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 مقدمه 

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

المللی اقدام به های معتبر بین یافته است. برهمین اساس برخی سازمانبین کشوری اهمیتی بیش از پیش 

 نمایند.  ی بین کشوری می ا های مقایسه گردآوری و انتشار آمارها و شاخص

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

مر ثمر باشد. لذا در جهت انتشار مستمر و ثفعالین تجاری و دیگر ذینفعان م گذاران و داشته، و برای سرمایه

 با انتشارتا  دانسته وظیفه خودها در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت  فراگیر اینگونه آمارها و شاخص

شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور،  بهضمن کمک  ،های یاد شده هایی از آمارها و شاخص گزارش

سی فعاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها تسهیل نماید. در همین راستا، معاونت طرح و برنامه با هدف دستر

های مهم اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تهیه  شناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخص

ها که  داده است. این گزارش را در دستور کار خود قرار« المللی های بین آمارها و شاخص»های  سلسله گزارش

المللی بوده و فارغ از هر گونه  های اطالعاتی معتبر بین شامل آمار و اقالم پایگاه گردد، بصورت ادواری منتشر می

رود که این آمارها بصورت نقادانه  تحلیل تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می شود. انتظار می

ها از طریق پورتال  ای تخصصی )کارشناسانه( قرار گیرد. ضمنا این گزارشه مورد بحث، بررسی و تحلیل

 برداری می باشد. وزارتخانه نیز قابل بهره

های مرتبط با فضای کسب کار را فراهم  گذاری ها زمینه بهبود تصمیمات و سیاست امید است این سری گزارش 

به دفتر آمار و  هاو ساختار آنها  ضوعات گزارشدر زمینه مورا توانند نظرات خود  سازد. همکاران محترم می

 فرآوری داده ها ارائه نمایند.
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 ETI) )1توانمند سازي تجاري معرفي شاخص .1

 

       باه صاورت دوسااالنه منتشار      8000هاایی کاه از ساال     زارشگا با انتشاار   8002مجمع جهانی اقتصاد از سال 

تجارت را در کشاورهای مختلام ماورد ارزیاابی قارار داده      گردد، چگونگی رفع موانع کسب و کار و تسهیل  می

 سنجیده می شود.ی ی تجارساز است. عملکرد کشور ها در این زمینه از طریق شاخص توانمند

برخی از هزینه های تجاری، برون زا و خارج از کنترل کشورها هستند، اما برخی از آنهاا درون زا مای باشاند و     

، به خصوص اقاداماتی  مناسب سیاست گذاری بطوریکه. می باشندهای ملی کشورها در ارتباط  عمدتا با سیاست

که موجب بهبود عملکرد حمل و نقل و ارتباطات می گردند، می توانند منجر باه کااهش هزیناه هاای تجااری      

می شود، ، اغلب اقدامات سیاستی را که منجر به کاهش هزینه های تجاری یتجار توانمند سازیشوند. شاخص 

ه در ارزیابی این شاخص امتیاز باالتری را کسب نموده اند، به مراتب هزیناه هاای   ککشور هایی  در بر می گیرد.

درصد کاهش در  00به طور متوسط  وانمند سازی تجاری تجربه کرده اند.تهای  پایین تری را به واسطه سیاست

 شود.توانمند سازی تجاری شاخص  هزینه های تجاری می تواند منجر به یک امتیاز افزایش در

اساتراتيی هاای    ذمی تواند در اتخاکه ، به وجود آمدهشاخص زیر شاخص توانمند سازی تجاری از ترکیب چهار 

 در بر گیرد: زیر را چنین سیاست های تجاری مواردتوسعه تجارت خارجی موثر واقع شود. 

 سایر کشور ها با عقد موافقتنامه های تجاری با سازمان های جهانی  

 رفع موانع تعرفه ای تجارت کاال 

 کاهش هزینه های انتقال کاال در مرز ها به واسطه پیشرفت در حمل و نقل و ارتباطات 

   اصالح مقررات در راستای تسریع انتقال کاال 

                                                           
1
 The Enabling Trade Index 
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در بار مای گیارد،    را خود به مولفه هایی تحت عنوان رکن، که جنبه هاای خااص تاری     ،این چهار زیر شاخص

 0 هد. جادول شامار  گارد . هر یک از ارکان نیز به تعدادی از معیارهای اندازه گیری تقسیم می دنتفکیک می شو

 زیر شاخص ها و ارکان مربوطه را نشان می دهد.   

