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 3  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 مقدمه  .1

های  ها و شاخص با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده   

المللی بینهای معتبر  بر همین اساس برخی سازمان. های بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است مقایسه

 . نمایند های بین کشوری می های مقایسه اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص

های اقتصادی،  گیری تواند نقشی به سزاء در تصمیم ها می اطالع از آخرین وضعیت کشورمان در این شاخص

مستمر و فراگیر اینگونه آمارها و لذا در جهت انتشار . گذاران و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشد سرمایه

های  داند با انتشار گزارشاتی از آمارها و شاخص ها وظیفه خود می ها در کشور، دفتر آمار و فرآوری داده شاخص

یاد شده ضمن کمک در راستای فراهم آوردن شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور، دسترسی فعاالن 

در همین راستا، معاونت طرح و برنامه با هدف شناسایی و باز نشر . نماید یاقتصادی را به اینگونه نیازها تسهیل م

آمارها و » های مهم اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تهیه گزارش  اقالم آماری و شاخص

 این گزارش که بصورت ادواری منتشر خواهد شد،. را در دستور کار خود قرار داده است« المللی های بین شاخص

المللی بوده و فارغ از هر گونه تحلیل تخصصی، صرفاً در قالب  های اطالعاتی معتبر بین شامل آمار و اقالم پایگاه

های  رود که این آمارها بصورت نقادانه مورد بحث، بررسی و تحلیل انتظار می. آمارهای توصیفی ارائه می شود

طریق پورتال وزارتخانه نیز قابل بهره برداری این سلسله گزارشات از . قرار گیرد( کارشناسانه)تخصصی 

 .باشد می

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

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

 .نمایندها ارائه  داده

  



  

                                                                                                                                                                                            

 4  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 1فناوریمعرفي شاخص آمادگي  .2

 میزان مهیا بودن از طریق این رکن.  است یورارکن آمادگی فن ،یکی از ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی

کشور با  هرسرعت انطباق اقتصاد  به عبارت دیگر. شودمیبستر نوآوری برای رقابت پذیری هر کشور سنجیده 

با در نظر )  در یک کشور است وری صنایعبهرهنشان دادن میزان برای که معیاری مهم های موجود فناوری

به منظور افزایش کارآیی در   اطالعات و ارتباطات هایفناوریگرفتن توانایی آنها در بهره گیری کامل از 

 .می گیردمورد سنجش قرار  ،(یفرایندهای تولیدانجام و  های جاریفعالیت

وری خواهد شد و لذا آنچه سبب ولوژی مناسب وارداتی سبب افزایش بهرهباید توجه داشت استفاده از تکن

 مورد استفاده نبوده بلکه امکانفناوری گسترش گسترش یا عدم شود می کشوریک زایش بهره وری در اف

-نوین می استفاده از فناوریشرکتهای فعال کشور به طرح ها و محصوالت پیشرفته و قابلیت جذب و دسترسی 

نقش  (FDI)گذاری مستقیم خارجیسرمایه ، باشندمی تکنولوژی خارجیتامین کننده  ی کهمنابع میاندر . باشد

قرار تری از توسعه فناوری بویژه برای کشورهایی که در مرحله پاییناین امر ، کندایفا می و برجسته کلیدی

 .تر استدارند، بسیار با اهمیت

 :عبارتند از  ه که این اجزاشد تشکیل جزء هفتاز  یوراآمادگی فنشاخص 

  فناوری؛دسترسی به آخرین  

  ؛در سطح بنگاه  فناوریجذب 

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI ) ؛ فناوریو انتقال 

  ؛کاربران اینترنت 

  ؛پهنای باند اشتراك اینترنت 

 ؛( کیلوبایت در ثانیه بر نفر)المللی پهنای باند اینترنت بین 

 ك تلفن همراهپهنای باند اشترا. 

                                                           
1
 Technological readiness 

2
 ICTs 
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 عرفي مرجعم .3

کلیه . توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و به صورت سالیانه منتشر میشود آمارهای مورد استفاده در این گزارش، 

و  شدهاستخراج  http://www.weforum.org جداول این گزارش از سایت این سازمان به آدرس

 .پذیراستعات از طریق مراجعه به سایت برای عموم امکان الدسترسی به اط

 

 وریادر شاخص آمادگي فن ایران جایگاه .4

دهد، رتبه ایران بین نشان می 202 لغایت  202 های  بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال

این رتبه  202 در سال . کسب شده است 202 بوده در سال  69در نوسان بوده و بهترین رتبه که  009تا  69

