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 چکیده

توسط  سالیانهکه پرداخته جهانی پذیری رقابتالمللی بین گزارش حاضر به بررسی وضعیت ایران در گزارش

جدید ساخت شاخص و تجربیات شناسی روش پس از مرور وشود می مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر

 دهد.می کشور ارائهپذیری رقابت هایی برای بهبود سطحپذیری، توصیهرقابت یجهانی برای ارتقا

 مکلف، دولت (1395 )مصوب ایران اسالمی جمهوری توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون( 22ماده ) طبق

 ،جهانیپذیری رقابت شاخص در اندازچشم سند نقطهم کشورهای میان در سوم جایگاه به ایران رتبه ارتقای به

پذیری جهانی نشان روند تغییر رتبه کشور در گزارش رقابت است. شده توسعه ششم برنامه اجرای پایان تا

با وجود نحوی که به نسبت به گذشته بدتر شده اخیرهای در سال دهد وضعیت کشور در این گزارشمی

سند  هنقطتنزل یافته و در جایگاه هفدهم م 2019در سال  99به  2011در سال  62از رتبه نوسانات اندک، 

جهانی با توجه به بحران کرونا در جهان از پذیری رقابت 2020قرار گرفته است. در گزارش سال انداز چشم

کلی برای بهبود وضعیت کشورها در شرایط بحران های کشورها صرفنظر و تنها به ارائه توصیهبندی رتبه

 توسط مؤثریاقدام دهد می نشان اخیرهای سالطول تنزل رتبه کشور در این شاخص در  بسنده شده است.

جهانی در سال پذیری رقابت گزارششناسی روش تغییر . در این میاندر این زمینه صورت نگرفته استدولت 

 روند تنزل رتبه ایران را تشدید کرده است. ،2018

 1چهارم یصنعت انقالب را شاخص ساخت یمبنا، 2018در سال  یاساس کردیرو رییغت با اقتصاد یجهان مجمع

 یو مروج اصل پردازدهیاقتصاد و ا یمجمع جهان انگذاریبن 2پروفسور کالوس شوآب، دگاهیقرار داده است. طبق د

دگرگون  یو کار را به شکل اساس یزندگ وهیش که دارند قرار یعطف نقطهجهان در آستانه  ینگاه، کشورها نیا

 بشر است.  یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد یاثرگذار در عرصه زندگ یامدهایپ یخواهد کرد و دارا

                                                 

 .شد خواهد ارائه «چهارم یصنعت انقالب» مفهوم مورد در مبسوط حیتوض گزارش، دوم بخش در .1

2. Klaus Schwab 
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ویژه از نظر رشد اقتصادی و اشتغال است که بین و تبعات اقتصادی به آثارصنعتی چهارم دارای  انقالب

جدید موجب جهش و های نظر و تشتت وجود دارد. از نظر برخی، فناوریاقتصاددانان در این موارد اختالف

باشد که با تالش مدت کوتاه تواند محدود بهمی منفی آن در بازار کار تأثیرشود و می رشد باالی اقتصاد

گیری مشاغل جدید، مشکل برای تطبیق با شرایط جدید و با شکل پذیرکشورها برای ایجاد محیطی انعطاف

اقتصادی برخی اقتصاددانان نسبت به گستردگی ابعاد و آثار در مقابل سرعت برطرف خواهد شد و بیکاری به

با ظهور انقالب صنعتی چهارم کشورها وارد عصر  و با این عقیده کهالب صنعتی چهارم تردید داشته انق

خود را با تغییرات پیش رو هماهنگ سازند سرعت بهباید همه در هر سطحی از توسعه، اند و پساصنعتی شده

تطبیق شرایط کشورها با آنچه نظرهای اقتصاددانان برجسته دنیا در زمینه لزوم اختالفموافق نیستند. لذا 

مجمع جهانی های توصیهکامل گیری سیاستگذاران برای اجرای انقالب صنعتی چهارم نام گرفته، تصمیم

 کند.می اقتصاد را با دشواری و تردید مواجه

 در بیترتبه ،رانیا رتبه نوسان و افت نیشتریب ،2018 سال در اقتصاد یجهان مجمع کردیرو رییتغ از پس

 کالن اقتصاد ثبات رکن در کشور رتبه .است بوده وکارکسب ییایپو و هامهارت نهادها، کالن، اقتصاد ثبات ارکان

 یریپذینیبشیپ عدم و ینانینااطم یفضا وجود از نشان که شده محاسبه یقبل کردیرو در رتبه از بدتر اریبس

 از یبستر دهندهنشان زین نهادها رکن در رانیا رتبه بودن نامناسب. است یاقتصاد یهاتیفعال و هایگذارهیسرما

 یآمادگ ،یاضاف مقررات بار ،تیشفاف عدم لیدلبه را یگذارهیسرما یبرا یاقتصاد فعاالن زهیانگ که است ینانینااطم

 رکن در. دهدیم کاهش تیاندک از حقوق مالک تیو حما ندهیآ راتییتغ به ییپاسخگو یبرا دولت نییپا

 تیکم آنکه از شیب هامؤلفهشده،  «یاحرفه و یعال آموزش» رکن نیگزیجا دیجد کردیرو در که «هامهارت»

 نقاطاز  یکی نیو بنابرا کنندیم یابیارز را یانسان یروین یهامهارت تیفیک دهند، قرار سنجش مورد را آموزش

 ییایپو» رکن در. کنندیم انینما ،آموزش یباال اریبس سطح وجود با هامهارت کمبود یعنیرا ضعف کشور 

 یابیارز را یرقابت یفضا یریگشکل و بازار به وکارهاکسب خروج و ورود سهولت که ییهامؤلفهافزودن  «وکارکسب

 رقم زده است.  ینسبت به روش قبل رانیا یبرا را یترنامناسب رتبه کنند،یم

 د،یجد کردیرو برمبنایکه  شودیم برداشت نیچن رانیا یبرا یجهان یریپذرقابت گزارش جینتا لیتحل از

چهارم را ندارد.  یاز انقالب صنعت یناش راتییبا تغ قیمواجهه و تطب یالزم برا یو چابک پذیریانعطاف رانیاقتصاد ا

 و است بوده اقتصاد یجهان مجمع کردیرو رییتغدلیل به زیاز هر چ شیب ریدر سه سال اخ رانیرتبه ا دیافت شد

 یوربهره سنجش یبرا اقتصاد یجهان مجمع که یدیجد چارچوب دادن قرار مبنا با که افتیدر توانیم نیبنابرا

 . دارد کشورها ریسا با یریپذرقابت یبرا یکمتر ییتوانا رانیا ده،یبرگز کشورها بلندمدت یاقتصاد رشد و

 تیثبات اقتصاد کالن، تقو جادیدر جهت ا دیبا د،یجد کردیروبراساس  کشور یریپذرقابت ییتوانا بهبود یبرا
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 با یحقوق چارچوب قیتطب و ندهیآ راتییتغ به ییپاسخگو در دولت ییتوانا تیتقو و تیشفاف جادیاویژه بهنهادها 

 .کرد تالش وکارهاکسب خروج و ورود موانع کاهش و کار یروین یهامهارت شیافزا ،یکیتکنولوژ راتییتغ

 یانقالب صنعت یمثبت و منف آثاردر مورد  ایاقتصاددانان مطرح دن انیدر م یجد یهانظراختالفکه  گونههمان

 دهیعقهم نهیزم نیا در زین یداخل صاحبنظران دارد، وجود اشتغال و یاقتصاد رشد ژهیوبهدر عرصه اقتصاد  چهارم

درخصوص  اما داشت،و کاربرد خواهد  تیچهارم در کشور جذاب یاز ابعاد انقالب صنعت یاریبس قطعاً. ستندین

کشور  ازیو ن طیداشت و متناسب با شرا نظردقت دیبا زین یالمللنیب یهاسازمان شمولجهان یهاهیتوص یسازادهیپ

 یهابرنامه و نیقوان در هدف عنوانبه دینبا یجهان یریپذرقابت بهبود رتبه در گزارش صرفاًاز آنها بهره گرفت. لذا 

 ها،نهیگز ریسا با آن قیتلف و ییهاگزارش نیچن یهالیبا استفاده از تحل دیبلکه با ،شود گنجانده کشور توسعه

 .کرد نیتدو و یطراح کشور یهاتیظرف و اقتضائات به توجه با را کشور یاقتصاد رشد نهیبه یاستراتژ

 

 مقدمه

 مشهورترین از یکی شودمی توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر سالیانهکه  جهانی پذیریرقابت گزارش

 نظر ازحال حاضر  در رانیا یاسالم ی. جمهوراست وکارکسبمحیط  ارزیابی یالمللنیب هایگزارش

 اندازچشمسند  یکشورها انیهفدهم در م گاهیجا درکشور جهان و  140 انیدر م 99رتبه  در یریپذرقابت

 در یریپذرقابت گزارش در آن گاهیجا رییروند تغ و گرفته قرار( 2019 سال در یبندرتبه نی)طبق آخر

 .است بوده فیتضع و تنزل به رو ریاخ یهاسال

 (16/11/1390 )مصوب وکارکسب محیط مستمر بهبود قانون (4) ماده در دارایی و اقتصادی امور وزارت

 «الف»بند  در و شده وکارکسبالمللی بین هایشاخص در ایران رتبه بهبود برای اقداماتی اجرای به موظف

 بر تأکید با نیز (14/12/1395 )مصوب ایران اسالمی جمهوری توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون (22ماده )

انداز چشم سند نقطهم کشورهای میان در سوم جایگاه به ایران رتبه ارتقای به مکلف خارجی، مهم شاخص سه

های تنزل رتبه کشور در سال است. شده توسعه ششم برنامه اجرای پایان تا ،جهانیپذیری رقابت شاخص در

 توسط دولت برای بهبود رتبه صورت نگرفته است. مؤثریدهد تاکنون اقدام می اخیر در این شاخص نشان

 و عواملی که سطحها از نهادها، سیاستای مجموعهعنوان بهرا پذیری رقابت مجمع جهانی اقتصاد،

با تغییر رویکرد و انتخاب انقالب  2018در گزارش سال د. کنمی کنند تعریفمی کشور را تعیینوری بهره

ساخت شناسی روش کشورها، تغییر اساسی درپذیری رقابت کننده سطحمبنای تعیینعنوان بهصنعتی چهارم 

 بهجهانی پذیری رقابت جدید گزارششناسی روش در این گزارش پس از مروره است. لذا شدشاخص ایجاد 

گیری از و با بهرهکشورها پرداخته شده اقتصاد  ات انقالب صنعتی چهارم برتأثیرو ها تبیین ابعاد، ویژگی
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های کشورها و بررسی وضعیت ایران در گزارشپذیری رقابت یمجمع جهانی اقتصاد برای ارتقاهای تحلیل

 .شودمی کشور ارائهپذیری رقابت هایی برای بهبود وضعیتتوصیه مختلف،های سال

 

پذیری رقابت انقالب صنعتی چهارم؛ معرفی شاخص جدید درپذیری رقابت معیارسنجی. 1

 2018جهانی در سال 

 پذیریمبنا و مفهوم شاخص رقابت .1-1

 3نیمارت ییو ساال 2پروفسور کالوس شوآب دهیا یبرمبنا 1(4GCI) یریپذرقابت دیجد شاخص یشناسروش

 2018 سال در دیجد شاخص وآغاز  2015از سال  دیساخت شاخص جد یتالش برا 4شده است. یطراح

سال  یبحران مال داریو پا مدتبلند آثارشاخص، با توجه به  یروزرسانهب. است شده یقبل شاخص نیگزیجا

سازوکار  یطراح بهموفق  یاساس اقتصادها نیبر ا وچهارم، صورت گرفته  یو سرعت انقالب صنعت 2008

به. نیازمندند ینوآور یو اجتماع یاقتصاد آثار تیریو مد دیجد یبحران مال سکیکاهش ر یمناسب برا

 :باشند ریز یهایژگیو یدارا دیبا چهارم یصنعت انقالب در موفق یاقتصادها گرید عبارت

 مالی یا بیکاری های : ساخت موانع و سازوکارهای اقتصادی برای جلوگیری از بحرانپذیریانعطاف

 خارجی.های گسترده و پاسخ به شوک

 ها، سیاستگذاران عمومی و کارگران باید جای مقاومت در برابر آن؛ شرکتچابکی: پذیرش تغییر به

 جدید تطبیق دهند.های با مزیت تولید کاال و خدمات به روش سرعتبهبتوانند خود را 

 ه کنندنفعان مشارکتساخت اکوسیستم نوآوری: اکوسیستمی که نوآوری را در همه سطوح و همه ذی

 کند.می سازی آنها تشویقمالی و تجاریتأمین  ها،ادغام ایده دربرای ایجاد بهترین شرایط 

 محور: سرمایه انسانی برای ایجاد موفقیت ضروری است و سیاستی که پذیرش رویکرد توسعه انسان

 شود.می گذارد موجب کاهش رشد اقتصادی بلندمدتمی اثر معکوس بر پتانسیل عوامل انسانی

 ریو تفس دهیسازمان آنها براساسرکن شاخص  12هستند که  یادیو بن یدیکل میمفاه فوق، یهایژگیو

 بحران سکیر کاهش یبرا ییهامؤلفه( شامل 9 )رکن «یمال ستمیس» رکن در ،یریپذانعطاف. مفهوم شوندیم

 یهاکلیس آثاراز  یریجلوگ یبرا یانهی( زم4)رکن « ثبات اقتصاد کالن»رکن  ،یخارج یهاشوک لیتعد و یمال

                                                 

1  . Global Competitiveness Index 4 

2  . Klaus Schwab 

3  . Sala-I-martin 

،  فصل سوم صص 2018پذیری چهانی سال شناسی جدید که این بخش از گزارش به آن اختصاص یافته در گزارش رقابتروش .4

 تشریح شده است. 37-47
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 رکن و ندارد یمال نیتأم توان یخصوص بخش که ییهاپروژه در یگذارهیسرما و یعموم بخش توسط یتجار

 .است شده منعکس ط،یشرا با قیتطب و یریادگی یبرا کار یروین تیظرف(، 6)رکن  «هامهارت»

 یبرا شتریب تیظرف بر داللت که «ینیکارآفر فرهنگ» و «یداخل بازار رقابت» ررکنیز در ،یچابک مفهوم

شدن  رتساده یبرا یبوروکراس نییپا سطح که «یعموم بخش عملکرد» ررکنیز در زین و دارد خالق بیتخر

 «کار ازارب انعطاف» ررکنیز در و دهدیم نشان را وکارهاکسب مجدد یگذارهیسرما مجدد و دهیسازمان طیشرا

 .است دهش ارائه دارد، هابنگاه و هابخش انیم ماهر کار یروین مجدد صیتخص قیطر از یچابک بر داللت که

( و 11)رکن « وکارپویایی کسب»گیرد. اگرچه در ارکان سیستم نوآوری، همه ارکان را در برمیواک

مایه انسانی د، اما اینها باید با سطوح باالی سرگذارمی تأثیرمستقیم طور به( 12ن )رک« ظرفیت نوآوری»

یه خطرپذیر )عملکرد بازار کار( و دسترسی به سرماها ها(، تخصیص بهینه مهارتمهارت و )سالمت، تحصیالت

ی شود یک اکوسیستم قومی و مجموعه تولیدات مالی )توسعه سیستم مالی( کامل شوند. همچنین فرض

جریان ها دهند ایدهمی ونقص دارد؛ فناوری اطالعات و ارتباطات و نهادها اجازهعیبنوآوری، زیرساخت بی

 کند.می ویقجدید را تشهای تولید ایده نیز یابند و توسط حقوق مالکیت حمایت شوند و اندازه بازار بزرگ

شم امتیاز شکی مجموع( که در6 )رکن ها( و مهارت5محور، با ارکان سالمت )رکن رویکرد توسعه انسان

GCI4 یی ( شامل معیارها8 )رکن همچنین رکن بازار کار .است شده گنجانده شاخص در شودیم محسوب

عامل و ( شامل معیارهایی از همکاری، ت12از استعداد و حقوق نیروی کار و رکن ظرفیت نوآوری )رکن 

 خالقیت نیروی انسانی است.