 و اجزاي آن شاخص توانمند سازي تجاري .1 جدول

 

 ردیف
زیر 

 شاخص
 توضیح اركان اركان توضیح زیر شاخص

 

 

 

دسترسي 

 به بازار

شاخص اندازه و اين زير 

پيچيدگي رژيم تعرفه اي 

     يك كشور را اندازه

مي گيرد. همچنين موانع 

تعرفه اي كه در مقابل 

بازارهاي صادراتي ديگر 

كشور ها وجود دارد را 

 مي سنجد.

 
 

دسترسي به بازار 

 داخلي

 

 

اين ركن به ارزيابي سطح و پيچيدگي حمايت هاي تعرفه اي 

تجاري مي پردازد. اين مولفه به عنوان نتيجه سياست هاي 

شامل ميانگين موزون تعرفه هاي تجاري  ،دسترسي به بازار

يك كشور، سهم واردات كاالهاي مشمول معافيت گمركي و 

فراواني پيك هاي تعرفه اي،   ، 2پيچيدگي نظام تعرفه اي

را مورد سنجش قرار تعرفه هاي خاص و تعدادطبقات تعرفه 

 .مي دهد

بازار دسترس به 

 خارجي

كه در بازارهاي مقصد پيش روي  اين ركن موانع تعرفه اي

صادركنندگان يك كشور وجود دارد را اندازه مي گيرد. شامل 

 تعرفهمتوسط تعرفه هاي كشورمقصد و در عين حال 

كه از طريق مذاكرات دو جانبه  ،در بازارهاي مقصد يترجيح

ل ترجيحات يا موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي  يا به شك

 تجاري اعطا مي شوند، را در بر مي گيرد. 

 

 

مديريت 

 مرزي

اين زير شاخص كيفيت، 

شفافيت و كارايي 

مديريت مرزهاي يك 

 كشور را ارزيابي مي كند.

كارايي و شفافيت 

 مديريت مرز

اين ركن كارايي و شفافيت مديريت مرزي را مي سنجد. 

كارايي، شفافيت و قيمت هاي مرتبط با  ،خصوصا اين ركن

محدوده، كيفيت  آورده وكاالهاي وارد و خارج شده را بدست 

و جامعيت خدمات كليدي ارائه شده توسط گمرك، آژانس 

زينه و تعداد مدارك مورد هاي مرتبط، متوسط زمان، ه

 و واردات كاال را بررسي مي كند. براي صادراتدرخواست 

اين ركن زمان پيش بيني شده براي انجام همچنين 

شفافيت فرآيند،  و در عين حالفرآيندهاي مرزي را 

دسترسي و كيفيت اطالعات تهيه شده توسط آژانس هاي 

 مرزي و رواج فساد را اندازه مي گيرد. 
 

زير 

 ساخت

اين زير شاخص در 

دسترس بودن و كيفيت 

زير ساخت حمل و نقل 

يك كشور، خدمات 

و زير ساخت هاي  مرتبط

ارتباطي ضروري براي 

قابليت دسترسي 

و كيفيت زير 

ساخت حمل و 

 نقل

اين ركن امكان دسترسي و كيفيت زير ساخت داخلي را 

 ،جاده اي براي هر چهار شكل اصلي حمل و نقل شامل

نجد. در اين ركن اتصال خطوط هوايي، ريلي و دريايي مي س

 هوايي و دريايي نيز مورد سنجش قرار مي گيرد.

قابليت دسترسي 

و كيفيت خدمات 

در ضرورت تكميل ركن قبلي، اين ركن شفافيت و كيفيت 

شركت هاي كفايت شامل وجود و  ،خدمات حمل و نقل

                                                           
  از طريق اندازه گيري پراكندگي)واريانس( تعرفه ها مشخص مي شود2
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 ردیف
زیر 

 شاخص
 توضیح اركان اركان توضیح زیر شاخص

سهولت جريان كاال با 

كشور و از طريق مرز ها 

 را اندازه مي گيرد.

 

در يك كشور، هزينه، سهولت  يلجستيك مسئول جابجايي و حمل و نقل

كارايي پستي  همچنينو و طول مدت جابجايي) حمل و نقل( 

 را نيز مي سنجد.

قابليت دسترسي 

و استفاده 

ازفناوري 

اطالعات و 

 ICTsارتباطات 

اين ركن در دسترس بودن و كيفيت اطالعات وتكنولوژي 

( در يك كشور را ارزيابي مي كند،  همينطور ICTsارتباطات)

پروكسي هاي مورد استفاده توسط تلفن موبايل و اينترنت با 

به  ICTاز  توجه به وسعت تعداد كاربران، استفاده شركت ها

وسيله دولت براي تعامل با ه معامالت كاري و ب منظور

شهروندان را مورد سنجش قرار مي دهد. اين ركن همچنين 

كيفيت دسترسي به اينترنت، در قالب پهناي باند در 

ترس به عنوان شاخص قدرت نفوذ پتانسيل اينترنت را دس

 مي سنجد.