ها در دسترسی به محدودیتهای اقتصادی و  رسد وجود عواملی نظیر تشدید تحریم به نظر می. رسید 009به 

در دو سال . بوده است 202 شاخص تا سال این ایران در رتبه ل تنزل یدالجمله المللی از بین هایآوریفن

 . رسیده است 66و  021اخیر روند بهبودی در این شاخص آغاز شده و رتبه ایران به ترتیب به 

ها و اجزای این شاخص، بهترین عملکرد ایران مربوط به پهنای باند اشتراك اینترنت است و در در میان مولفه

در این  202 رتبه ایران در سال . شوداخیر روند بهبودی مستمر دیده میاین زیر شاخص طی سالهای 

ری ت یرشاخص جذب فناوری درسطح بنگاه، کشورمان عملکرد ضعیفزدرمقابل در. رسیده است 12زیرشاخص به

 .رسیده است  02به  202 را داشته است، بطوریکه رتبه آن در سال 

ارتباط مستقیمی با وضعیت روابط اقتصادی با دیگر فناوری دگی شاخص آماکشورها در به اینکه رتبه  با توجه

جوینت )گذاری مشتركگذاری خاجی اعم از سرمایهو مهیا شدن فضای کالن اقتصادی برای سرمایهکشورها 

رود با لغو تحریم ها و گسترش تعامالت بین المللی می انتظار ، لذا داردو سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( ونچر

رتبه ایران را در شاخص  0نمودار  .شاهد ارتقاء رتبه ایران در این زیر شاخص باشیمبتوان ده ای نزدیک در آین

های هفتگانه وضعیت ایران در زیرشاخص  دهد و در نمودار نشان می 202 -202 آمادگی فناوری طی دوره 

رتبه ایران در شاخص 0دول همچنین در ج. اندمقایسه شده 202 و  202 شاخص آمادگی فناوری در سالهای 

 .دهدرا نشان می 202 لغایت  202  هطی دورهای آن و زیرشاخص آمادگی فناوری 
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 7  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 0212لغایت  0212رتبه ایران در شاخص آمادگی فناوری طی دور : 1جدول 

شاخص آمادگی  ردیف

 فناوری

 0212سال  0212سال  0212سال  0210سال  0211سال  0212سال 

 (کشور 122از )  (کشور 122از )  (کشور 121از )  (کشور 122از )  (کشور 120از )  (کشور 121از ) 

 66 401 449 444 401 69 وریاآمادگی فن

4 
دسترسی به 

 فناوریآخرین 

421 441 441 424 422 444 

2 
در  فناوریجذب 

 سطح بنگاه

449 420 446 420 414 412 

1 

سرمایه گذاری 

 مستقيم خارجی

(FDI ) و انتقال

 فناوری

441 444 401 421 421 402 

1 
کاربران اینترنت، 

% 
90 402 69 61 61 60 

9 
پهنای باند 

 اشتراك اینترنت

404 401 16 19 11 10 

9 

پهنای باند 

اینترنت بين 

 441 441 422 449 401 - المللی

کيلوبایت در ثانيه )

 (بر نفر

1 

پهنای باند 

اشتراك تلفن 

 همراه
66 - 421 419 421 441 
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 با کشورهای منطقه فناوری در مقایسهآمادگي  شاخصوضعیت ایران در  -1-4

وری در اکه هدف آن دست یافتن ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن 0121با توجه به سند چشم انداز  

بوده و تأکید بر ( کشورهای همسایهشامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و )ی آسیای جنوب غربی سطح منطقه

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه شده است، در  جنبش نرم

 2و   بطوریکه جداول . آوری با کشورهای منطقه  مقایسه شده استادامه وضعیت ایران در شاخص آمادگی فن

گیرند جایگاه قابل شور منطقه که در این شاخص مورد ارزیابی قرار میک 06کشورمان در میان دهد نشان می

 .های موجود، جایگاه ایران در منطقه  بهبود یابدقبولی نداشته و الزم است با رفع موانع و کاستی

 

  



  

                                                                                                                                                                                            

 9  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 آمادگی فناوری در شاخصو کشورهای منطقه رتبه ایران  :0جدول 

 0212 لغایت 0212 هطی دور 

 منتخبکشورهای  ردیف
 2015سال  2014سال  2013سال  2012سال  2011سال  2010سال 

 (کشور 122از )  (کشور 122از )  (کشور 121از )  (کشور 122از )  (کشور 120از )  (کشور 121از ) 

