نظار   
و کیفی  اتتراتژی هاا و عملیاات شارک  هاا      عاممی گیرد: کیفی  شرکه کسب و کار بطور 

 بطور  اص

12 

 نوآوری

Innovation 

 

 

وجاود موتساات    ،ترمایه گذاری کافی در تلقی  و توتته،  صوصا توتط بخاش  صوصای  
تلقیقاتی با کیفی  باال که بتواند دانش پایه مورد نیاز برای ایجاد تکنولاوژی جدیاد را فارآهی    

وتت  همکاری تلقیقاتی و توتته فناوری میان دانشگاه و صنت  و حمای  از مالکی   ،نماید
 می باشدب از موارد مورد توجه در این رکن ،متنوی
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 جهاني رقابت پذیریجایگاه ایران در شاخص  .2
 

 22بین این رتره  دهدنشان می 2112لغای   2111بررتی روند تغییرات رتره ایران در این شا ه طی تالهای 

نسر  به دو تا   2115علیرغی بهرود رتره در شا ه رقاب  پذیری جهانی در تا    بدر نوتان بوده ات 83تا

 افدایش یافته ات ب 72ایران دو پله تند  یافته و به رتره  2112قرل آن، در تا  

بهترین رتره ها در  پله بهرود داشته ات ب 9تا  1بین  "گانه غالرا12رتره ایران در ارکان  ،2112تا گدارش در 

پله  9ایران عالی و مهارت آموزی  و در آموزش شده( کسب 49( و بهداش  و آموزش مقدماتی )19اندازه بازار )

در دو رکن ملیط کالن اقتصادی و کارایی بازار کاال نسر  به تا  قرل در این میان ب ات ارتقا  یافته 

 ضتیف تر عمل نموده اییب تاحدودی

مشابه تا   13کشور منطقه مورد بررتی در ردیف 19مشاهده می شود، ایران در بین  5همانگونه که در جدو  

مارات بهترین رتره و پاکستان بدترین رتره را بین کشورهای منطقه دارا     گذشته قرار داردب همچنین کشور ا

 باشندب  می
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 2016لغايت  2011 هطي دور آن اركانو  شاخص رقابت پذيري جهانيرتبه ايران در.4 جدول

 

 

 

 

ف
دي

ر
 

 شاخص  
 2016سال  2015سال  2014سال  2013سال  2012سال  2011سال 

 كشور  138ا از  كشور  140ا از  كشور  144ا از  كشور  148ا از  كشور  144ا از  كشور  142ا از 

 72 74 83 82 22 22 رقاب  پذیری جهانی

 91 94 118 83 28 72 اقتصادی نهادهای 1

 59 23 29 25 29 27 ها زیرتا   2

 72 22 22 111 57 27 ملیط کالن اقتصادی 3

 49 47 52 51 42 51 و آموزش مقدماتی بهداش  4

5 
عالی و مهارت  آموزش

 آموزی
89 78 88 78 29 21 

 111 119 121 111 98 113 بازار کاال کارایی 2

 134 138 142 145 141 139 بازار نیروی کار کارایی 7

 131 134 128 131 123 123 بازار مالی توتته 8

 97 99 117 112 111 114 فناوری آمادگی 9

 19 19 21 19 18 21 بازار اندازه 11

11 
بودن بنگاه های  پیشرفته

 تجاری
92 93 114 111 111 119 

 89 91 82 71 25 71 نوآوری 12
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 با کشورهای منطقه در مقایسه جهاني رقابت پذیری شاخصوضعیت ایران در  .2.1
 

 جهاني پذيري رقابت رتبه ايران و كشورهاي منطقه در شاخص.5 جدول

 2016لغايت  2011دوره طي 

 

 
 

ف
دی

ر
 

 طقهكشورهاي من
 2016سال  2015سال  2014سال  2013سال  2012سال  2011سال 

 كشور  138ا از  كشور  140ا از  كشور  144ا از  كشور  148ا از  كشور  144ا از  كشور  142ا از 

 12 17 12 19 24 27 امارات 1

 18 14 12 13 11 14 قطر 2

 24 27 27 27 22 22 فلسطین اشغالی 3

 29 25 24 21 18 17 عربستان 4

 37 41 38 39 42 55 آذربایجان 5

 38 34 41 32 37 34 کوی  2

 48 39 44 43 35 37 بلرین 7

 53 42 51 51 51 72 قداقستان 8

 55 51 45 44 43 59 ترکیه 9

 59 22 29 72 77 88 گرجستان 11

 23 24 24 28 24 71 اردن 11

 22 22 42 33 32 32 عمان 12

 72 74 83 82 22 22 ایران 13

 na 91 81 77 111 115 تاجیکستان 14

 79 82 85 79 82 92 ارمنستان 15

 111 111 113 113 91 89 لرنان 12

 111 112 118 121 127 122 قرقیدتتان 17

 115 112 119 118 117 94 مصر 18

 122 122 129 133 124 118 پاکستان 19
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 2016در سال  رقابت پذيري جهانيهاي تبه ايران و كشورهاي منطقه در زير شاخصر.6 جدول

 

 