 

محيط 

 عملياتي

 

اين شاخص كيفيت 

عوامل كليدي اثر گذار 

برمحيط كسب و كار 

واردات كنندگان و 

صادرات كنندگان را 

      مورد ارزيابي قرار 

 مي دهد.

 محيط عملياتي

اين ركن كيفيت محيط عملياتي يك كشور را كه بطور 

، حمل و  معناداري بر توان شركت ها در صادرات، واردات

همچنين سطح حمايت  .نقل كاال اثر گذار است مي سنجد

كيفيت و بي طرفي  ؛يك كشور را از حقوق مالكيت معنوي

در  ؛نهاد هاي عمومي، شامل  قضاوت در اختالفات تجاري

اعتبارات تجاري، فضاي  همچنيندسترس بودن منابع مالي 

در عين حال، و يروي كار و سرمايه گذاران خارجيباز براي ن

سطح امنيت فيزيكي در قبال وقوع جرم و تروريسم را مورد 

 سنجش قرار مي دهد.
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 عرفي مرجعم .2

 

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

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

 پذیراست.عات از طریق مراجعه به سایت برای عموم امکان الدسترسی به اط

هر دو سال یکبارمنتشر شده  8000ر سالیانه و از سال بطو 8002( از سال (ETIیتوانمند سازی تجارگزارش 

شاخص با توجه به زمینه مجمع در خصوص برنامه های تجاری و با کمک دانشگاه های مرجع، این است. 

در این سلسله  8008شرکت ها و سازمانهای همکار، توسعه داده شده است. اطالعات مربوط به ایران از سال 

تا  8008از  شانتشار یافته است لذا سری زمانی این گزار 8000ین گزارش در سال گزارش ها منتشر شده و آخر

در دوره های مورد مطالعه، ارکان  متذکر می گردد، به دلیل تغییرات در برخی از در نظر گرفته شده است. 8000

  تنظیم شده است. 8000جداول بر مبنای ارکان سال 

تجاری تهیه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع،  یشاخص توانمندضمنا در این بررسی از اطالعات گزارش 

 برای توضیح و ترجمه شاخص ها استفاده شده است.  0938معادن و کشاورزی تهران در سال 
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 توانمند سازي تجاريجایگاه ایران در شاخص  .3
 

باه   001با تنازل رتباه از    8000و  8008 توانمند سازی تجاری در دو گزارش سالهایرتبه کشورمان در شاخص 

 کیفیات  خااص،  هاای  تعرفاه  در ساه ماورد   از ایاران  رسیده است. از بین زیر شاخص های ایان شااخص   090

 است رقابتی مزیت دارای )ها جاده کل از سهم ( شده آسفالت های جاده و ای جاده نقل و حمل های زیرساخت

 .است داده اختصاص خود به آنها از یک هر در را 00 از تر پایین های رتبه و

 ایاران  که نیستند خاص های تعرفه دارای کشور 00 ،ای تعرفه خطوط در ارتباط با شاخص ،8 جدولبه  توجه با

 هاای  جااده  درصاد  20 تقریباا  نیز نقل و حمل های زیرساخت وضعیت خصوص در. کشورهاست ازآن یکی نیز

 هاای  زیرساخت کیفیت منظر از و 08 رتبه شده آسفالت های جاده میزان لحاظ به لذا است، شده آسفالت ایران

، شاده  موجاب  کشاور  های جاده درکیفیت موجود ضعم اما است، داده اختصاص خود به را 00 رتبه نقل و حمل

 .نماید کسب را 10 رتبه ای جاده کیفیت جهت از ایران

 و حمل های روش به سایر نسبت بهتری نسبتا وضعیت از ای جاده نقل و حمل لحاظ از ایران رسد می نظر به

 .دارد بیشتری بهبود به نیاز ها جاده کیفیت نظر از اما است، برخوردار نقل

 های تعرفه سهم استثنای به ایران که است شده گرفته نظر در داخلی بازار به دسترسی شاخص برای معیار هفت

 بااالترین  دارای ایاران  مطالعاه،  ماورد  کشاورهای  میاان  در .باشد رقابتی می ضعم دارای موارد سایر در خاص

 در داخلای  محصاوالت  تولید از حمایت برای ای تعرفه ابزار از استفاده بنابراین .است تعرفه نرخ موزون میانگین