 20 49 21 26 24 29 فلسطين اشغالی 4

 10 21 21 22 10 41 امارات متحده عربی 2

 14 14 14 21 11 19 قطر 1

 11 11 12 16 16 21 بحرین 1

 12 19 14 19 11 12 عربستان سعودی 9

 99 11 96 11 99 11 کویت 9

 91 99 90 94 11 10 آذربایجان 1

 94 94 91 99 11 12 قزاقستان 1

 92 91 99 91 94 96 عمان 6

 91 99 91 91 99 99 ترکيه 40

 99 19 14 61 16 62 لبنان 44

 12 91 91 19 400 61 گرجستان 42

 19 14 12 62 11 401 ارمنستان 41

 19 11 10 96 96 92 اردن 41

 69 444 426 410 414 446 قرقيزستان 49

 61 69 400 64 69 11 مصر 49

 66 401 449 444 401 69 ایران 41

 441 441 441 441 449 406 پاکستان 41

 449 449 - - - 420 تاجيکستان 11

 

 



  

                                                                                                                                                                                            

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 آمادگی فناوری هایشاخصزیر در و کشورهای منطقه رتبه ایران : 2جدول 

 0212 لغایت 0212 هطی دور 

 کشورهای منتخب ردیف
دسترسي به 

 فناوریآخرین 

 در  فناوریجذب 

 سطح بنگاه

سرمایه گذاری مستقیم 

و انتقال ( FDI)خارجي

 فناوری

کاربران اینترنت، 

% 

پهنای باند 

اشتراك 

 اینترنت

 پهنای باند اینترنت 

 الملليبین

 (کیلوبایت در ثانیه بر نفر)

پهنای باند اشتراك 

 تلفن همراه

 53 29 32 39 8 5 8 فلسطين اشغالی 1

 9 59 63 12 3 7 9 امارات متحده عربی 2

 13 43 69 9 4 12 20 قطر 3

 4 50 42 10 30 33 29 بحرین 4

 15 71 66 50 18 30 39 عربستان سعودی 5

 2 49 103 29 132 60 67 کویت 6

 62 70 45 54 50 62 54 آذربایجان 7

 44 47 58 62 103 90 89 قزاقستان 8

 27 68 85 41 84 56 65 عمان 9

 69 62 61 67 52 36 55 ترکيه 10

 52 82 40 33 128 94 90 لبنان 11

 97 42 60 72 109 103 97 گرجستان 12

 78 58 71 75 79 113 87 ارمنستان 13

 99 107 84 79 49 35 47 اردن 14

 32 104 88 97 122 118 130 قرقيزستان 15

 68 101 91 95 75 126 120 مصر 16

 113 113 70 90 102 132 111 ایران 17

 125 115 107 119 77 82 79 پاکستان 18

 114 123 132 111 88 116 94 تاجيکستان 19



  

                                                                                                                                                                                            

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 با  کشورهای منتخبدر مقایسه وری اآمادگي فن شاخصوضعیت ایران در  -2-4 

رتبه کشورمان در این  1در جدول  وریاشاخص آمادگی فن تر از جایگاه کشورمان دربرای ارایه تصویری دقیق

. شاخص با برخی کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده مورد مقایسه قرار گرفته است

دهد کشورهای پیشرفته صنعتی در جایگاه برتری نسبت به کشورهای تازه صنعتی بطوریکه این جدول نشان می

 . شده قرار دارند

 

 آمادگی فناوری در شاخصو کشورهای منتخب رتبه ایران : 2جدول 

 0212 لغایت 0212 هطی دور 

 کشورهای منتخب ردیف
 2015سال  2014سال  2013سال  2012سال  2011سال  2010سال 

 (کشور 140از )  (کشور 144از )  (کشور 148از )  (کشور 144از )  (کشور 142از )  (کشور 139از ) 

 12 13 14 15 14 10 آلمان 1

 16 17 17 14 13 12 فرانسه 2

 17 16 15 11 20 17 آمریكا 3

 19 20 19 16 25 28 ژاپن 4

 27 25 22 18 18 19 کره جنوبي 5

 37 38 37 40 42 43 ایتالیا 6

 47 60 51 51 44 40 مالزی 7

 60 59 59 57 65 69 روسیه 8

 74 83 85 88 77 78 چین 9

 99 107 116 111 104 96 ایران 10

 120 121 98 96 93 86 هندوستان 11



  

                                                                                                                                                                                            

 12  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

     

      

      

    

     

           

         
       

    
      

       

         

     

     

          

     

         

     

     

     

        

   

         

     

          

    

      

        

          

        

 

  

  

  

  

   

   

   

            

   
  

   
  

 
 

  
  

                                                                           

  