 

 پذیری رقابت . ارکان شاخص2-1

 کنند،یم نییتع را کشور یوربهره سطح که یعوامل و هااستیس نهادها، از یامجموعه بر یریپذرقابت شاخص

 ـ دهب است ممکن اگرچه و کندیم نییتع را بلندمدت یاقتصاد رشد تیدرنها یوربهره .است شده متمرکز

 یورهرهب شیافزا اما ،محیطی وجود داشته باشدبستانی بین موفقیت اقتصادی و اهداف اجتماعی و زیست

 .است شتریب یانسان توسعهشرط الزم شیپ

گروه )محیط توانمندساز، سرمایه انسانی، بازارها و اکوسیستم نوآوری(  4رکن و  12در ها مؤلفهعوامل یا 

جدید( در شاخص  مؤلفه 64قبلی و شناسی روش از مؤلفه 34) 1،مؤلفه 98اند. درمجموع بندی شدهدسته

 2.گیرندمی قرارارزیابی  مورد جدید

 

                                                 

 مورد افزایش یافته است. 104به  2019مورد بوده که در گزارش سال  98، 2018ها در گزارش سال لفهؤتعداد م 1.

 قابل مشاهده است. 1ها در پیوست لفهؤم 2.
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 2018پذیری در گزارش سال رقابتبندی ارکان . دسته1جدول 

 بازارها محیط توانمندساز

 : بازار محصول7رکن  : نهادها1رکن 

 : بازار نیروی کار8رکن  : زیرساخت2رکن 

 : نظام مالی9رکن  پذیری فناوری اطالعات و ارتباطات: انطباق3رکن 

 : اندازه بازار10رکن  : ثبات اقتصاد کالن4رکن 

 اکوسیستم نوآوری سرمایه انسانی

 وکار: پویایی کسب11رکن  : سالمت5رکن 

 : ظرفیت نوآوری12رکن  ها: مهارت6رکن 

 .39، ص 2018پذیری جهانی، سال گزارش رقابت: أخذم

 

  .سنجند و چرا اهمیت دارندمی چه چیز را ،هریک از ارکان توضیح خواهیم داد کهدر ادامه 

 نهادها .1رکن 

 یحکمران و یعموم بخش عملکرد ت،یشفاف تعادل، و نظارت ،یاجتماع هیسرما ت،یمالک حقوق ت،یامن نهادها، رکن

)هنجارها  یررسمیغ و( ییاجرا یسازوکارها و نی)قوان یحقوق یهاتیمحدود جادیا با نهادها،. سنجدیم را یشرکت

. کنندیم یدهسازمان درون آن را خود یاقتصاد یهاتیکه افراد فعال هستند یبستر کنندهنییتع( رفتارها و

 .دارند یوربهره بر یادیز ریتأث ها،ینانینااطم کاهش و هامشوق و هازهیانگ جادیا قیطر از نهادها

 زیرساخت .2رکن 

سنجد. مناطق می ای، ریلی، آبی و هوایی( را)جادهونقل حملاین رکن کیفیت و گسترش زیرساخت 

را ونقل حملهای تر هزینهیافتهتوسعههای اند. زیرساختبیشتری داشتهجغرافیایی با اتصال بهتر، موفقیت 

کند. همچنین اطمینان می دهد و جابجایی کاالها و افراد را داخل کشور و در میان مرزها تسهیلمی کاهش

 از دسترسی به آب و برق برای فعالیت اقتصادی مدرن ضروری است.

 ارتباطات پذیری فناوری اطالعات وانطباق .3رکن 

های سنجد. فناوری اطالعات و ارتباطات هزینهمی اطالعات و ارتباطات راهای این رکن درجه انتشار فناوری

 بخشد و سبب بهبود کارایی و جهش نوآوریمی دهد، تبادل اطالعات و ایده را سرعتمی معامالتی را کاهش

ا در حال رشد است و به اندازه زیرساخت برق درون اقتصاده سرعتبهشود. فناوری اطالعات و ارتباطات می

 برای اقتصادها ضرورری است. ونقل حملو 
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 ثبات اقتصاد کالن .4رکن 

شیپ قابل و معتدل تورم. دهدیم قرار یابیارز مورد را یمال استیس یداریاپثبات اقتصاد کالن سطح تورم و  رکن

ینیبشیپ را هایگذارهیسرما انتظار مورد یبازده دهند،یم کاهش را ینانینااطم دار،یپا یعموم یهابودجه و ینیب

 .برندیم باال را یوربهره تیدرنها موارد نیا همه و دهندیم شیافزا را وکارهاکسب نانیاطم و کرده ریپذ

 سالمت .5رکن 

داشته باشد.  م با سالمتیأزندگی تو ،رود نوزادمی که انتظاردهد می را نشانهایی رکن سالمت، میانگین سال

تر هستند. همچنین تمایل بیشتری ورتر و خالقتر، توانایی فیزیکی و روانی بیشتری دارند و بهرهافراد سالم

 در تحصیالت دارند.گذاری سرمایه برای

 هامهارت .6رکن 

 مفهوم که یحال در. سنجدیم را التیتحص تیفیک و تیکم و کار یروین یهامهارت یعموم سطح رکن نیا

 تال،یجیتوسعه سواد د رینظ یموارد شامل مهم یفیک عوامل امروزه است، رشد حال در همواره یآموزش تیفیک

 کهچرا ؛است ورتربهره ،باال التیتحص با تیجمع. شودیم خالقانه و یانتقاد تفکر ییتوانا و یفرد نیب یهامهارت

  .کندیم خلق دیجد یکاربردها و دانش و دارد دانش ترعیسر انتقال و فیوظا انجام در یشتریب ییتوانا

 بازار محصول. 7رکن 

 بازارها در مشارکت جهت هاشرکت یبرا را هموار یباز نیزم اندازه چه تا کشور هر دهدیم نشان رکن نیا

 بازار اختالل درجه و یخارج یهابنگاه به نسبت بودن باز بازار، قدرت اندازه چون یاصطالحات با و کندیم فراهم

 کردن روزبه ،ینوآور به هاشرکت قیتشو با یوربهره و کندیم تیحما را یوربهره رقابت. شودیم دهیسنج

 .دیآیمدست به متیق نیترمناسب در ممکن داتیتول نیبهتر عرضه و شانیهاسازمان و خدمات محصوالت،

 بازار نیروی کار .8رکن 

 دهیسازمانتواند می میزانی که منابع انسانی یعنی «پذیریانعطاف» (الف :دو محور است این رکن شامل

. بازارهای نیروی کار با کندمی ، میزانی که منابع انسانی قدرت نفوذ پیدا«مدیریت استعداد» (ب .مجدد شود

مناسب و رسیدن افراد مستعد به پتانسیل های را از طریق تطابق نیروی کار با شغلوری بهره عملکرد مطلوب،

و حمایت از  پذیریانعطافدهند. بازارهای نیروی کار با عملکرد مطلوب، با ترکیب می افزایششان کامل

پذیر انعطاف ،و تخصیص مجدد تولیدها دهند تا در برابر شوکمی حقوق اساسی نیروی کار، به کشورها اجازه

 کند.می پذیری تشویقدهد و به ریسکمی د، به نیروی کار انگیزهنباش

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

8 

 سیستم مالی. 9رکن 

این رکن، عمق یعنی دسترسی به اعتبار، سهام، بدهی، بیمه و سایر محصوالت مالی و ثبات یعنی کاهش 

 یافته به سه طریقسنجد. یک سیستم مالی توسعهمی طلبانه در سیستم مالی راریسک و رفتارهای فرصت

مولد؛ بهبود تخصیص سرمایه به های گذاریبه سرمایهها اندازکند: هدایت پسمی را تشویقوری بهره

گیرندگان، )کاهش اطالعات نامتقارن( و فراهم نمودن نویدبخش از طریق پایش قرضهای گذاریسرمایه

مالی که های سیستم پرداخت کارامد. در عین حال، مقرراتگذاری مناسب نهادهای مالی برای پرهیز از بحران

 بگذارند ضروری است.وری بهره وگذاری ایهسرم منفی بلندمدت و پایدار بر آثارممکن است 

 اندازه بازار .10رکن 

 تردهد. بازارهای بزرگمی هر کشور را نشانهای بنگاه  در دسترساین رکن اندازه بازارهای داخلی و خارجیِ

 دهند؛ هزینه واحد تولید نسبت به مقدار کاالی تولید شدهمی مقیاس ارتقاهای را از طریق صرفهوری بهره

کنندگان بالقوه بیشتری دارند بدون رقیب استفادههای شود؛ ایدهمی یابد. همچنین نوآوری تشویقمی کاهش

خارجی مثبت  آثارتر ی بازدهی بالقوه بیشتر یک ایده جدید است. عالوه بر این بازارهای بزرگامعنکه به

 کنند.می تر از طریق انباشت سرمایه انسانی و انتقال دانش ایجادبزرگ

 وکارکسبپویایی . 11رکن 

 یبرا دیجد یهاروش و دیجد یفناور رشیپذ و جادیا یبرا یخصوص بخش تیظرف ،وکارکسب ییایپو رکن

 یتیریمد قواعد و ردیپذیم را دیجد وکارکسب یهاو مدل سکیر ر،ییکه تغ یفرهنگ قیکار از طر یدهسازمان

 و ایپو یخصوص بخش. کندیم یابیارز را شوند خارج آن از و وارد بازار به یراحتهب دهدیم اجازه هابنگاه به که

 نوآورانه خدمات و کاالها خلق و دیجد یهادهیا آزمودن ،وکارکسب یریپذسکیر قیطر از را یوربهره ،چابک

 یهاستمیس دارد، را هابخش و هاوکارکسب فیمکرر و بازتعر بیتخر یژگیکه و یطی. در محدهدیم شیافزا

 .سازندیم نو از را خودشان مداوم طوربهو  رندیپذانعطاف یفناور یهاشوک برابر در موفق یاقتصاد

 ظرفیت نوآوری .12رکن 

میزانی که محیط کشور همکاری، تعامل، خالقیت، تنوع  ،این رکن، مقدار و کیفیت تحقیق و توسعه رسمی

به کاالها و ها ظرفیت تبدیل ایده درنهایت، کند ومی اندازها و زوایای متفاوت را تشویقو مواجهه با چشم

همکاری های توانند انباشت دانش بیشتری ایجاد کنند و فرصتمی سنجد. کشورهایی کهمی خدمات جدید را

طور بهجدید که  وکارکسبهای و مدلها ظرفیت بیشتری برای خلق ایده احتماالً ،بهتری ارائه کنند

 شود، خواهند داشت.می موتور رشد اقتصادی در نظر گرفتهعنوان هبای گسترده
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 پذیری. نحوه محاسبه شاخص رقابت3-1

آل است. دهنده حالت ایدهنشان 100شود که می در نظر گرفته 100صفر تا ها مؤلفهگیری مقیاس اندازه

شود و بدون توجه به سطوح می امتیاز هر رکن و همچنین امتیاز کل با استفاده از میانگین ساده محاسبه

  شود.می یکسان فرضپذیری رقابت همه عوامل بر تأثیردرآمدی کشورها، 

از منبع پیمایش نظرسنجی مدیران  مؤلفه 44در محاسبه لحاظ شده  2018که در سال  مؤلفه 98از 

های خصاز آمارهای شا مؤلفه 54شود استخراج شده و می که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام

 37کیفی و ها مؤلفهدرصد  63اند که بخشی از این آمارها نیز کیفی هستند. درمجموع خارجی برگرفته شده

های مؤلفهافزایش یافته و وزن  26به  20رکن نهادها از های مؤلفه، تعداد 2019ند. در سال ایدرصد کمّ

 درصد رسیده است. 65کیفی شاخص کل به 

 

 انقالب صنعتی چهارمو تبعات ها ویژگی. 2

جهانی پذیری رقابت که پیش از این اشاره شد، انقالب صنعتی چهارم مبنای ساخت شاخص جدید گونههمان

طور خالصه به معرفی ابعاد و تبعات انقالب صنعتی چهارم از دیدگاه پروفسور به حاضر، قرار گرفته است. بخش

پرداز و مروج اصلی این نگاه پرداخته است. دیدگاه وی کالوس شوآب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد و ایده

موافقان و مخالفانی دارد. برخی اقتصاددانان ازجمله هاجون چانگ و دنی رودریک نسبت به گستردگی ابعاد 

 وی را برای کشورهای درهای نامد تردید داشته و توصیهو آثار آنچه شوآب آن را انقالب صنعتی چهارم می

 کنند.ب ارزیابی نمیحال توسعه مناس

عطف انقالب در فناوری قرار داریم که شیوه زندگی و کار را به شکل  نقطهاز نظر شوآب، ما در آستانه یک 