 ایاران یکای   در ها تعرفه زیاد پراکندگی .یابد تعلق ایران به کشورها سایر میان در 092 رتبه موجب شده، ایران

 .رود می شمار به کشور تجاری ضعم نقاط از دیگر

 دسترسی شاخص منظر از ایران تضعیم رتبه موجب معیارها سایر از بیش که دیگری معیار فوق، موارد بر عالوه 

 .است کشور گمرکی در تعرفه از معاف واردات وجود عدم شده، داخلی بازار به

 باه  مارزی  مدیریت شفافیت و وری بهره شاخص به مربوط معیارهای تمامی در تقریبا ایران تجاری ضعم نقاط

 .است شده ارزیابی روز 91 ایران، در واردات فرایند کامل انجام برای نیاز مورد روزهای تعداد. خورد می چشم
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 را 000 رتباه  ایران که شده موجب) روز (80ایران در صادرات برای الزم روزهای تعداد بودن باال این، بر عالوه

 کیفیات  و دسترسای  قابلیات  شاخص به مربوط معیارهای اساس بر .دهد اختصاص خود به کشور 092 میان در

 اشاکال  ساایر  باه  نسبت ایران هوایی نقل و حمل های زیرساخت در موجود ضعم نقل، و حمل های زیرساخت

 ایان  باه  مرباوط  معیارهاای  میاان  از .خاورد  می چشم به بیشتر کشور این در (ای جاده و دریایی( نقل و حمل

 و حمل خدمات کیفیت کاهش موجب معیارها سایر از بیش مقصد به رسیدن برای حمل بودن هنگام به شاخص،

 است. شده ایران در نقل

 محایط  .دارد قارار  000 رتباه  در ایاران  ،نیاز  نهایی کننده مصرف و بنگاه بین معامالت برای اینترنت از استفاده

 .اسات  داده اختصااص  خود به را 080 رتبه نبوده و برخوردار مطلوبی وضعیت از تجاری فعاالن برای وکار کسب

 ماالی  مناابع  باه  دسترسی شاخص در ایران رتبه، کرده کسب را 21 رتبه ،مالکیت  از حمایت معیار نظر از ایران

 ایران در کارها و کسب برای مالی خدمات اندازه چه تا دهد می نشان معیار این .است نموده کسب را 081 رتبه

 از ای گساترده  طیم که دهد می نشان مالی خدمات به دسترسی نظر از ایران  082رتبه .است صرفه به مقرون

 .ندارد وجود کار و کسب فعاالن دسترسی برای کشور در مالی خدمات

 معیار نظر از ایران 081 رتبه دارد؛ قرار  092 )رتبه (جایگاه ترین پایین در ایران وام، گرفتن سهولت معیار نظر از

 مناابع  به دسترسی امکان عدم یا و ها دشواری دهنده نشان نیز صرفه به مقرون تجاری مالی منابع به دسترسی

  .باشد می بخش این فعاالن برای تجاری مالی

 نیاروی  اساتخدام  سهولت از ترکیبی که خارجی های شرکت برای فعالیت آزادسازی شاخص نظر از ایران کشور

       جانباه  چناد  تجااری  قاوانین  آزادساازی  و خاارجی  مساتقیم  گذاری سرمایه روی قوانین تجاری اثر خارجی، کار

  .دارد قرار 090 جایگاه در باشد، می
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 ایران در شاخص توانمند سازي تجاري   وضعیتآمار  .4
 

ضعیم  0قوی ترین و  1بطوریکه  بوده 1تا  0امتیازهای داده شده به هر زیر شاخص از در جداول این بخش 

 این. متفاوت است ها شاخص از برخی گیری اندازه واحدهمچنین  ترین سطح عملکرد شاخص می باشد.

 کار نیروی کارگیری به سهولت تجاری، مالی منابع به دسترسی پستی، وری خدمات بهره مانند ها شاخص

 این که است ذکر شایان می آید. دست به اقتصاد جهانی مجمع اجرایی مدیران از اساس نظرسنجی بر خارجی

 تعداد مانند(نشده است درج آنها واحد و هستند تعداد بیانگر که شود نمی هایی به شاخص مربوط موضوع

 .روزهای واردات(

 اركان و شاخص هاي توانمند سازي تجاري ايران به تفكيك رتبه و امتياز  .2 جدول

  2112در سال  

 رتبه شاخص ركن  
 كشور( 131 از)

 

 

 امتیاز
(1- 7)  

 3 131 توانمند سازي تجاري 

دسترسي به 

 بازار داخلي

 2771 131 نرخ تعرفه%

 872 18 (7-1پيچيدگي شاخص تعرفه اي)