 كشور رديف
نهادهاي 

 اقتصادي

زيرساخت 

 ها

محيط 

اقتصاد 

 كالن

بهداشت 

و آموزش 

 مقدماتي

آموزش 

عالي و 

مهارت 

 آموزي

كارايي 

 بازار كاال

 3 34 41 38 4 7 امارات 1

 7 31 27 2 18 11 قطر 2

 32 24 28 48 28 31 فلسطین اشغالی 3

 41 42 51 28 31 24 عربستان 4

 51 78 75 39 55 48 آذربایجان 5

 85 94 72 2 52 59 کوی  2

 22 44 34 113 32 25 بلرین 7

 22 57 94 29 23 49 قداقستان 8

 52 51 79 54 48 74 ترکیه 9

 42 89 24 41 25 43 گرجستان 11

 43 51 81 118 52 34 اردن 11

 51 85 29 81 38 28 عمان 12

 111 21 49 72 59 91 ایران 13

 71 75 71 89 113 41 تاجیکستان 14

 45 71 93 88 82 22 ارمنستان 15

 55 22 52 132 117 119 لرنان 12

 75 87 114 91 113 115 قرقیدتتان 17

 112 112 89 134 92 87 مصر 18

 117 123 128 112 112 111 پاکستان 19
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  2016هاي رقابت پذيري جهاني درسال اادامه .رتبه ايران وكشورهاي منطقه درزيرشاخص 6جدول 

 

 كشور رديف

 كارايي

 بازار

 كار نيروي

 توسعه

 مالي بازار

 آمادگي

 فناوري

 اندازه

 بازار

 پيشرفته

بودن 

هاي  بنگاه

تجاري 

 تجاري

 نوآوري

 25 13 27 18 28 11 امارات 1

 18 18 51 33 21 17 قطر 2

 2 21 57 22 19 21 فلسطین اشغالی 3

 42 31 14 41 47 25 عربستان 4

 44 21 23 55 97 22 آذربایجان 5

 111 21 51 21 25 115 کوی  2

 45 33 92 37 43 35 بلرین 7

 59 97 45 52 114 21 قداقستان 8

 71 25 17 27 82 122 ترکیه 9

 112 112 111 25 58 43 گرجستان 11

 41 32 75 75 28 87 اردن 11

 72 22 28 57 55 82 عمان 12

 89 119 19 97 131 134 ایران 13

 42 74 122 114 115 33 تاجیکستان 14

 87 81 121 71 91 55 ارمنستان 15

 58 51 72 72 29 114 لرنان 12

 123 119 121 117 92 112 قرقیدتتان 17

 122 85 25 99 111 135 مصر 18

 75 95 29 119 117 129 پاکستان 19
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 با  کشورهای منتخبدر مقایسه  جهاني پذیری رقابت شاخصوضعیت ایران در  .2.2

در این  آن رتره 8 و 7 و اجددر جهانی  پذیری رقاب در شا ه  ایرانتر از جایگاه ه تصویری دقی ئبرای ارا

  بشا ه با بر ی کشورهای پیشرفته صنتتی و کشورهای تازه صنتتی شده مورد مقایسه قرار گرفته ات 

                                           جهاني پذيري رقابت رتبه ايران و كشورهاي منتخب در شاخص.7 جدول

 2016لغايت  2011دوره طي 

 كشورهاي منتخب رديف
 2016سال  2015سال  2014سال  2013سال  2012سال  2011سال 

 كشور  138ا از  كشور  140ا از  كشور  144ا از  كشور  148ا از  كشور  144ا از  كشور  142ا از 

 3 3 3 5 7 5 آمریکا 1

 5 4 5 4 2 2 آلمان 2

 8 2 2 9 11 9 اپن ژ    3

 21 22 23 23 21 18 فرانسه 4

 25 18 21 24 25 21 مالدی 5

 22 22 22 25 19 24 کره جنوبی 2

 28 28 28 29 29 22 چین 7

 39 55 71 21 59 52 هندوتتان 8

 43 45 53 24 27 22 روتیه 9

 44 43 49 49 42 43 ایتالیا 11

 72 74 83 82 22 22 ایران 11

 

 دهوکسب نم پذیری جهانی رقاب  شا هیک را در رتره  توئیسکشور  2112تا  2111 های تا ضمنا طی 

.ات 
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 2016هاي رقابت پذيري جهاني در سال رتبه ايران و كشورهاي منتخب در زير شاخص.8 جدول

 

 

 

 

 

 

 كشور رديف
نهادهاي 
 اقتصادي

 ها زيرساخت
محيط 

 كالناقتصاد 

بهداشت و 
آموزش 
 مقدماتي

آموزش عالي 
و 
 آموزي مهارت

كارايي بازار 
 كاال

 14 8 39 71 11 27 آمریکا 1

 23 12 14 15 8 22 آلمان 2

اپنژ    3  12 5 114 5 23 12 

 31 21 19 27 7 29 فرانسه 4

 12 41 44 35 24 22 مالدی 5

 24 25 29 3 11 23 کره جنوبی 2

 52 54 41 8 42 45 چین 7

 21 81 85 75 28 42 هندوتتان 8

 87 32 22 91 35 88 روتیه 9

 27 43 23 98 25 113 ایتالیا 11

 111 21 49 72 59 91 ایران 11
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 2016هاي رقابت پذيري جهاني درسال اادامه .رتبه ايران وكشورهاي منتخب درزيرشاخص 8جدول

 

 

 

 

 

 

 كشور رديف
بازار  كارايي

 نيروي كار
 توسعه بازار

 مالي
آمادگي 
 فناوري

 اندازه بازار
پيشرفته 

بودن بنگاه 
 تجاري هاي

 نوآوري

 4 4 2 14 3 4 آمریکا 1

 5 3 5 11 21 22 آلمان 2

 8 2 4 19 17 19 اپنژ    3

 17 14 7 17 31 51 فرانسه 4

 22 21 24 43 13 24 مالدی 5

 21 23 13 28 81 77 کره جنوبی 2

 31 34 1 74 52 39 چین 7

 29 35 3 111 38 84 هندوتتان 8

 52 72 2 22 118 49 روتیه 9

 32 25 12 41 122 119 ایتالیا 11

 89 119 19 97 131 134 ایران 11