اساسی دگرگون خواهد کرد. این دگرگونی از نظر اندازه، دامنه و پیچیدگی از آنچه تاکنون و پیش از این رخ داده، 

است. متفاوت است. بشریت در حال تجربه فرایند دگرگونی جوامع بشری و خیز به سمت انقالب صنعتی چهارم 

به گمان وی، انقالب صنعتی چهارم تنها ادامه ساده انقالب پیش از خود، یعنی انقالب صنعتی سوم نیست؛ بلکه 

تر از آن است. در چارچوب این انقالب است که سطوح فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیکی به تر و پیچیدهبسیار بزرگ

ست ار عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر رسند. چنین امری دارای پیامدهای اثرگذار دهمگرایی می

 (10 :1397)شوآب،  .شوندهای یاد شده نیز در این فرایند دستخوش دگرگونی میو عرصه

زمان کارگیری همآید ترکیبی از بهانقالب صنعتی چهارم که در شرایط کنونی برپایه انقالب سوم پدید می

ترین پیامد انقالب صنعتی چهارم، به شناسی است. اما مهمل و زیستهای نو در عرصه فیزیکی، دیجیتافناوری

مدیریت و حتی چگونگی  ،های زندگی از اقتصاد، شغلگمان کالوس شواب، شاید این باشد که همه عرصه
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 (10 :1397)همان،  .دهدقرار می تأثیرسکونت و زیست فرهنگی را به شکلی فراگیر و پیوسته تحت 

وتور بخار مآهن و اختراع با ساخت راه 1840تا حدود  1760در بازه تقریبی سال  اولین انقالب صنعتی

گیری ستم با بهره. انقالب صنعتی دوم در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیدشآغاز و منجربه تولید مکانیکی 

معموالً  غاز شد وآ 1960از اختراع برق و خط مونتاژ، تولید انبوه را میسر کرد. سومین انقالب صنعتی در دهه 

ها، هادیتوسعه نیمه متعاقبشود؛ این انقالب انقالب دیجیتال اطالق میبه آن انقالب کامپیوتر یا 

دهه )( و اینترنت 1980و  1970 های(، کامپیوترهای شخصی )دهه1960کامپیوترهای مین ـ فریم )دهه 

 (20 :1397)همان،  .( حادث شد1990

های تکنولوژیکی انقالب صنعتی چهارم، لیست و ارائه تصویر گسترده از محرک 1هابرای تشخیص ابرگرایش

بوده و در یکدیگر شود. هر سه بخش عمیقاً مرتبط با می آنها به سه بخش فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی تقسیم

 .(38و  35، 31 :1397)همان،  .های مختلف خودشان با هم در تعامل هستندها و پیشرفتجریان اکتشاف

 فیزیکیـ 

شان به آسانی قابل ملموس بودن ماهیتدلیل بههای تکنولوژیکی دارای چهار نماد فیزیکی است که ابرگرایش

 های پیشرفته و مواد جدید.عدی، روباتبُیت هستند: خودروهای خودکار، چاپگرهای سهؤر

 دیجیتالـ 

 (IOT)ا های فیزیکی و دیجیتال انقالب صنعتی چهارم، اینترنت اشیاصلی در بین کاربریهای پل یکی از

ت، خدمات، ارتباط بین اشیا )محصوال ،شود که در فرم سادهنامیده می« اینترنت همه چیز» است که بعضاً

 آورد. وجود میهای متنوع را به...( و افراد را محقق کرده و فناوری پلتفرموها محل

 بیولوژیکیـ 

ای در های قابل مالحظهگیر هستند. این اواخر پیشرفتها در حوزه بیولوژی خصوصاً ژنتیک نفسنوآوری

تکمیل پروژه ژن انسان با  صرفسال  10دست آمده است. بیش از به 2گذاری ژنسازی و ترتیبزمینه فعال

 1000ض چند ساعت و با هزینه کمتر از توان هر ژنی را در عر؛ ولی امروز میشدمیلیارد دالر  7/2هزینه 

دیگر ملزم به اعمال روش سعی و خطا  ،گذاری کرد. دانشمندان با استفاده از کامپیوترهای قویدالر ترتیب

 های بیماری خاص را تولید نمایند. توانند انواع ژننیستند و می

                                                 

1  . Mega Trends 

2. Sequencing Gene  
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های آموزش و انقالب عرصهپیامدهای انقالب صنعتی چهارم بسیار گسترده است تا جایی که این 

را نیز دگرگون خواهد کرد. انقالب  1حریم خصوصیبه آموزی، بهداشت و سالمت و حتی احساس نسبت مهارت

دهیم، بلکه آنچه هستیم را تغییر خواهد داد. انقالب صنعتی صنعتی چهارم، درنهایت، نه تنها آنچه ما انجام می

دارد. به همین لحاظ مشکل است بتوان جنبه خاصی را از سایرین چهارم تبعات خیلی مهمی در اقتصاد جهانی 

گذاری، تفکیک کرد. درحقیقت تقریباً تمام متغیرهای کالن متبادر به ذهن، مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه

 حیاتی، رشد بسیارعد قرار خواهند گرفت. در ادامه فقط به دو بُ تأثیرتحت  ...،رف، اشتغال، تجارت، تورم ومص

 (47و 11 :1397)همان،  .شودمی وری( و اشتغال تمرکزکنندگی بلندمدت بهره)بیشتر با عینک تعیین

ست. در اتبعات اقتصادی معطوف به رشد ناشی از انقالب صنعتی چهارم موجب تشتت بین اقتصاددانان 

ل، قبالً انقالب دیجیتاات اساسی ناشی از تأثیرکنند که فناوری استدالل می نسبت به هایک طرف بدبین

ها ادعا دارند که بینوری تقریباً خاتمه یافته است. طرف مخالف یعنی خوشمحقق شده و تبعات آن در بهره

وری و رشد باالی زودی موجب جهش در شکل بهرهفناوری و نوآوری در یک نقطه امتزاج قرار گرفته و به

 .(48 :1397)همان،  خواهند شداقتصاد 

اقل در دحهای منفی آن نیز مثبت پتانسیل فناوری در رشد اقتصاد، الزم است به جنبه ثیرتأرغم علی

ناوری بر بستر فمدت روی بازار کار اشاره شود. ما برای درک موضوع، باید دو اثر رقابت را که مقوله کوتاه

 کنیم: درککند، اشتغال اعمال می

داشته و  یگزین شدن سرمایه با کار، اثر تخریبینخست؛ تغییرات ناشی از فناوری و اتوماسیون و جا

 کار گیرند.های خود را در جای دیگر بهبیکار شوند و یا مهارتیا کند که کارگران را وادار می

ات جدید، افزایش تقاضا برای کاال و خدم ،گذاری همراه است که به تبع آندوم؛ اثر تخریبی با اثر سرمایه

های ابلیتقانسان دارای عنوان بهشود. ما و حتی صنایع جدید می وکارکسب، مشاغلیافته و منجربه ایجاد 

گذاری با اثر عجیب برای تطبیق و ابتکار هستیم. در اینجا نکته مهم، زمان و دامنه جایگزینی اثر سرمایه

 .(55و  54 :1397تخریبی و میزان سرعت جایگزینی این دو عامل است )همان، 

اول اعتقاد به ختم  یاردو :مخالف وجود دارد یدو اردو باًیبازار کار، تقر یآن رو آثارو  یفناورظهور  انیجر در

 دایپ تازه غلمشا ،یفناور توسط دیجد یهافرصت شدن فراهم با شده جاهدارد و معتقد است که کارگران جاب ریبه خ

 وجودهب عیوس بعادا در یکیتکنولوژ یکاریب از یناش یاجتماع و یاسیس مبارزه که دارد اعتقاد زین گرید طرف. کنندیم

 جینتا تیتقو منظوربه که است نیا الؤس. است وسط حد باور دو نیا جهینت که است داده نشان خیتار. آمد خواهد

 (55 :1397)همان،  شود؟ انجام دیبا یکار چه هستند، گرفتار گذار مرحله در که ییآنها به کمک و مثبت

                                                 

1  . Feeling of Privacy 
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افزودن  های در حال ظهور که متکی به امکانات دیجیتال هستند، در حالشکی وجود ندارد که فناوری

 وکارکسبها هستند. منابع مختلف اختالل دارای تبعات متفاوت روی وکارکسبسرعت و مقیاس در تغییر 

های به نیازمندیدهی های کامالً نوین برای سرویسهای جدید، روششود که فناوریهستند. مشاهده می

خیره جدید مثال فناوری ذعنوان بهکند. در طرف عرضه اغلب صنایع فراهم می ارزشموجود و تغییر زنجیره 

چاپگرهای  در منابع تسریع خواهد کرد. استفاده ازرا در شبکه انرژی، حرکت به سمت تمرکززدایی بیشتر 

تر خواهد کرد. اطالعات تر و ارزاننگهداری را آسانت یدکی مورد نیاز تعمیر و اقطععدی ساخت و توزیع بُسه

وندهای وجود آورده و سایر ری خود بهیموقع، بصیرت ویژه برای مشتریان جهت ارزیابی عملکرد دارابه

 .(70 :1397تکنولوژیکی را تسریع خواهد کرد )همان، 

ی تحقیق، تال جهانی، براهای دیجیتغییرات و اختالل است. رقبای نوآور از پلتفرم منبعچابکی نیز 

اندرکاران تثبیت توانند از سایر دستعمل آورده و میتوسعه، بازاریابی و فروش و توزیع نهایت استفاده را به

 وکارکسبان شده قدیمی با بهبود کیفیت، سرعت، قیمت و یا تحویل جلو افتند. به همین دلیل است که رهبر

 .(71 :1397هنوز مطرح نیستند )همان، دانند که ترین خطر را رقبایی میبزرگ

 یرفتار دیدج یالگوها ،یدخالت مشتر ت،یشفاف شیاست. افزا گذارریتأث زین وکارکسب یدر طرف تقاضا رییتغ

 یهاوشها را مجبور کرده است که رها( شرکتو داده لیبه شبکه موبا ی)خصوصاً ساخت براساس دسترس یمشتر

 .(71 :1397)همان،  کنندو همسو  یرا بازنگر دیجد ای یخدمات محصول فعل ایو  لیتحو یابیبازار ،یطراح

صه غیرقابل مهار است و تغییرات آن از مشخ وکارکسبدر کل، تبعات انقالب صنعتی چهارم روی 

ها طی وریای از ترکیب نوآدیجیتالیزه کردن ساده انقالب صنعتی سوم فراتر رفته و شکل کامالً پیچیده

خود را  وکارکسبهای روش ،هاهای بدیع پیدا کرده است. به همین لحاظ الزم است که تمام شرکترویه

 .(71 :1397دامه کار را انتخاب نمایند )همان، بازنگری کرده و شکل الزم برای ا

 عصر وارد اکشوره چهارم یصنعت انقالب ظهور با دارند دهیعق که شوآب پروفسور مانند یافراد دگاهید اما

 یچون دن یادداناندارد؛ اقتص یرو هماهنگ سازند مخالفان شیپ راتییخود را با تغ سرعتبه دیبا و اندشده یپساصنعت

 .شوندیم متذکر توسعه حال در یکشورها یبرا ژهیوبهرا  ییزداصنعت یو هاجون چانگ که تبعات منف کیرودر

 نییبا درآمد پا یکشورها یبلکه برا شرفته،یپ یاقتصادها ینه تنها برا ینگران کی عنوانبه ییزداصنعت راًیاخ»

شدن و  یصنعت نیرابطه ب راتیی، تغ2016در سال  1ییزداصنعتدر موضوع  کیرودر یمطرح است. کار اصل زین

. کندیم برجسته توسعه حال در یبلکه در کشورها ،یپساصنعت یو اقتصادها شرفتهیپ یدرآمد را نه تنها در کشورها

 یو در سطوح درآمد ترعیسر را شدن یصنعت یهافرصت توسعه حال در یکشورها که ردیگیم جهینت کیرودر

                                                 

1  . Rodrik, D., 2016. “Premature Deindustrialization,” Journal of Economic Growth, vol. 21(1), pages 1-33. 
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 یبعض در صنعت اشتغال سهم گرید عبارتبه. دهندیم دست از هیاول شدگان یصنعت به نسبت یترنییپا اریبس

 نیشتریب به توسعه از یترییابتدا نقطه در و هیاول یکشورها به نسبت یترنییپا سطوح در توسعه، حال در یکشورها

)به اندداده دست از را یتوجه قابل اشتغال شرفتهیپ یاقتصادها کندیم ثابت کیرودر یهالیتحل. رسدیم خود حد

 و ییایآس یکشورها. اندکرده عمل خوب ثابت متیق در یاکارخانه داتیتول سهم در اما( مهارتکم نوع از ژهیو

 نیالت یکایآمر یاما کشورها ،اندبوده امان در ییزداصنعت مضرات از یادیز حد تا یاکارخانه ساخت صادرکنندگان

 .(African Development Bank Group, 2017, p7) انددهید را بیآس نیشتریب

 توانند عموماًمی این پنداشت که کشورهای در حال توسعه»ن نهادگرا، ااز نظر هاجون چانگ اقتصادد

بافی یک خیال صرفاًمستقیم وارد مرحله پساصنعتی شوند طور بهبدون اینکه صنعتی شوند جهش کنند و 

سازد. می وری، خدمات را به موتور ضعیف رشد مبدلکشورها برای افزایش بهرهاست. فضای محدود این 

توانایی کمتری  ،معنای آن است که هرچه اقتصاد بیشتر متکی به خدمات باشدپذیری کم خدمات بهتجارت

از پیشرفته های معنای توانایی کمتر برای خرید فناوریبرای صادرات خواهد داشت. عواید صادراتی کمتر به

 .(154 :2011تر منجر خواهد شد )چانگ، نوبه خود به رشد آهستهخارج است که به

 یخدمات عیصنا. است برخوردار خدمات بخش از ترعیسر یوربهره شیافزا کی از کاال دیتول و ساخت بخش

 حال نیا با. برخوردارند عیسر یوربهره شیافزا لیپتانس از که دارند وجود هم محوردانش خدمات مانند یمعدود

 نیا توسعه نیبنابرا. دهندیم خدمات کاال دیتول و ساخت یهابنگاه بهعمدتاً هستند که  یخدمات یهاتیفعال نهایا

 ثروتمند یکشورها یحت. بود خواهد دشوار میکن جادیا کاال دیتول و ساخت در یقو هیبن نخست آنکه بدون عیصنا