( پراكندگي تعرفه) معيار زانحراف ا   132 2172 

 6 71 باالترين تعرفه( درصد خط تعرفه)

 na 1 سهم تعرفه هاي خاص)درصد خط تعرفه(

 22 68 تعداد تعرفه هاي ترجيحي

 1 137 سهم واردات معاف ازحقوق گمركي(%)

دسترسي به 

 بازار خارجي

 871 121 تعرفه اسمي)%(

 171 138 (111-1مقصد ) بازارهايشاخص حاشيه برتري در 

 272 123 (8-1كارايي فرآيند شفاف)كارايي و 
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 رتبه شاخص ركن  
 كشور( 131 از)

 

 

 امتیاز
(1- 7)  

شفافيت 

زمديريت مر  

 37 121 تعداد روزها براي واردات

 11 118 تعداد مدارك براي واردات

 2111 116 هزينه واردات)دالر آمريكا به ازاء هر كانتينر(

 28 118 تعداد روزها براي صادرات

 7 18 تعداد مدارك براي صادرات

 1271 66 هزينه صادرات)دالر آمريكا به ازاء هر كانتينر(

 373 12 پرداخت هاي غير متعارف در صادرات و واردات

 3 122 زمان قابل پيش بيني براي فرآيند واردات

 na na (1-1شاخص شفافيت گمركي)

قابليت 

دسترسي و 

 كيفيت زير

ساخت حمل و 

 نقل

صندلي هاي موجود خطوط هواپيمايي بين 

 المللي)كيلومتر/هفته، ميليون(

73 12872 

 373 112 كيفيت زير ساخت هاي حمل و نقل هوايي

 378 22 ساخت هاي حمل و نقل زمينيكيفيت زير 

 2173 86 ( 187،1 -1شاخص اتصال خطوط حمل و نقل)

 271 72 كيفيت زير ساخت هاي كشتي راني و بندر

 1176 22 الت شده)%از كل جاده ها(فسآجاده هاي 

 271 61 كيفيت جاده ها

قابليت 

دسترسي و 

كيفيت خدمات 

 حمل و نقل

 278 117 (8-1هزينه حمل و نقل)سهولت و قابليت پرداخت 

 277 11 (8-1كيفيت و قابليت  لجستيكي)

 278 111 (8-1امكان رديابي و پيگيري)
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 رتبه شاخص ركن  
 كشور( 131 از)

 

 

 امتیاز
(1- 7)  

 277 126 (8-1به هنگام بودن حمل براي رسيدن به مقصد)

 276 63 كارآمدي خدمات پستي

 272 86 كارآمدي در مبادله ميان اشكال چهار گانه حمل و نقل

قابليت 

و  دسترسي

استفاد از 

 فناوري

اطالعات و 

ارتباطات 

ICTs 

 7671 111 نفر111اشتراك هاي تلفن همراه /

 26 61 اينترنت با كاربران شخصي)%(

 2 76 نفر 111اشتراك اينترنتي با پهناي باند ثابت / 

 172 117 نفر 111اشتراك اينترنتي با پهناي باند تلفن همراه / 

براي معامالت ميان بنگاه هاي  ICTsاستفاده از 

 (B2Bتجاري)

131 377 

استفاده از اينترنت براي معامالت بين بنگاه و مصرف 

 (B2Cكننده نهايي)

112 378 

 1726 71 (1-1شاخص خدمات آن الين دولت)

 محيط عملياتي

 378 16 شاخص حمايت از مالكيت

 273 61 حقوق مالكيت

 271 113 حمايت از مالكيت فكري

 277 122 شاخص كار آمدي و مسئوليت سازمانهاي عمومي

كار آمدي و بي طرفي دستگاه هاي قضايي در مناقشات 

 (2-1تجاري)

121 171 

 372 66 انحراف از بودجه عمومي

 271 113 سهولت انطباق با مقررات دولتي

 276 132 دسترسي به منابع مالي

 371 126 تامين خدمات مالي
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 رتبه شاخص ركن  
 كشور( 131 از)

 

 

 امتیاز
(1- 7)  

 371 121 دسترس بودن خدمات ماليدر 

 178 131 سهولت اخذ وام

 276 126 دسترسي به منابع مالي تجاري

 3 131 شاخص فضاي باز براي مشاركت خارجي

 271 132 سهولت به كارگيري نيروي خارجي

 372 126 تاثير قوانين كسب و كار روي سرمايه گذاري خارجي

 2771 117 (111-1جانبه)باز بودن قوانين  تجاري چند 

 8 17 شاخص امنيت فيزيكي

 273 61 قابليت اعتماد به خدمات پليس

 272 11 هزينه هاي بنگاه هاي اقتصادي در زمينه جرم و خشونت

 276 117 هزينه هاي بنگاه هاي اقتصادي در زمينه تروريسم

 3 62 هزار نفر 111موارد قتل نفس/ 

 276 121 شاخص بروز تروريسم
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 آمار كشورهاي منطقه در شاخص توانمندي تجاري .5

  طي دوره توانمند سازي تجاري رتبه ايران و كشورهاي منطقه در شاخص .3 جدول

 2112 و 2112

 نام كشور رديف
2112سال   2112سال  

 رتبه
 كشور(132  از)

 امتياز

(1- 7)  

 رتبه
 كشور( 131 از)

 امتياز

(1- 7)  

 8 16 871 16 امارات 1

 276 16 277 32 قطر 2

 277 31 276 28 عمان 3

 277 32 271 21 رژيم اشغالگر قدس 2

 276 33 271 31 بحرين 8

 278 36 276 31 گرجستان 6

 272 21 272 22 اردن 7

 273 26 271 62 تركيه 1

 273 21 271 27 عربستان 6

 273 83 272 86 ارمنستان 11

 2 72 271 66 كويت 11

 376 77 371 11 آذربايجان 12

 371 12 377 63 لبنان 13

 377 62 378 118 قزاقستان 12

 376 67 371 61 مصر 18

 378 116 372 111 قرقيزستان 16

 378 112 372 116 پاكستان 17

 3 131 373 117 ايران 11
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  2112رتبه ايران و كشورهاي منطقه در ركن دسترسي به بازار داخلي در سال  .2 جدول

 

 رتبه كشور نام ردیف   
 كشور( 131از)

 امتیاز
(1- 7)  

 276 72 امارات 1

 876 11 قطر 2

 872 32 عمان 3

 873 26 رژيم اشغالگر قدس 2

 271 77 بحرين 8

 6 7 گرجستان 6

 273 66 اردن 7

 871 32 تركيه 1

 277 11 عربستان 6

 871 12 ارمنستان 11

 278 11 كويت 11

 273 68 آذربايجان 12

 271 111 لبنان 13

 371 112 قزاقستان 12

 373 121 مصر 18

 277 12 قرقيزستان 16

 372 131 پاكستان 17

 272 131 ايران 11
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  2112در سال  خارجيرتبه ايران و كشورهاي منطقه در ركن دسترسي به بازار  .8 جدول

 

 رتبه نام كشور رديف  
 كشور( 131از)

 امتیاز
(1- 7)  

 176 131 امارات 1

 177 126 قطر 2

 278 72 عمان 3

 272 73 رژيم اشغالگر قدس 2

 272 17 بحرين 8

 372 26 گرجستان 6

 376 22 اردن 7

 273 11 تركيه 1

 171 127 عربستان 6

 378 32 ارمنستان 11

 171 126 كويت 11

 276 86 آذربايجان 12

 372 38 لبنان 13

 277 86 قزاقستان 12

 373 36 مصر 18

 371 16 قرقيزستان 16

 272 16 پاكستان 17

 172 133 ايران 11
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  طي دوره شفافيت مديريت مرزي رتبه ايران و كشورهاي منطقه در ركن  .6 جدول

 2112 و 2112

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور(132  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور(131  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 877 17 876 21 امارات 1

 872 36 877 16 قطر 2

 871 21 276 33 عمان 3

 872 26 8 26 رژيم اشغالگر قدس 2

 871 21 276 31 بحرين 8

 872 38 278 36 گرجستان 6

 871 36 271 23 اردن 7

 276 22 373 61 تركيه 1

 277 82 277 36 عربستان 6

 273 73 277 111 ارمنستان 11

 278 66 271 22 كويت 11

 371 62 276 111 آذربايجان 12

 272 77 278 111 لبنان 13

 3 127 371 76 قزاقستان 12

 372 116 271 62 مصر 18

 373 111 273 127 قرقيزستان 16

 273 72 277 111 پاكستان 17

 373 116 371 77 ايران 11
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طي   دسترسي وكيفيت زير ساخت حمل و نقلرتبه ايران و كشورهاي منطقه در ركن  .7 جدول

 2112 و 2112دوره

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور(132  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور(131  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 678 1 871 11 امارات 1