 کنند،ینم کار کارخانجات در گرید کشورها نیا در مردم اکثر که حال همان در. اندنشده یپساصنعت وضوحبه هم

 .(170و  168 :)همان است نکرده افت چندان آنها یدیتول نظام در کاال دیتول و ساخت بخش تیاهم

های اقتصاددانان برجسته دنیا در زمینه لزوم تطبیق نظراختالف مروری بر مباحث نظری و مشاهده

گیری سیاستگذاران برای تصمیمدهد می نشانشرایط کشورها با آنچه انقالب صنعتی چهارم نام گرفته، 

 است.مجمع جهانی اقتصاد با دشواری و تردید مواجه های اجرای توصیه
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 جهانی برای همه اقتصادهاپذیری گزارش رقابتهای هایی از تحلیلدرس. 3

جدید مجمع جهانی اقتصاد تهیه و تدوین شناسی روش برکه مبتنی 2019و  2018های سال در گزارش

ارائه  ،جهان هستند یکه قابل استفاده برای تمامی کشورهاپذیری رقابت یهایی برای ارتقااند، تحلیلشده

 شود.می ترین آنها اشارهشده که به مهم

 

 ساخت اکوسیستم نوآوری. 1-3

 کشورها چهارمسه و دارد یریپذرقابت رکن 12 انیعملکرد را در م نی، کمتر36 انهیم ازیبا امت ینوآور تیظرف رکن

)آلمان،  عملکرد نیبهتر با اقتصاد سه که یطورهب ،است بیار شدتبه ازاتیامت عیتوز نیهمچن. دارند 50 از کمتر ازیامت

 .(World Economic Forum 2018, p. 9) هستند دورافتاده یآمار نظر از( سیسوئ و کایآمر متحده االتیا

چرا مراکز نوآوری قوی، به تعداد بسیار کمی در جهان وجود دارند؟ نوآوری یک فرایند پیچیده است که 

 سازیتجارییت شوند و تنها تعداد کمی درنهامی منجربه اختراعها شود؛ برخی ایدهمی با تولید ایده آغاز

دهد. نوآوری در یک اکوسیستم عوامل می را ارتقاوری بهره ،موفقیت تجاری کسب کند ،شوند. اگر نوآوریمی

جدید ایجاد شده های توانند مانع شوند تا ایدهمی کدام از این عوامل حذف شوندافتد. هرمی چندگانه اتفاق

جهانی برای ارزیابی پذیری رقابت در شاخص« وکارپویایی کسب»و « ظرفیت نوآوری»و تجاری شوند. دو رکن 

در ظرفیت نوآوری کشورها ای کنندههم نقش تعیین GCIاند. سایر عوامل اکوسیستم نوآوری طراحی شده

)شدت رقابت(  )کیفیت تحصیالت(، بازار داخلیها ، مهارتICTپذیری دارند. این عوامل شامل ارکان انطباق

 .(Ibid) مالی( هستندتأمین  به )دسترسی و سیستم مالی

ظرفیت »دهنده ارکان زیررکن تشکیل پنجمتوسط کشورهای با درآمد باال، امتیازات باالتری در طور به

و درواقع اکوسیستم نوآوری آورند میدست به نسبت به کشورهای با درآمد پایین« وکارپویایی کسب»و « نوآوری

 .(1همه ابعاد برای همه کشورها امکان پیشرفت وجود دارد )نمودار دراین دارند. با وجود تری یافتهتوسعه
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 گروه درآمدیبراساس . عملکرد اکوسیستم نوآوری 1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: World Economic Forum 2018, p10  

 

اختراعات، مخارج تحقیق و توسعه، های مؤلفهبیشترین تفاوت در زیررکن تحقیق و توسعه متشکل از 

کشور مورد بررسی گزارش، این  140کشور از  94شود. برای می نشریات و نهادهای تحقیقاتی مشاهده

رغم سطوح پایین تحقیق و زیررکن اکوسیستم نوآوری دارد. علی پنجکن کمترین امتیاز را در میان رزیر

 (Ibid, p10) .دیگر کشورها را دارند یافته درتوسعههای توسعه، این کشورها امکان تقلید و تطبیق با فناوری

 و ورود موانع کاهش .است کمتر یتیریمد الزامات ررکنیز در توسعه حال در و شرفتهیپ یاقتصادها فاصله

 .یفرهنگ راتییتغ به ازین بدون و نهیهزکم دسترس، در است؛ یافتنیدست یسادگبه یاستیس مداخله با خروج

با درآمد باالتر از متوسط مانند چین و هند نزدیک و یا حتی باالتر  بهترین عملکردها در گروه کشورهای

از متوسط گروه کشورهای با درآمد باالست. برای مثال چین در حال حاضر در زیررکن تحقیق و توسعه باالتر 

مدی کمتری در کاهش آاز متوسط گروه با درآمد باال قرار دارد و هند نیز خیلی دور نیست و فقط کار

 وکارها دارد.اسی ورود و خروج کسببوروکر

طور بهبهترین عملکردها با فاصله زیادی از دیگر کشورها قرار دارند.  ،در گروه کشورهای با درآمد پایین

کند که نوآوری می زیررکن عملکرد خوبی ندارد. چنین عملکردی از این ایده حمایت پنجمثال کنیا در هر 

وب، رقابت بازار داخلی، سیستم آموزش مناسب نیاز دارد و این عوامل به شرایط با ثبات مانند نهادهای خ

 .(Ibid, p10با درآمد پایین باشند که به دنبال نوآوری برای رشد اشتغال هستند )های باید در اولویت دولت

استثنای این شکاف عملکرد میان کشورها با درآمد باال و با درآمد پایین در زیررکن فرهنگ کارآفرینی 
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درصد جمعیت کارآفرین هستند،  28است که اختصاص به کشورهای پیشرفته ندارد. برای مثال در اوگاندا، 

 باالترین درصد در جهان. 

تر نوآوری )زیررکن فرهنگ کارآفرینی و تعامل و نرمهای اصطالح محرکدردر میان بهترین عملکردها، 

کنند. ایاالت متحده آمریکا و آلمان متمایز از سایرین مثل ژاپن و کره می تنوع( تمایز نوآوران برتر را ایجاد

هزینه فرصت باالتر دلیل بهجنوبی هستند. در کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن تمایل به ریسک کارآفرینانه 

 .(Ibid, p11) تر از ایاالت متحده آمریکاستو سایر عوامل فرهنگی پایین

 

 . لزوم تقویت نهادها2-3

تواند زمینه می و رشد بلندمدت هستند. تفاوت در کیفیت نهادهاوری بهره بنیادیهای محرک ،نهادهای قوی

این اهمیت، یکی دلیل بهبین کشورها در فناوری، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی باشد و ها بسیاری از تفاوت

 رکن 12، دومین رکن با امتیاز پایین در میان به نهادها اختصاص یافته است. رکن نهادهاپذیری رقابت از ارکان

 117است و برای  53، 2018)پس از رکن نوآوری( است. میانه امتیاز برای این رکن در سال پذیری رقابت

 .(Ibid, p12) تر استپایینپذیری رقابت ن دیگررک 11عملکرد رکن نهادها از میانگین امتیاز  ،کشور

است و در مقابل  72با امتیاز متوسط « امنیت»بهترین عملکرد مربوط به زیررکن نهادها،  6در میان 

کشور مورد بررسی در آن،  140است که دوسوم از  43با امتیاز متوسط « شفافیت»ترین زیررکن، ضعیف

رسد. می 36میانگین شفافیت به  ،دارند. اگر اقتصادهای پیشرفته از محاسبه خارج شوند 50امتیاز کمتر از 

 .(Ibid, p14) تین در زیررکن شفافیت دارندن وضعیت را مناطق اوراسیا و آمریکای البدتری

است که بار مقررات اضافی و سطح آمادگی برای آینده « عملکرد بخش عمومی»دومین زیررکن ضعیف 

برای پاسخگویی ها دهد. بنابراین توانایی دولتمی مهم است را نشانشدت بهکه برای انقالب صنعتی چهارم 

بلندمدت و تطبیق چارچوب حقوقی با تغییرات تکنولوژیکی بسیار پایین است. انداز چشمبه تغییرات آینده، 

پذیرترین رقابت لزوماً ،هایی که بیشترین آمادگی را برای آینده دارندکه دولت است در حالی 45امتیاز میانگین 

 .(Ibid) اقتصادها نیستند

 

 صادباز بودن اقت. 3-3

بودن و همگرایی  جهانی این است که سرعت و عمق شتابان آزادسازی تجاری، بازپذیری رقابت تحلیل گزارش

 ،باخت، اما در کل ـ برد بوده و در برخی اوقات نیز بازی برد ـ اخیر در بین کشورها بازی بردهای در دهه

سازی به کاهش فقر جهانی و نابرابری میان کشورها کمک کرده است. تجارت آزاد ممکن است تا حدی جهانی
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پذیری رقابت بنابراین .کوچک و متمرکز اجتماعی افزایش دهدهای نابرابری را از طریق کاهش درآمد گروه

در سرمایه گذاری سرمایه اعی،امنیت اجتمهای بازتوزیع، شبکههای کند با استفاده از سیاستمی جهانی پیشنهاد

سازی بر بهبود شرایط برای جهانیها ستانی پیشرفته به کاهش نابرابری کمک شود و سیاستانسانی و مالیات

 (Ibid, p19) .تر دارندمتمرکز باشد. چراکه اقتصادهای بازتر نوآورتر هستند و گرایش به بازارهای رقابتی

 

 های پولیسیاستهای مالی بر یاستتقدم س. 4-3

پولی غیرمتعارف و انبساطی های سیاست ،گذاران در اقتصاد جهانی، سیاست2008آغاز رکود بزرگ سال  از زمان

در دهه گذشته راکد باقی مانده است وری بهره رغم تزریق گسترده نقدینگی، رشداند. اما علیرا دنبال کرده

 .اند(به اقتصادشان تزریق کرده 2017تا  2008های در سالمیلیارد دالر  10بانک مرکزی بزرگ جهان،  چهار)

را نیز با وری بهره منفی بحران مالی جهان را کاهش داده، اما رشد آثاراگرچه سیاست پولی انبساطی 

تمایل کمتری ها تخصیص نادرست سرمایه کاهش داده است. با نرخ بهره بسیار پایین و حتی منفی، بانک

هایی که در تنگنای اعتباری نیستند و ریسک کمتری وکارها دارند و در عوض بنگاهکسببرای قرض دادن به 

فناوری  پذیرشمالی که های دهند. اصطکاکمی بالقوه بیشتری دارند ترجیحوری بهره دارند را به آنهایی که

 دارند.وری بهره منفی بر تأثیر کنندمی را مختل

گذاری سرمایه فایده بودن سیاست مالی، در کاهشکممعنای بهاتکای بیش از اندازه به سیاست پولی 

را گذاری سرمایه بسیار پایین استقراض، بخش عمومی،های رغم هزینهعمومی کشورها منعکس شده است. علی

افزایش نداده که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته این مسئله ناشی از نگرانی از عدم ثبات بدهی عمومی است. 

تواند می در زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه باشدگذاری سرمایه بنابراین سیاست مالی که اولویت آن

 .(World Economic Forum 2019, pp 4-5به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد کمک کند )

 

 19 ـ یدو؛ نسخه ویژه بحران کو2020پذیری جهانی در سال گزارش رقابت. 4

بندی کشورها از ارائه گزارش به ، با توقف رتبه2020جهانی در سال پذیری رقابت ویژه گزارشدر نسخه 

اختصاص یافته  19ـ ید وبه چگونگی گذار از بحران کوها گذشته صرفنظر شده است و تحلیلهای سبک سال

شویق سیاستگذاران پذیری جهانی از ابتدای انتشار تاکنون به ترقابتهای که مجموعه گزارش است. در حالی

اقتصادها  یبه برنامه احیا 2020پرداخته، گزارش سال مدت کوتاه جایبه توجه به عوامل رشد بلندمدت به

 سال 5تا  3هایی برای تحول اقتصادی در بازه زمانی بین سال( و تعیین اولویت 2تا  1)مدت کوتاه در

حوزه احیا و تحول محیط توانمندساز، احیا و تحول سرمایه انسانی، احیا و تحول  چهاردر ها پردازد. توصیهمی
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اولویت برای تحول اقتصادی کشورها  11بازارها و احیا و تحول اکوسیستم نوآوری ارائه شده است. درنهایت 

 .(World Economic Forum 2020, p5اقتصاد مطرح دنیا توصیه شده است ) 37با سنجش 

گزارش سال های تحلیلبراساس برای تحول اقتصادی کشورها اولویت زیر را  11قتصاد جهانی امجمع 

 :(Ibid, pp47-50کند )می خود معرفی 2020

 بجل و یعموم ینهادها در بلندمدت اندازچشم و یقو یحکمران اصول وجود از نانیاطم حصول. 1

 . خدمات ارائه با شهروندان اعتماد

 .ارتباطات و اتاطالع فناوری و برق به دسترسی گسترش و انرژی انتقال تسریع راستای در هازیرساخت یارتقا. 2

 در کار یروین و ثروت بر اتیمال ها،شرکت بر اتیمال در دنظریتجد ،یتصاعد یاتیمال نظام به گذار. 3

 .یالمللنیبهای یهمکار چارچوب در و یمل سطح

 1.«فردا بازارهای» و مشاغل نیاز مورد هایمهارت در گذاریسرمایه توسعه و درسی هایبرنامه روزآمدسازی. 4

 .کار نیروی دیدج نیازهای و اقتصاد جدید اقتضائات با متناسب اجتماعی حمایت و کار قوانین در بازنگری. 5

 المندانس از مراقبت و درمان و بهداشت نهیزم در ینوآور و یدسترس شیافزا وها رساختیز توسعه. 6

 . اقتصاد و جامعه منافع یراستا در کودکان و

 و تثبا تیتقو بلندمدت،های یگذارهیسرما سمت به یمال منابع تیهدا هدف باها مشوق شیافزا. 7

 .یمال خدمات شمول دامنه گسترش

 ولحص چهارم، یصنعت انقالب اتیمقتض با متناسب ضدانحصار و رقابتهای چارچوب در یبازنگر. 8

 .یالمللنیب سطح در هم و یمحل سطح در هم بازار، به یدسترس از نانیاطم

 .یخصوص بخش و دولت یهمکار ازمندینهای حوزه در ژهیوبه ،«فردا یبازارها» جادیا لیتسه. 9

 .بینجامد «رداف بازارهای» خلق به تواندمی که اختراع و نوآوری پژوهش، در گذاریسرمایه گسترش و تشویق. 10

 . وریبهره یارتقا برای شمولیت و برابری تنوع، پذیرش به هابنگاه تشویق. 11

 

 پذیری جهانیایران از نگاه رقابت. 5

 جش قرارمورد سنپذیری رقابت ور را از نظرکش 140مختلف در حدود های مجمع جهانی اقتصاد در سال

جهانی در جایگاهی در پذیری رقابت از نظر 2017تا  2011های جمهوری اسالمی ایران در سال دهد.می

سوم انتهای در یک 2019تا  2017های اما در سال .(2 حدود متوسط جهانی قرار داشته است )نمودار

                                                 

1. Markets of Tomorrow  
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 2019در سال  99به رتبه  2017در سال  69رتبه تنزل از رتبه  30نحوی که با به ،قرار گرفتهبندی رتبه

تغییر دلیل بههای اخیر که آیا سقوط رتبه ایران در سال شود این استمی الی که مطرحؤسرسیده است. 

 ها بدتر از گذشته شده است.رویکرد و مبنای سنجش گزارش بوده یا وضعیت اقتصاد ایران در این سال

 

 2011ـ  2019های پذیری جهانی، سال. رتبه ایران در گزارش رقابت2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .، ایران2011ـ  2019های جهانی، سالپذیری های رقابتگزارش: مأخذ

 

رتبه را  19، اختالف 2017محاسبه مجمع جهانی اقتصاد برای رتبه ایران با دو رویکرد متفاوت در سال 

در ایران، در پذیری رقابت کنندهتعیینهای مؤلفهتغییر امتیاز بیش از شناسی روش دهد. لذا تغییرمی نشان

توان دریافت که با مبنا قرار دادن چارچوب جدیدی می داشته است و همچنین تأثیربدتر شدن رتبه کشور 

و رشد اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی وری بهره که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش

 با سایر کشورها دارد.پذیری رقابت کمتری برای

بررسی  دهد.می نشان 2019تا  2011های در سالپذیری رقابت رکن 12رتبه کشور را در  2جدول 

اول آنکه تغییرات  :با سایر کشورها از دو منظر قابل تحلیل استپذیری رقابت نقاط ضعف ایران در توانایی

صورت هو بازارهای مالی بر کاال بازار نیروی کار، بازادر ارکان  دهد،می برای ایران نشانپذیری رقابت رتبه ارکان

داشته است. درواقع قوانین و مقررات بازار کار در وجود های گذشته وضعیت نامطلوبی سالپایداری در طول 

و ها نیست، مداخالت قیمتی دولت در بازار کاال به اشکال مختلف تعرفه کننده فضای تولیدایران تسهیل

شود. نمی مؤثریگیری محیط رقابتی است و برای رفع انحصارات و انواع رانت تالش مانع شکلها یارانه
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 است. مولدهای گذاریسرمایهمشکالت نظام بانکی، مانع هدایت و استفاده بهینه نقدینگی در مسیر  نینهمچ

نقطه ضعف کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز در رکن ظرفیت نوآوری  این در حالی است که عموماً

 رد.در متوسط جهانی قرار دا است که ایران در این رکن تقریباً

 

 2011-2019های جهانی در سالپذیری رقابت گانه. رتبه ارکان دوازده2 جدول

 رویکرد جدید رویکرد پیشین

 2019 2018 رکن/ سال 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 رکن/سال

 99 89 رتبه کل 69 76 74 83 66 62 69 رتبه کل

 141 140 بررسی مورد کشورهای تعداد 137 138 140 144 148 144 139 کشورهای مورد بررسی  تعداد

 120 121 نهادها 85 90 94 108 68 82 72 نهادها

 80 76 یرساختز 57 59 63 69 69 74 67 هایرساختز

 ICT 80 84پذیری انطباق 91 97 99 107 111 96 104 یکتکنولوژ یآمادگ

 134 117 ثبات اقتصاد کالن 44 72 66 62 57 45 27 ثبات اقتصاد کالن

 72 84 سالمت 50 49 47 52 46 54 50 ییبهداشت و آموزش ابتدا

 92 91 هامهارت 51 60 69 78 78 87 89 یاو حرفه یآموزش عال

 133 134 بازار کاال 100 111 109 120 98 98 103 بازار کاال ییکارا

 140 136 کار یرویبازار ن 130 134 138 142 141 135 139 کار یرویبازار ن ییکارا

 123 98 یمال یبازارها 128 131 134 128 123 120 123 یمال یبودن بازارها یشرفتهپ

 21 19 اندازه بازار 19 19 19 21 18 20 21 اندازه بازار

 132 119 وکارپویایی کسب 97 109 110 110 93 91 92 یتجار یهابودن بنگاه یشرفتهپ

 71 65 ینوآورظرفیت  66 89 90 86 65 66 70 ینوآور

 .رانیا ،یجهان یریپذرقابت مختلف یهاسال یهاگزارش: أخذم

 

 یجهان مجمع کردیرو رییپس از تغ ؛کرد یبررس را رانیاقتصاد ا تیوضع توانیم زین گرید یمنظر از اما

 یگرید ارکان و هالفهؤم( 2017در سال  دیجد کردیکشورها با رو تیوضع قیتطب و) 2018 سال در اقتصاد

 رییتغ از پس آنها در نوسان نیشتریب که یرکن چهار ،3 نمودار. کنندیم انینما را یدیجد ضعف نقاط زین

 یریپذرقابت رکن 12 در رتبه ریمتغ یپراکندگ شاخص محاسبه با .دهدیم نشان را شده جادیا یشناسروش

در ارکان ثبات اقتصاد کالن،  بیترتبه کرد،یرو رییپس از تغ رتبه وسانن و افت نیشتریب شودیم مشاهده

 .است بوده وکارکسب ییایپو و هامهارت نهادها،
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 ،هانی اقتصادجمجمع  که رتبه ایران پس از تغییر رویکردپذیری رقابت . ارکان3 نمودار

 داشته استدر آنها را  و افت بیشترین نوسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .محاسبات تحقیق: مأخذ

 

دولت و  یتورم، بده ،یمل انداز)توازن بودجه دولت، نرخ پس مؤلفهاز پنج  «کالن اقتصاد ثبات» رکن یهالفهؤم

 افتهیکاهش  دیجد کردیدولت( در رو ی)تورم و شاخص بده مؤلفهبه دو  یقبل کردیدولت( در رو یاعتبار یبندرتبه

 رتبه با ییهامؤلفهاما با حذف  ،داشته ینامناسب رتبه هم یقبل یشناسروش تورم طبق مؤلفهدر  رانیاست. اگرچه ا

 رکن در رانیا رتبه و شده ادیز شدتبهچون تورم  ینامناسب یهامؤلفهوزن  ،یمل اندازپس نرخ مانند رانیا یبرا خوب

 نیا در کشور نامناسب رتبه حال هر هباست.  شده محاسبه یقبل کردیرو در رتبه از بدتر اریبس کالن اقتصاد ثبات

 .است یاقتصاد یهاتیفعال و هایگذارهیسرما یریپذینیبشیپ عدم و ینانینااطم یفضا وجود از نشان رکن

 نشان ،کندمی و تولید ایجادگذاری سرمایه که برای فعاالن اقتصادی انگیزهرا بستری امن  «نهادها»رکن 

جدیدی مانند شفافیت بودجه و آزادی مطبوعات که ایران وضعیت های مؤلفهافزودن  دهد. در این رکنمی

فساد، حکمرانی شرکتی و عملکرد های بدتر شدن رتبه کشور در حوزه همچنینبسیار نامناسبی در آنها دارد، 

 گرفتند، موجب افت شدید رتبه کشور در رکنمی سنجش قرار وردبخش عمومی که در رویکرد قبلی نیز م

 نسبت با ترین عوامل در رکن نهادها دردهد ضعیفمی نیز نشانالمللی بین هایمقایسه شده است. نهادها

که )شفافیت و عملکرد بخش عمومی است که بار مقررات اضافی و سطح آمادگی برای آینده  ،متوسط جهانی

 دهد.می را نشان (برای انقالب صنعتی چهارم بسیار مهم است

بیش ها مؤلفهشده،  «ایآموزش عالی و حرفه»که در رویکرد جدید جایگزین رکن  «هامهارت»در رکن 

کنند و می نیروی انسانی را ارزیابیهای کیفیت مهارت ،از آنکه کمیت آموزش را مورد سنجش قرار دهند

 کنند.می با وجود سطح بسیار باالی آموزش نمایانرا ها یعنی کمبود مهارت ،نقاط ضعف کشور زبنابراین یکی ا
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 فزودنا شده، یقبل کردیرو در «یجارت یهابنگاه بودن شرفتهیپ» نیگزیکه جا «وکارکسب ییایپو»رکن  در

 رتبه کنند،یم یابیارز را یرقابت یفضا یریگشکل وبه بازار  وکارهاکسب خروج و ورود سهولت که ییاهمؤلفه

 یتیریمد الزامات ررکنیز در که هامؤلفه نیا .است زده رقم یقبل روش به نسبت رانیا یبرا را یترنامناسب

 فرهنگ توسعه، و قی)تحق ابعاد ریسا به نسبت که هستند ینوآور ستمیاکوس ساخت عدبُ نیترساده گنجندیم

 .هستند یفرهنگ راتییتغ به ازین بدون و دسترس در نه،یهزکم( یسازیتجار و تنوع و تعامل ،ینیکارآفر

 هایی که در هر دومؤلفهعالوه بر کاهش امتیاز در  ،های اخیررتبه ایران در سالافت شدید بنابراین 

شناسی جدیدی است که در روشهای مؤلفهناشی از ضعف ایران در عمدتاً اند مشترک بودهشناسی روش

جهانی، پذیری رقابت توان دریافت طبق رویکرد جدید گزارشمی و اندمعیار ارزیابی اضافه شدهعنوان بهجدید 

  برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقالب صنعتی چهارم ندارد. را پذیری و چابکی الزماقتصاد ایران انعطاف

ویت باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کالن، تق ،رویکرد جدیدبراساس کشور پذیری رقابت توانایی بهبودبرای 

نایی دولت در پاسخگویی به تغییرات آینده و تطبیق چارچوب حقوقی با تقویت توا و ویژه ایجاد شفافیتنهادها به

 تالش کرد. وکارهانیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسبهای تغییرات تکنولوژیکی، افزایش مهارت

 

 و پیشنهاد بندیجمع

توسط مجمع جهانی  سالیانهکه است  المللیبینهای یکی از مشهورترین گزارشجهانی پذیری رقابتگزارش 

و المللی مقایسه یندر عرصه بپذیری رقابت تواناییبراساس کشور جهان را  140و شود می اقتصاد منتشر

دهد وضعیت کشور در این پذیری جهانی نشان میروند تغییر رتبه کشور در گزارش رقابتکند. می بیارزیا

در سال  99به  2011در سال  62از رتبه ی که نحوبه نسبت به گذشته بدتر شده اخیرهای در سال گزارش

 2020در گزارش سال . انداز قرار گرفته استسند چشم منطقهو در جایگاه هفدهم تنزل یافته  2019

ظر شده و تنها به ارائه نصرفبندی کشورها جهانی با توجه به بحران کرونا در جهان از رتبهپذیری رقابت

 کشورها در شرایط بحران بسنده شده است.کلی برای بهبود وضعیت های توصیه

 موظف (1390 )مصوب وکارکسب محیط مستمر بهبود قانون (4) ماده در دارایی و اقتصادی امور وزارت

 قانون (22) ماده در و شده وکارکسبالمللی بین هایشاخص در ایران رتبه بهبود برای اقداماتی اجرای به

 خارجی، مهم شاخص سه بر تأکید با نیز (1395 )مصوب ایران اسالمی جمهوری توسعه ششم سالهپنج برنامه

پذیری رقابت شاخص درانداز چشم سند منطقه کشورهای میان در سوم جایگاه به ایران رتبه ارتقای به مکلف

گذشته های طی سالوضعیت ایران در شاخص مذکور  است. شده توسعه ششم برنامه اجرای پایان تا ،جهانی
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عالوه در این زمینه صورت نگرفته است. دولت  ثری توسطؤمطلب است که تاکنون هیچ اقدام م گویای این

روند تنزل رتبه نیز  2018جهانی در سال پذیری رقابت شناسی گزارشتغییر روشبر عملکرد ضعیف دولت، 

 تشدید کرده است.المللی بین در این گزارش را کشور

د برای جهانی و ارائه پیشنهاپذیری رقابت وضعیت ایران در شاخصمنظور تحلیل بهحاضر،  گزارشدر 

یر رویکرد جهانی بررسی شده است. مجمع جهانی اقتصاد با تغیپذیری رقابت سالیانههای بهبود آن، گزارش

روفسور دیدگاه پ ، مبنای ساخت شاخص را انقالب صنعتی چهارم قرار داده است. طبق2018اساسی در سال 

در آستانه  ان، کشورهای جهپرداز و مروج اصلی این نگاهبنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد و ایده کالوس شوآب،

واهد کرد خشکل اساسی دگرگون که شیوه زندگی و کار را به  رندعطف انقالب در فناوری قرار دا نقطهیک 

  .ستی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر ادارای پیامدهای اثرگذار در عرصه زندگ و

است که بین  از نظر رشد اقتصادی و اشتغالویژه به تبعات اقتصادیو  آثارانقالب صنعتی چهارم دارای 

های ، فناوریو تشتت وجود دارد. از نظر برخی مانند پروفسور شوآب نظراختالفاقتصاددانان در این موارد 

مدت کوتاه هتواند محدود بمی ارمنفی آن در بازار ک تأثیرشود و می جدید موجب جهش و رشد باالی اقتصاد

گیری مشاغل با شکل برای تطبیق با شرایط جدید و پذیرباشد که با تالش کشورها برای ایجاد محیطی انعطاف

 برطرف خواهد شد. سرعتبهجدید، مشکل بیکاری 

نسبت به گستردگی ابعاد و آثار  2و دنی رودریک 1برخی اقتصاددانان ازجمله هاجون چانگاما در مقابل 

با ظهور انقالب  و با این عقیده کهنامد تردید داشته آنچه شوآب آن را انقالب صنعتی چهارم می اقتصادی