 272 31 276 37 قطر 2

 272 27 271 22 عمان 3

 2 21 871 32 رژيم اشغالگر قدس 2

 272 32 8 36 بحرين 8

 377 86 276 26 گرجستان 6

 377 82 277 22 اردن 7

 278 26 276 36 تركيه 1

 271 31 271 23 عربستان 6

 372 66 272 86 ارمنستان 11

 376 87 273 62 كويت 11

 376 28 271 73 آذربايجان 12

 371 27 271 71 لبنان 13

 376 61 277 21 قزاقستان 12

 371 26 278 88 مصر 18

 276 118 371 11 قرقيزستان 16

 372 67 271 78 پاكستان 17

 378 68 272 67 ايران 11
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 رتبه ايران و كشورهاي منطقه در ركن دسترسي وكيفيت خدمات حمل و نقل  طي دوره .1 جدول

 2112 و 2112

 

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور( 132 از)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور( 131 از)

 امتیاز
(1- 7)  

 871 27 277 22 امارات 1

 873 22 371 86 قطر 2

 273 86 273 32 عمان 3

 271 33 271 21 رژيم اشغالگر قدس 2

 278 26 377 67 بحرين 8

 376 66 372 18 گرجستان 6

 272 62 376 73 اردن 7

 277 36 272 31 تركيه 1

 278 22 272 37 عربستان 6

 376 76 371 62 ارمنستان 11

 376 78 3 117 كويت 11

 376 111 376 83 آذربايجان 12

 376 68 377 61 لبنان 13

 271 68 371 87 قزاقستان 12

 2 72 376 81 مصر 18

 371 121 3 111 قرقيزستان 16

 376 71 373 62 پاكستان 17

 377 61 376 71 ايران 11
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 طي دوره ICTsدسترسي و استفاده از رتبه ايران و كشورهاي منطقه در ركن  .6 جدول

 2112 و 2112

 

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور(132 از)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور( 131  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 876 23 872 26 امارات 1

 876 28 871 27 قطر 2

 277 27 277 21 عمان 3

 876 22 876 17 رژيم اشغالگر قدس 2

 871 17 277 31 بحرين 8

 2 61 376 66 گرجستان 6

 2 67 376 71 اردن 7

 371 78 371 62 تركيه 1

 8 21 277 21 عربستان 6

 371 72 376 67 ارمنستان 11

 276 81 271 88 كويت 11

 272 61 376 76 آذربايجان 12

 376 11 373 11 لبنان 13

 276 22 272 27 قزاقستان 12

 272 61 372 11 مصر 18

 372 61 371 61 قرقيزستان 16

 278 116 277 113 پاكستان 17

 276 113 3 62 ايران 11
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 طي دورهمحيط نظارتي رتبه ايران و كشورهاي منطقه در ركن  .11 جدول

 2112 و 2112

 

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور(132  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور(131  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 873 13 8 16 امارات 1

 877 2 872 13 قطر 2

 872 17 276 11 عمان 3

 278 21 276 26 رژيم اشغالگر قدس 2

 8 21 872 11 بحرين 8

 272 21 377 62 گرجستان 6

 276 38 271 22 اردن 7

 273 86 376 88 تركيه 1

 277 32 872 12 عربستان 6

 272 27 378 18 ارمنستان 11

 272 63 271 28 كويت 11

 273 81 377 61 آذربايجان 12

 377 112 376 76 لبنان 13

 272 67 372 66 قزاقستان 12

 377 116 371 81 مصر 18

 372 121 277 127 قرقيزستان 16

 378 116 376 13 پاكستان 17

 372 128 372 61 ايران 11
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 آمار كشورهاي منتخب در شاخص توانمندي تجاري .6
 

 طي دوره توانمند سازي تجاري در شاخص تخبرتبه ايران و كشورهاي من .11 جدول

 2112 و 2112

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور(132  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور(131  از)

 امتیاز
(1- 7)  

 871 11 871 13 آلمان 1

 871 13 871 11 ژاپن 2

 8 18 276 23 آمريكا 3

 276 21 8 21 فرانسه 2

 271 28 276 22 مالزي 8

 277 31 276 32 كره جنوبي 6

 273 27 272 81 ايتاليا 7

 273 82 272 86 چين 1

 376 66 376 111 هندوستان 6

 378 118 372 112 روسيه 11

 3 131 373 117 ايران 11

 

را  توانمند سازی تجاری بهترین رتبه شاخص 8000و  8008های سال  در سنگاپورکشور الزم به ذکر است که 
 .است بدست آورده
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               در ركن دسترسي به بازارهاي داخلي تخبكشورهاي منرتبه ايران و  .12 جدول

  2112در سال 

 

 رتبه نام كشور ردیف
 كشور( 131 از)

 امتیاز
(1- 7 )  