خود را  عتسربهباید در هر سطحی از توسعه،  همهاند و کشورها وارد عصر پساصنعتی شده ،صنعتی چهارم

 موافق نیستند. با تغییرات پیش رو هماهنگ سازند 

بدون اینکه صنعتی شوند جهش  توانند عموماًمی که کشورهای در حال توسعه آنان این تصوراز نظر 

بافی است. فضای محدود این کشورها یک خیال صرفاًمستقیم وارد مرحله پساصنعتی شوند طور بهکنند و 

بخش ساخت و تولید کاال از یک  کند.می تبدیلوری، خدمات را به موتور ضعیف رشد برای افزایش بهره

صنایع خدماتی معدودی مانند با وجودی که تر از بخش خدمات برخوردار است. سریعوری بهره افزایش

های اینها فعالیت اما ،سریع برخوردارندوری بهره محور هم وجود دارند که از پتانسیل افزایشخدمات دانش

دهند. بنابراین توسعه این صنایع بدون می ساخت و تولید کاال خدماتهای به بنگاهعمدتاً خدماتی هستند که 

حتی کشورهای از نظر آنان دشوار خواهد بود.  ،شودآنکه نخست بنیه قوی در ساخت و تولید کاال ایجاد 

ای توسعه متناسب با بسترهای اجتماعی وانقالب دیجیتال،  تأثیراند. وضوح پساصنعتی نشدهثروتمند هم به

                                                 

1. Ha – Joon Chang 

2. Dani Rodrik 
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کشورهای مختلف متفاوت است. کشورها در آینده همچنان ساختارهای اشتغال و تولید نامتقارن خود را 

 دیجیتال خواهند داشت. های حفظ خواهند کرد و کاربردهای متفاوتی از فناوری

یا در زمینه لزوم تطبیق شرایط کشورها های اقتصاددانان برجسته دننظراختالفشود می بنابراین مالحظه

های توصیهکامل گیری سیاستگذاران برای اجرای با آنچه انقالب صنعتی چهارم نام گرفته است، تصمیم

 کند.می مجمع جهانی اقتصاد را با دشواری و تردید مواجه

و عواملی ها نهادها، سیاستای از مجموعهعنوان بهرا  «پذیریرقابت»همواره اگرچه مجمع جهانی اقتصاد 

 دهی به تعریفاما با تغییر رویکرد و جهت ،کرده استتعریف  ،کنندمی کشور را تعیینوری بهره سطحکه 

کشورها را در دوره وری بهره و عواملی که سطحها از نهادها، سیاستای به سمت ایجاد مجموعهپذیری رقابت

شد اقتصادی در قیقت مسیر جدیدی را برای رسیدن به رکنند درحمی تعیین« انقالب صنعتی چهارم»

 .ی کشورهای جهان ترسیم کرده استبلندمدت برا

کشورها را به جهانی پس از اتخاذ رویکرد جدید نیز همچنان مانند گذشته پذیری رقابت هایگزارش

تشویق به بازتر کردن هایی چون ساخت اکوسیستم نوآوری، تقویت نهادها، و سیاستها برنامهسازی پیاده

 رویکرد جدید متفاوت است. برمبنایها اما جزئیات و چگونگی اجرای این برنامه ،کنندمی تشویق و... اقتصاد

منوط به پذیرش  ،مجمع جهانی اقتصادهای توصیه تکیه بر با هارشد و توسعه کشورهای دهی برنامهلذا جهت

 خواهد بود. با انقالب صنعتی چهارم متناسب ،لزوم تغییرات

 گزارش نیاز نگاه ا را کشور ضعف و قوت نقاط ریاخ یهاسال در یجهان یریپذرقابت در گزارش رانیا تیوضع مرور

 :است لیتحل قابل منظر دو از شورهاک ریسا با یریپذرقابت ییتوانا در رانیا ضعف نقاط یبررس. دهدیم نشان یالمللنیب

 گذشته یهاسال طول در یداریپا صورتهب یمال یکار، بازار کاال و بازارها یرویبازار ن ارکان در آنکه اول

 ست،ین دیتول یفضا کنندهلیتسه رانیا در کار بازار مقرراتو  نیقوان درواقع. است داشته وجود ینامطلوب تیوضع

. است یرقابت طیمح یریگشکل مانع هاارانهی و هاتعرفه مختلف اشکال به کاال بازار در دولت یمتیق مداخالت

 یبرااست.  مولد یهایگذارهیسرما ریمس در ینگینقد نهیبه استفاده و تیهدا مانع ،یبانک نظام مشکالت نیهمچن

 و یرقابت یفضا جادیا و انحصارات رفع کار، بازار مقررات و نیقوان اصالح یبرا دیبا ،یساختار یهاچالش نیا رفع

 .شود اقدام و یزیربرنامه ،بلندمدت در یبانک نظام اصالح

و تطبیق ) 2018مجمع جهانی اقتصاد در سال ، پس از تغییر رویکرد گفتتوان می اما از منظری دیگر

از اقتصاد  را و ارکان دیگری نیز نقاط ضعف جدیدیها مؤلفه( 2017وضعیت کشورها با رویکرد جدید در سال 

ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کالن، و نوسان رتبه پس از تغییر رویکرد، به کنند. بیشترین افتمی نمایان ایران

 وکار بوده است.و پویایی کسبها نهادها، مهارت
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 وجودمحاسبه شده که نشان از  یقبل کردیبدتر از رتبه در رو اریدر رکن ثبات اقتصاد کالن بس رانیا رتبه

 رتبه بودن نامناسب .است یاقتصاد یهاتیفعال و هایگذارهیسرما یریپذینیبشیپ عدم و ینانینااطم یفضا

 یگذارهیسرما یبرا یاقتصاد فعاالن زهیانگ که است ینانینااطم از یبستر دهندهنشان زین نهادها رکن در رانیا

 حقوق از اندک تیحما و وکارهامجدد کسب یدهسازمان یبرا یبوروکراس نییفساد، سطح پا وجود لیدلبه را

 «یاحرفه و یعال آموزش» رکن نیگزیجا دیجد کردیرو در که «هامهارت» رکن در .دهدیم کاهش تیمالک

 را یانسان یروین یهامهارت تیفیک دهند، قرار سنجش مورد را آموزش تیکم آنکه از شیب هامؤلفهشده، 

 یباال اریوجود سطح بس با را هاکمبود مهارت یعنینقاط ضعف کشور  زا یکی نیبنابرا و کنندیم یابیارز

 وکارهابکس خروج و ورود سهولت که ییهامؤلفهافزودن  «وکارکسب ییایپو» رکن در .کنندیم انینماآموزش 

نسبت به  رانیا یبرا یتررتبه نامناسب باعث شده که کنندیم یابیارز را یرقابت یفضا یریگشکل و بازار به

  .خوردرقم  یروش قبل

 یبرمبنااست که  نیا شودیم حاصل رانیا یبرا یجهان یریپذرقابت گزارش جینتا لیتحل از که یمهم اریبس نکته

 یاز انقالب صنعت یناش راتییبا تغ قیمواجهه و تطب یبرا راالزم  یو چابک یریپذانعطاف رانیاقتصاد ا د،یجد کردیرو

 بوده اقتصاد یجهان مجمع کردیرو رییتغ لیدلبه زیاز هر چ شیب ریدر سه سال اخ رانیرتبه ا دی. افت شدنداردچهارم 

 یوربهره سنجش یبرا اقتصاد یجهان مجمع که یدیجد چارچوب دادن قرار مبنا با که افتیدر توانیم نیبنابرا و است

 کشورها دارد.  ریسا با یریپذرقابت یبرا یکمتر ییتوانا رانیا ده،یبرگز کشورها بلندمدت یاقتصاد رشد و

 تیثبات اقتصاد کالن، تقو جادیدر جهت ا دیبا د،یجد کردیرو براساس کشور یریپذرقابت ییتوانا بهبود یبرا

با  یچارچوب حقوق قیو تطب ندهیآ راتییبه تغ ییدولت در پاسخگو ییتوانا تیو تقو تیشفاف جادیا ژهیوبهنهادها 

 .کرد تالش وکارهاکسب خروج و ورود موانع کاهش و کار یروین یهامهارت شیافزا ،یکیتکنولوژ راتییتغ

انقالب  یمثبت و منف آثارمورد  در ایاقتصاددانان مطرح دن انیمدر  یجد یهانظراختالف که گونههمان

 نهیزم نیا در زین یداخل صاحبنظران دارد، وجود اشتغال و یصاداقت رشد ژهیوبه تصادچهارم در عرصه اق یصنعت

 تالش دیبا و داشت خواهد کاربرد و تیجذاب کشور در نینو یهایاز ابعاد فناور یاریبس قطعاً. ستندین دهیعقهم

 یسازادهیپاما درخصوص  ،گردد فراهم چهارم نسل صنعت یهایفناور گسترش یبرا الزم یبسترها تا شود

کشور از آنها  ازیو ن طیداشت و متناسب با شرا نظردقت دیبا زین یالمللنیب یهاسازمان شمولجهان یهاهیتوص

 یهابرنامه و نیقوان در هدف عنوانبه دینبا یجهان یریپذرقابت بهبود رتبه در گزارش صرفاً لذابهره گرفت. 

 ها،نهیگز ریسا با آن قیتلف و ییهاگزارش نیچن یهالیتحل از استفادهبا  دیبابلکه  ،شود گنجانده کشور توسعه

 .کرد نیتدو و یطراح کشور یهاتیظرف و اقتضائات به توجه با را کشور یاقتصاد رشد نهیبه یاستراتژ
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 پیوست

 2019 گزارش سالبراساس پذیری جهانی های شاخص رقابتنوع/ وضعیت مؤلفه. 1جدول 

 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

 نهادها ـ رکن اول

 اقتصاد، جهانی مجمع

 مدیران اجرایی نظرسنجی

های هزینه زیادی حد تا =1

 کند؛می اعمال را زیادی

 نیستای هزینه هیچ =7 

 مافیاگری و) یافتهسازمان جرم میزان چه تا شما، کشور در

 کند؟می اعمال وکارکسب بر هزینه( اخاذی

وزارت  ـ نیروی انتظامیـ  وزارت کشور

 یهئقوه قضا ـ اطالعات
 1 یافتهسازمان جرائم

 و مخدر مواد با مبارزه دفتر

 متحد ملل سازمان جرم

(UNODC) 

 تعداد موارد قتل نفر جمعیت هزار 100 هر در
قوه  ـ نیروی انتظامی ـ وزارت کشور

 قضائیه
 2 قتل نرخ

 برای ملی کنسرسیوم

 به پاسخ و تروریسم مطالعه

 (START) تروریسم

 تا[ بروز باالترین] 0 از مقادیر

 [بروز بدون] 100

 صدمات) تروریسم به مربوط تلفات تعداد میانگین شاخص این

 است. تروریستی حمالت تعداد و( تلفات و
 3 تروریسم رواج قضائیهقوه  ـ وزارت اطالعات

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 وجههیچبه =1

 تا حد زیادی =7

 برای پلیس بر خدمات توانیدمی میزان چه تا شما، کشور در

 اطمینان کنید؟ نظم و قانون اجرای
 نیروی انتظامیـ  وزارت کشور

 اطمینان قابلیت

 پلیس خدمات
4 

 Legatum 0-100 سسهؤم

 Legatum رفاه شاخصاجتماعی از  سرمایه ستون نمره

 تعامل، و اجتماعی آید. این شاخص انسجاممیدست به

 اعتماد و سیاسی مشارکت خانوادگی، و اجتماعیهای شبکه

 کند.می ارزیابی را سازمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه  ـ وزارت کشور

سازمان اداری و استخدامی  ـ اجتماعی

 کشور

 5 اجتماعی سرمایه

 100-0 جهانی بانک گروه
های هزینه و بودجه به مربوط ها و اطالعاتانتشار داده میزان

 .کنددولت را ارزیابی می

وزارت امور  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

)معاونت نظارت مالی و  اقتصادی و دارایی

 داری کل کشور(خزانه

 6 بودجه شفافیت

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 همه؛ در مستقل نه =1

 مستقل کامالً =7 

 دولت، اتتأثیر از چه میزان قضایی سیستم شما، کشور در

 است؟ مستقلها شرکت و افراد
 7 قضایی استقالل وزارت دادگستری ـ قضائیهقوه 
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 دشوار؛ بسیار =1

 آسان بسیار =7 

 است آسان چقدر خصوصی هایوکارکسب برای شما، کشور در

به  قانونی سیستم طریق از را مقررات یا و دولت اقدامات که

 بکشید؟ چالش

 وزارت دادگستری ـ قضائیهقوه 

 چارچوب کارایی

 به برای قانونی

 کشیدن چالش

 مقررات

8 

 مرز بدون گزارشگران

(RSF) 
 (100 بدترین ـ خوبصفر )

کند. می گیریاندازه راها رسانه استقالل میزان شاخص این

کند، می پشتیبانی اخبار تولید از که هاییزیرساخت کیفیت

 این اطالعات. نگارانروزنامه علیه خشونت اعمال اطالعات و

 سطح ازای داده آید: پایگاهدست میمنبع به دوبراساس 

 یک و هارسانه و نگارانروزنامه علیه خشونت و سوءاستفاده

 ها،رسانه استقالل پلورالیسم، درباره از متخصصان نظرسنجی

 کشور هر در زیرساخت اطالعات و شفافیت خودسانسور،

قوه  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 سازمان صدا و سیما ـ قضائیه
 9 مطبوعات آزادی

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 ؛است سنگین بسیار =1

 کل سنگین در نه =7 

 اداری الزامات از هاشرکت که است سخت چقدر شما کشور در

 کنند؟ پیروی( دهیگزارش مقررات، مجوزها، مثالً) دولتی

وزارت ـ  اداری و استخدامی کشور سازمان

 بازرگانی، اتاقـ  امور اقتصادی و دارایی

 اتاق و ایران کشاورزی و معادن صنایع،

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی تعاون

 10 دولتی مقررات بار

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 ناکارآمد؛ بسیار=  1

 کارآمد بسیار=  7 

 اختالفات حل در قضایی و حقوقیهای سیستم شما، کشور در

 هستند؟ کارآمد ها چقدرشرکت
 وزارت دادگستریـ  قضائیهقوه 

 چارچوب کارایی

 حل در قانونی

 اختالفات

11 

گروه  متحد، ملل سازمان

 اجتماعی و اقتصادی امور

(UNDESA) 