 آلمان 1
26 276 

 ژاپن 2
21 873 

 آمريكا 3
27 873 

 فرانسه 2
26 276 

 مالزي 8
78 271 

 كره جنوبي 6
112 271 

 ايتاليا 7
26 276 

 چين 1
61 272 

 هندوستان 6
138 276 

 روسيه 11
127 373 

 ايران 11
131 272 
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              خارجيدر ركن دسترسي به بازارهاي  تخبرتبه ايران و كشورهاي من .13 جدول

  2112در سال 

 

 رتبه نام كشور ردیف
 كشور( 131 از)

 امتیاز
(1- 7 )  

 376 67 آلمان 1

 371 61 ژاپن 2

 2 61 آمريكا 3

 376 67 فرانسه 2

 276 32 مالزي 8

 372 118 كره جنوبي 6

 376 67 ايتاليا 7

 376 111 چين 1

 276 131 هندوستان 6

 276 126 روسيه 11

 272 132 ايران 11
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 طي دوره ركن شفافيت مديريت مرزهادر  تخبرتبه ايران و كشورهاي من .12 جدول

 2112 و 2112

 

 نام كشور ردیف

2112سال  2114سال    

 رتبه
 كشور( 132 از)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور( 131 از)

 امتیاز
(1- 7)  

 871 13 876 16 آلمان 1

 6 8 6 13 ژاپن 2

 877 21 8 28 آمريكا 3

 876 27 872 22 فرانسه 2

 872 33 271 22 مالزي 8

 877 16 272 21 كره جنوبي 6

 276 27 377 86 ايتاليا 7

 276 21 376 86 چين 1

 272 72 3 12 هندوستان 6

 376 113 278 113 روسيه 11

 373 116 371 77 ايران 11
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رتبه ايران و كشورهاي منتخب درركن دسترسي و كيفيت زير ساخت حمل و نقل  .18 جدول

 2112 و 2112طي دوره

 

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور( 132ز ا)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور( 131ز ا)

 امتیاز
(1- 7)  

 673 8 6 7 آلمان 1

 6 7 876 11 ژاپن 2

 6 1 877 12 آمريكا 3

 673 2 673 1 فرانسه 2

 873 12 871 12 مالزي 8

 877 11 878 21 كره جنوبي 6

 271 22 871 31 ايتاليا 7

 871 16 278 83 چين 1

 273 32 2 76 هندوستان 6

 376 22 278 86 روسيه 11

 378 68 272 67 ايران 11
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 طي دوره دسترسي و كيفيت خدمات حمل و نقل ركندر تخبرتبه ايران و كشورهاي من .16 جدول

 2112 و 2112

 

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور( 132ز ا)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور( 131ز ا)

 امتیاز
(1- 7)  

 877 3 876 2 آلمان 1

 877 2 872 6 ژاپن 2

 878 11 8 13 آمريكا 3

 872 18 872 11 فرانسه 2

 871 26 872 11 مالزي 8

 872 11 8 12 كره جنوبي 6

 271 32 271 11 ايتاليا 7

 271 31 277 21 چين 1

 273 87 371 86 هندوستان 6

 371 12 376 72 روسيه 11

 377 61 376 71 ايران 11
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 دورهطي  ICTsدسترسي و استفاده  ركندر تخبرتبه ايران و كشورهاي من .17 جدول

 2112 و 2112

 

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور( 132ز ا)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور( 131ز ا)

 امتیاز
(1- 7)  

 877 21 871 12 آلمان 1

 6 11 878 21 ژاپن 2

 876 13 876 11 آمريكا 3

 877 22 871 13 فرانسه 2

 8 31 277 37 مالزي 8

 672 6 672 8 كره جنوبي 6

 276 28 8 32 ايتاليا 7

 377 12 376 72 چين 1

 276 112 3 67 هندوستان 6

 276 22 276 22 روسيه 11

 276 113 3 62 ايران 11
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 طي دورهمحيط نظارتي  ركندر تخبرتبه ايران و كشورهاي من .11 جدول

 2112 و 2112

 

 نام كشور ردیف
2112سال   2114سال  

 رتبه
 كشور( 132ز ا)

 امتیاز
(1- 7)  

 رتبه
 كشور( 131ز ا)

 امتیاز
(1- 7)  

 877 12 271 21 آلمان 1

 871 22 271 23 ژاپن 2

 8 22 278 32 آمريكا 3

 276 31 277 26 فرانسه 2

 8 27 271 22 مالزي 8

 273 88 371 86 كره جنوبي 6

 272 68 376 11 ايتاليا 7

 276 37 273 31 چين 1

 271 73 376 81 هندوستان 6

 378 116 371 117 روسيه 11

 372 128 372 61 ايران 11

 

 