 بهترین0-1

 ارائه لیتسه یبرا را نیآنال خدمات از استفاده شاخص، نیا

 اطالعات یگذاراشتراک به» شهروندان به دولت یازسو اطالعات

 مشارکت و «یکیالکترون مشاوره» نفعانیذ با تعامل ،«یکیالکترون

 .کندیم یابیارز یریگمیتصم یندهایفرا در

ـ  فناوری اطالعاتوزارت ارتباطات و 

 رسانی دولت دبیرخانه شورای عالی اطالع

 سازمانـ  دارایی و اقتصادی امور وزارتـ 

 کشور استخدامی و اداری

 مشارکت

 الکترونیکی
12 

 المللیسسه شفافیت بینؤم
 بسیار 100 تا فاسد بسیار صفر

 تمیز

 مختلف منابع از تعدادی ازها داده ادغام فساد از شاخص رواج

 سطح از کشور کارشناسان و وکارکسب مشاهدات فعاالن شامل

 .آیددست میبه عمومی بخش در فساد

 13 فساد رواج سازمان اداری و استخدامی کشور
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 اصالً= 1

 به میزان زیادی =7 

های در کشور شما، تا چه حد حقوق مالکیت شامل دارایی

 شود؟حمایت میمالی، 

 امالک و اسناد ثبت )سازمان قوه قضائیه

 کشور(

 مالکیت حقوق

 دارایی
14 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 صالً= ا1

 زیادی میزان به =7 

در کشور شما، تا چه حد از حقوق مالکیت فکری، حمایت 

 شود؟می

 سازمان )مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه

وزارت ـ  کشور( امالک و اسناد ثبت

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مالکیت از حمایت

 فکری
15 

 بهترین 30-0 جهانی بانک گروه

 اطمینان قابلیت: کندمی ارزیابی را عدبُ پنج این شاخص

 حل جغرافیایی، پوشش اطالعات، شفافیت ها،زیرساخت

 مالکیت حقوق به برابر دسترسی و زمین منازعات

 قضائیه قوهـ  بودجهسازمان برنامه و 

 (کشور امالک و اسناد ثبت سازمان)

 آمایش کیفیت

 سرزمین
16 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 ضعیف؛ = بسیار1

 قوی بسیار=  7 

دهی گزارش و مالی استانداردهای حسابرسی شما، کشور در

 چقدر قوی هستند؟ مالی

 دارایی )سازمان و اقتصادی امور وزارت

 حسابرسی(

 یاستانداردها قدرت

 و یحسابرس

 یمال یدهگزارش

17 

 بهترین 10-0 جهانی بانک گروه

 برابر در سهامداران منافع از حفاظت زانیم منافع، تضاد شاخص

 شرکت یهاییدارا از سوءاستفاده .کندیم یریگاندازه را رانیمد

 منافع که نیقوان از نوع سه با یشخص سود آوردن دستبه یبرا

 تیشفاف :شودیم مشخص دهندیم قرار توجه مورد را مقابل طرف

 ت،یشکا یبرا سهامداران ییتوانا ن،یطرف به مربوط معامالت

 صیتخص و شواهد به یدسترس د،یخر رانیمد یریپذتیمسئول

 یدادگستر در سهامداران یحقوق یهانهیهز

 دارایی )سازمان و اقتصادی امور وزارت

 بهادار( اوراق و بورس

 تضاد مقررات

 منافع
18 

 بهترین 10-0 جهانی بانک گروه

 با شرکتی حاکمیت در را سهامداران حقوق این شاخص

 :کندمی گیریخوب اندازه حکومتداری عدبُ سه کردن مشخص

. 2 شرکتی؛ بزرگ تصمیمات در سهامداران نقش و . حقوق1

کنترل و تحکم  در مقابل سهامداران از حاکمیت حفاظت

 سهام مورد درها شرکت . شفافیت3 مدیره؛ هیئتمورد بی

 مالیانداز چشم و حسابرسی خسارت، جبران مالکیت،

 دارایی )سازمان و اقتصادی امور وزارت

 بهادار( اوراق و بورس

 حاکمیت

 سهامداران
19 

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 تا 7 تا کلی طوربه 1 از پاسخ

 .است متغیر زیادی، حد

 را سیاسی اطمینان محیط دولت حدی چه تا شما کشور در

 کند؟می فراهم وکارکسب انجام برای
 وزارت اطالعاتـ  وزارت کشور

اطمینان دولت از 

 ثبات سیاسی
20 
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 تا 7 تا کلی طوربه 1 از پاسخ

 .است متغیر زیادی، حد

 تغییر برای ثرؤم طوربه دولت حدی چه تا شما کشور در

 و اجتماعی روندهای تکنولوژیکی، تغییرات مثال،عنوان به)

 است؟ پاسخگو( اقتصادیهای چالش و امنیت جمعیتی،

 اجراییهای کلیه دستگاه
پاسخگویی دولت 

 برای تغییر
21 

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 همه؛ در سریع نه= 1

 سریع بسیار=  7 

 دیجیتال تجاری هایمدل با سازگاری یندافر در شما، کشور

 و فنآوری اقتصاد، گذاریاشتراک به الکترونیک، تجارت مانند)

 است؟ سریع چقدر( غیره

ـ  عاتالوزارت ارتباطات و فناوری اط

وزارت ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 امور اقتصادی و دارایی

سازگاری چارچوب 

های قانونی با مدل

 تجاری دیجیتال

22 

 اقتصاد، جهانی مجمع

 اجرایی مدیران نظرسنجی

 تا 7 تا کلی طوربه 1 از پاسخ

 .است متغیر زیادی، حد

 مدتبلندبرنامه  جهت در دولت حدی چه تا شما کشور در

 دارد؟ قرار خود

وزارت امور ـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

مجمع ـ  وزارت کشورـ  اقتصادی و دارایی

 مصلحت نظامتشخیص 

انداز چشم

 بلندمدت دولت
23 

 بهترین 100-0 بانک جهانی
 انرژی محاسبهوری بهره ال درخصوصؤس 12امتیاز از مجموع 

 شود.می

وزارت صنعت، ـ  وزارت نفتـ  وزارت نیرو

سازمان حفاظت محیط ـ  معدن و تجارت

 وزارت راه و شهرسازیـ  زیست

وری بهره مقررات

 انرژی
24 

 بهترین 100-0 بانک جهانی
تجدیدپذیر های ال درخصوص انرژیؤس هفتامتیاز از مجموع 

 شود.می محاسبه

سازمان حفاظت محیط ـ  وزارت نیرو

 زیست

مقررات انرژی 

 تجدیدپذیر
25 

حفاظت المللی بین اتحادیه

 از محیط زیست
 بهترین 0-29

در زمینه محیط المللی بین تعداد معاهدات پذیرفته شده

 زیست
 حفاظت محیط زیست سازمان

معاهدات اجباری 

مربوط به محیط 

 زیست

26 

 هازیرساخت ـ رکن دوم

 جهانی مجمع محاسبات

 اقتصاد
 بهترین 0-100

داخلی را  هایجادهاین شاخص درجه اتصال شهرها به شبکه 

 کند.ارزیابی می
 وزارت راه و شهرسازی

 اتصال شبکه

 داخلی هایجاده
27 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 بدترین میان درـ  بد بسیار=  1

 جهان؛ در

 میان در خوب بسیار=  7 

 جهان در بهترین

های زیرساخت( شرایط و گستردگی) کیفیت شما، کشور در

 است؟ چگونهای جاده
 28 هاجاده کیفیت وزارت راه و شهرسازی

 29 ریلی خطوط تراکم وزارت راه و شهرسازی زمین مربع کیلومتر 1000 هر در آهنراه کیلومتر کیلومتر در کیلومتر مربع جهانی بانک گروه
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 میان درـ  ناکارآمد بسیار=  1

 جهان؛ در بدترین

 میان درـ  کارآمد بسیار=  7 

 جهان در بهترین

تناوب، طور مثال ریلی )بهونقل حملشما، خدمات  کشور در

 شناسی، سرعت و قیمت( چقدر کارآمد است؟وقت
 وزارت راه و شهرسازی

 خدمات کارایی

 ریلی
30 

ونقل حملالمللی بین مجمع

 هوایی
 

 جهانی شبکه در کشور یک اتصال درجه مذکور، شاخص

براساس  شاخص، این. کندمی گیریاندازه را هواییونقل حمل

 سنجیده کشور یک پروازهای در موجود هایصندلی تعداد

 هر در های موجودصندلی تعداد فرودگاه، هر برای. شودمی

( مسافران تعداد به توجه با) مقصد فرودگاه اندازه با مقصد

 سپس و صدامق همه برای وزنی باالنس. شودگیری میاندازه

 .شودمی جمع نمره تولید برای کشور در هافرودگاه همه برای

 وزارت راه و شهرسازی

 اتصال شبکه

 با هوایی خطوط

 دنیا

31 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 میان درـ  ناکارآمد بسیار=  1

 جهان؛ در بدترین

 میان درـ  کارآمد بسیار=  7 

 جهان در بهترین

طور مثال تناوب، هوایی )بهونقل حملشما، خدمات  کشور در

 شناسی، سرعت و قیمت( چقدر کارآمد است؟وقت
 وزارت راه و شهرسازی

 خدمات کارایی

 هواییونقل حمل
32 

 تجارت سازمان کنفرانس

 و تجارت مورد در جهانی

 (UNCTAD) توسعه

 بهترین( 0-1/157)
 ارزیابی خطوط کشتیرانی جهانی شبکه به را کشور اتصال

 .کندمی
 وزارت راه و شهرسازی

 بنادر اتصال شبکه

 خطوط با

 دنیا کشتیرانی

33 

جهانی اقتصاد، مجمع 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 میان درـ  ناکارآمد بسیار=  1

 جهان؛ در بدترین

 میان درـ  کارآمد بسیار=  7 

 جهان در بهترین

دریایی برای کشتی و قایق ونقل حملشما، خدمات  کشور در

شناسی، سرعت و قیمت( چقدر مثال تناوب، وقت طوربه)

 ارزیابی: مرز دریایی دارای کشورهای برای) کارآمد است؟

 (دریایی خدمات به دسترسی

 وزارت راه و شهرسازی
 خدمات کارایی

 بندری
34 

 انرژیالمللی بین آژانس

(IEA) 
 35 رسانیبرق نرخ وزارت نیرو برق به دسترسی با جمعیت سهم جمعیت از درصدی

 انرژیالمللی بین آژانس

(IEA) 
 وزارت نیرو داخلی عرضه از درصدیعنوان به برق توزیع و انتقال هایزیان درصدی از محصول

 تلفات و برق انتقال

 برق توزیع شبکه
36 
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

 و سنجش برای مؤسسه

 (IHME) سالمت ارزیابی
 جمعیت از درصدی

 آشامیدنی آب معرض خطر استفاده از در درصدی از جمعیت

 ناسالم
 وزارت نیرو

 آب از استفاده

 ناسالم آشامیدنی
37 

اقتصاد، مجمع جهانی 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 ؛اعتماد قابل غیر بسیار=  1

 اعتماد قابل بسیار=  7 

( جریان نوسانات و وقفه عدم) آبتأمین  میزان شما، کشور در

 است؟ اعتماد تا چه حد قابل
 وزارت نیرو

 اطمینان قابلیت

 آبتأمین 
38 

 ارتباطات و اطالعات وریافن پذیرش ـ رکن سوم

 مخابراتالمللی بین اتحادیه

(ITU) 
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات جمعیت نفر 100 هر در همراه تلفن اشتراک تعداد درصدی از جمعیت

 اشتراک تعداد

 همراه تلفن
39 

 مخابراتالمللی بین اتحادیه

(ITU) 
 ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  نفر جمعیت 100 هر در همراه تلفن اینترنت تعداد اشتراک درصدی از جمعیت

 اشتراک تعداد

 رسرعتپُ اینترنت

 سیمبی

40 

 مخابراتالمللی بین اتحادیه

(ITU) 
 درصدی از جمعیت

 نفر 100 هر در باسیم رسرعتپُ اینترنت تعداد اشتراک

 جمعیت
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 اشتراک تعداد

 رسرعتپُ اینترنت

 باسیم

41 

 جهانی مجمع محاسبات

های دادهبراساس  اقتصاد

 مخابراتالمللی بین اتحادیه

(ITU) 

 درصدی از جمعیت
 نوری به اینترنت با استفاده از فیبر تعداد اشتراک

 است. شده جمعیت تقسیم نفر 100 ساختمان( بر/)خانه
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 اشتراک تعداد

 نوری فیبر اینترنت
42 

 مخابراتالمللی بین اتحادیه

(ITU) 
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کننده از اینترنتدرصد افراد استفاده درصدی از جمعیت

 کاربران تعداد

 اینترنت
43 

 ثبات اقتصاد کالن ـ رکن چهارم

 کننده مصرف قیمت شاخص در سالیانه نرخ تغییر سالیانهدرصد تغییر  پولالمللی بین صندوق
ـ  ایران اسالمی جمهوری مرکزیبانک 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 44 تورم

 اقتصاد؛ جهانی مجمع

 ازها دادهبراساس  محاسبات

 و پولالمللی بین صندوق

بندی رتبههای آژانس

 بهترین 0-100

 توجه با عمومیهای بدهی تغییر گیریاندازه شاخص مذکور،

 تولید نسبت به بدهی میزان و کشور اعتباریبندی رتبه به

 .است داخلی ناخالص

بانک  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 مرکزی
 45 بدهی پویایی
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

Fitch ،Moody’s  و
Standard and Poor’s 

 سالمتـ رکن پنجم 

 ارزیابی و سنجش سسهؤم

 (IHME) سالمت
 سال

 زندگی سالمتی در رودمی انتظار نوزاد که هاییسال تعداد

 ناتوانی و ومیرمرگ به توجه با کند،
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

امید به زندگی 

 سالم
46 

 هامهارت ـ رکن ششم

 فرهنگی و سازمان علمی

 متحد ملل سازمان

 مرکز ؛(یونسکو)

 برای ویتگنشتاین

 سرمایه و شناسیجمعیت

 جهانی انسانی

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت باالتر و ساله25 جمعیت تکمیلی تحصیالت هایسال میانگین سال
 هایسال میانگین

 تحصیل
47 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 همه؛ در نه=  1

 زیادی حد تا = 7 

 کارکنان آموزش درها شرکت اندازه چه تا شما، کشور در

 کنند؟میگذاری سرمایه

 ـ اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 استخدامی کشورسازمان اداری و 

 آموزش میزان

 کارکنان
48 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 بدترین میان درـ  بد بسیار=  1

 جهان؛ در

ها بهترین بین درـ  عالی=  7 

 جهان در

 ارزیابی راای حرفه آموزش کیفیت چگونه شما کشور در

 کنید؟می

وزارت ـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 و پرورش موزشآ

 آموزش کیفیت

 ایحرفه
49 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 تا اصالً=  1

 تا حد زیادی=  7 

 حد چه تا شما، کشور ال: درؤنمره میانگین دو س

 موردهای مهارت دارای متوسط تحصیالت از التحصیالنفارغ

 حد چه تا شما، کشور در و هستند؟ وکارکسب نیاز

 نیاز موردهای مهارت دارای دانشگاه از التحصیالنفارغ

 هستند؟ وکارکسب

 علوم، وزارتـ  پرورش و آموزش وزارت

 فناوری و تحقیقات

های مهارت

 التحصیالنفارغ
50 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 تا اصالً=  1

 تا حد زیادی=  7 

های مهارت دارای فعال از جمعیت میزان چه شما، کشور در

 پایه، نویسیبرنامه رایانه،های مهارت مثالً) کافی دیجیتالی

 هستند؟ (دیجیتال خواندن

ـ  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 وزارتـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 پرورش و آموزش

های مهارت

 میان در دیجیتالی

 جامعه مردم

51 
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

مجمع جهانی اقتصاد، 

 مدیران اجراییبررسی نظر 

 تا اصالً=  1

 تا حد زیادی=  7 

 پیدا را افرادی توانندمیها شرکت میزان چه به شما، کشور در

 پست بالتصدی کردن رپُ برای نیاز موردهای مهارت که کنند

 باشند؟ داشته را

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 یافتن سهولت

 ماهر کارکنان
52 

 فرهنگی و سازمان علمی

 متحد ملل سازمان

 (یونسکو)

 سال
 داشته انتظار تواندمی کودک که تحصیالت هایسال کل تعداد

 .باشد
 53 تحصیل به امید پرورش و آموزش وزارت

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 بر تمرکز و معلم برمبتنی=  1

 کردن؛ حفظ

 را انتقادی و خالق تفکر=  7 

 .کندمی تشویق

 کنید؟می ارزیابی را آموزش سبک چگونه شما، کشور در
 علوم، وزارتـ  پرورش و آموزش وزارت

 فناوری و تحقیقات

 در انتقادی تفکر

 تدریس
54 

 نسبت گروه بانک جهانی
 هر سرشماری برمبنای معلم، هر آموزاندانش تعداد میانگین

 معلم و آموزدانش دو
 موزش و پرورشآوزارت 

 به شاگرد نسبت

 آموزش در معلم

 ابتدایی

55 

 بازار محصول ـ رکن هفتم

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 تحریفشدت به رقابت=  1

 شود؛می

رقابت تحریف  اصالً=  7 

 شودنمی

 تخفیف یارانه،) مالی اقدامات اندازه چه تا شما، در کشور

 کند؟می تحریف را رقابت...( و مالیاتی

دارایی )سازمان  و اقتصادی امور وزارت

سازمان برنامه و بودجه ـ  امور مالیاتی(

 کشور

 مخرب تأثیر

 بر هایارانه و مالیات

 رقابت

56 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 گروه چند سلطه تحت=  1

 تجاری؛

 از بسیاری بین در=  7 

 یافته گسترشها شرکت

 مشخص را شرکتیهای فعالیت چطور شما، کشور در

 کنید؟می
 مرکز ملی رقابت

 وجود میزان

 بر مسلط هایبنگاه

 بازار

57 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 تا رقابتی نیست اصالً=  1

 رقابتی است بسیار = 7 

 ارائه شما، کشور در: زیر EOS الؤس جزء سه نمرات میانگین

ای حرفه خدمات( الف: )است رقابتی میزان چه به زیر خدمات

 خدمات( ب) ؛(غیره و مهندسی حسابداری، حقوقی، خدمات)

 وزارت راه و شهرسازیـ  مرکز ملی رقابت

ـ  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتـ 

 وزارتـ   تجارت و معدن صنعت، وزارت

 بخش در رقابت

 خدمات
58 
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

 پست، خدمات، مخابرات،) شبکه بخش( ج) و فروشیردهخُ

 ؟(غیره و ونقلحمل

دارایی )سازمان  و اقتصادی امور

 وزارت دادگستریـ  حسابرسی(

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

  محدود؛شدت به=  1

 .ندارید محدودیتی هیچ=  7

 مثالً)ای غیرتعرفه موانع حد چه تا شما، کشور در

 زنیبرچسب و فنی الزامات محصول، و بهداشتی استانداردهای

 داخلی رقابت با بازار در را وارداتی کاالهای توانایی (غیره و

 کنند؟می محدود

سازمان  –تجارت  و معدن صنعت، وزارت

 ملی استاندارد

 موانع رواج

 ایغیرتعرفه
59 

المللی بین تجارت مرکز

(ITC) 
 60 تجاری هایتعرفه تجارت و معدن صنعت، وزارت تجاری متوسط تعرفه نرخ گمرکی عوارض از درصدی

المللی بین تجارت مرکز

(ITC) 

 ؛پیچیدهبسیار =  1

 حداقل پیچیدگی =7

 گیریاندازه را کشور تعرفه یک نظام پیچیدگی شاخص مذکور

 پراکندگی: است معیار چهاربراساس  قیمت پیچیدگی .کندمی

 و تعداد خاص هایتعرفه شیوع تعرفه، قیمتی شیوع تعرفه،

 مجزاهای تعرفه

 تجارت و معدن صنعت، وزارت
 نظام پیچیدگی

 هاتعرفه
61 

 دانشکده جهانی؛ بانک گروه

 تورک اقتصاد

 ؛کم بسیار=  1

 .است زیاد بسیار=  5 

 را یمرز و یگمرک یهاسازمان توسط کاال صیترخ ندیافر ییکارا

 کنترل یبرا یگمرک و یمرز یهاسازمان ندیا. )فرکندیم یابیارز

 (کشور هر عمده یتجار یشرکا هشت یکاالها صیترخ و

دارایی )گمرک  و اقتصادی امور وزارت

 ایران( جمهوری اسالمی

 فرایند کارایی

 ترخیص گمرکی
62 

 جهانی بانک گروه
 کامالً 100 تا باز کامالً صفر

 بسته

 عمده خدمات بخش پنج برای را کشور خدمات بخش کلی بازه

 فروشی،ردهخُ توزیع دور، راه ارتباطات مالی، خدمات)

 عرضه) عرضه نوع سه و( ایحرفه خدمات ونقل،حمل

یا  تجاری حضور طریق از خدمات عرضه خدمات،المللی بین

FDI  کند.ارزیابی می (طبیعی افراد موقت حضورو 

وزارت راه ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوری ـ  و شهرسازی

 امور وزارتـ  بانک مرکزیـ  اطالعات

سازمان ـ  دارایی )بیمه مرکزی و اقتصادی

 بورس و اوراق بهادار(

 در تجاری آزادی

 خدمات بخش
63 

 کار یرویبازار ن ـ هشتم رکن

 دستمزد و حقوقهای هفته جهانی بانک گروه

 هزینه دستمزد. شامل و حقوقهای هفته در اضافیهای هزینه

 جدیهای رسانی و اخطار و پرداختاطالع نیازهایپیش

 اخراج نیروی کار مازاددلیل به

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت
 تعدیلهای هزینه

 مازاد کارکنان
64 
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

 اجاخر و استخدام اجازه مقررات اندازه چه تا شما، کشور در

 دهد؟می را کارگران پذیرانعطاف
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 قانونیهای رویه

 اخراج و استخدام

 کار نیروی

65 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 مخالف؛ کلی طوربه=  1

 مشارکتی کلی طوربه=  7 
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کنید؟می مشخص را کارفرما و کار روابط چطور شما کشور در

 روابط در همکاری

 کارفرما و کارگر
66 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 متمرکز روند یک توسط=  1

 زنی؛چانه

 جداگانه شرکت هر توسط=  7 

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت شود؟می تعیین چگونهمعموالً  دستمزد شما، کشور در
 در پذیریانعطاف

 دستمزد تعیین
67 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

 بیکار افراد به کار بازارهای سیاست میزان چه تا شما، کشور در

 ازجمله) کنند پیدا را جدیدهای مهارت تا کندمی کمک

 ؟(غیره و بازآموزی سازگاری،های مهارت

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت
 فعال هایسیاست

 کار بازار
68 

های اتحادیه کنفدراسیون

 مجمع ؛(ITUC) کارگری

 اقتصاد جهانی

 حمایت 100 حمایت تا بدون

 باال

 شده اقتباس ITUC جهانی حقوق فهرست از شاخص این

 شناخته کار اصلی استانداردهای از حمایت سطح که است

 در عضویت حق مدنی، حقوق ازجمله المللی،بین شده

 به دسترسی و ارتباط آزادسازی حق اعتصاب، حق چارچوب،

 کند.می گیریاندازه را قانونی حقوق

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت
 حقوق از حمایت

 کارگران
69 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 برای محدود بسیار=  1

 ؛خارجی کار نیروی استخدام

 کار نیروی استخدام=  7 

 .کندنمی محدود را خارجی

 نیروی استخدام توانایی شما کشور در کار مقررات میزان چه تا

 کند؟می محدود را خارجی
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 استخدام سهولت

 خارجی کار نیروی
70 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

 سایر بهای حرفه دالیل به افراد میزان چه به شما، کشور در

 کنند؟می مهاجرت کشور نقاط
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 نیروی جاییهجاب

 کشور داخل در کار
71 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 دوستان یا بستگان معموالً = 1

 به شایستگی؛ توجه بدون

ها شرکت در ارشد مقامات دارای چه کسی شما، کشور در

 است؟
 سازمان اداری و استخدامی کشور

 مدیران به اعتماد

 ایحرفه
72 
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

ای حرفه بیشتر مدیران=  7 

 صالحیت و شایستگی برای

 .اندشده انتخاب

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

 کارکنانوری بهره به مربوط پرداخت حد چه تا شما، کشور در

 است؟

ـ  اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

)سازمان  سازمان اداری و استخدامی کشور

 وری(ملی بهره

 و پرداخت تناسب

 یروین یوربهره

 کار

73 

 کارالمللی بین سازمان

(ILO) مجمع جهانی ،

 اقتصاد

 نسبت به مردان
 به نسبت کار در کنندهمشارکت سال 15-64 زنان درصد

 کار در کنندهمشارکت سال 15-64 مردان

 ـ اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

معاونت زنان و امور خانواده 

 جمهوریریاست

 در زنان مشارکت

 کار نیروی
74 

 درصد گروه بانک جهانی
 درصدی ازعنوان به که اجتماعی حقوق و کار مالیات مقدار

 .شودمی پرداخت کارفرما سود توسط

دارایی )سازمان  و اقتصادی امور وزارت

 رفاه و کار تعاون، وزارت ـ امور مالیاتی(

 اجتماعی

 نیروی مالیات نرخ

 کار
75 

 سیستم مالی ـ رکن نهم

 جهانی بانک گروه
درصدی از تولید ناخالص 

 داخلی

 خصوصی بخش مالی بههای بخش توسط مالی که منابع

 شده داده اختصاص داخلی ناخالص تولید از درصدیعنوان به

 غیرصوری بهادار اوراق خرید وام، :از عبارتند مالی است. )منابع

 ادعای که دریافتنی،های حساب سایر و تجاری اعتبارات و

 .کنند(می ایجاد را بازپرداخت

 ایران جمهوری اسالمیبانک مرکزی 

 اعتبار تأمین

 بخش به داخلی

 خصوصی

76 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 مدیران اجراییبررسی نظر 
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

 متوسط و کوچکهای شرکت حد چه تا شما، کشور در

(SME )بخش طریق از توانندخود می تجاری امور انجام برای 

 باشند؟ داشته دسترسی منابع مالی به مالی

 ایران جمهوری اسالمیبانک مرکزی 

 مالی مینأت

 و کوچک هایبنگاه

 متوسط

77 

جهانی اقتصاد، مجمع 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

خیلی =  7خیلی سخت تا  = 1

 آسان

 اندازیراه برای کارآفرینان دسترسی سهولت شما، کشور در

 مالی منابع به ریسکی اما نوآورانه هایپروژه با وکارکسب

 است؟ چگونه

 جمهوریسئمعاونت علمی و فناوری ر

 به دسترسی

 گذاریسرمایه

 آمیزمخاطره

78 
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 شرح شاخص محدوده منبع
بندی طبقهبراساس نهاد متولی بهبود 

 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

 مبادالت جهانی فدراسیون
 ناخالص تولید از درصدی

 داخلی

 شده در بازار بورس، فهرست داخلیهای شرکت کل ارزش

 گیریاندازه )این داخلی ناخالص تولید درصدی ازعنوان به

 .دهد(را نشان می سهام بازار عمق

 دارایی )سازمان و اقتصادی امور وزارت

 بهادار( اوراق و بورس

 بازار کلی ارزش

 سهام
79 

 گروه بانک جهانی
درصدی از تولید ناخالص 

 داخلی

 تولید از درصدعنوان به غیرزندگی که و زندگی بیمه حق حجم

 .شودمی بیان داخلی ناخالص

دارایی )بیمه  و اقتصادی امور وزارت

 مرکزی(
 80 بیمه حق

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

ها نیاز بانکتعداد کمی از =  1

 ؛به تجدید سرمایه دارند

ها تا حد زیادی از بانک=  7 

های سالم و دارای ترازنامه

 .صحیح هستند

 ایران جمهوری اسالمیبانک مرکزی  کنید؟می ارزیابی راها بانک اعتبار چگونه خود، کشور در
 مالی استحکام

 هابانک
81 

 ایران جمهوری اسالمیبانک مرکزی  پرتفوی وام ارزش بر تقسیم مطالبات معوق ارزش وامپرتفوی  ارزش از درصدی پولالمللی بین صندوق
 معوق مطالبات

 هابانک
82 

 اقتصاد؛ جهانی مجمع

های دادهبراساس  محاسبات

 .گروه بانک جهانی

 امتیاز درصد
 به بخش خصوصی نسبت به اعتبار داخلی آخرین بین تفاوت

 آن ساله20بلندمدت  روند و داخلی ناخالص تولید
 83 اعتباری شکاف ایران جمهوری اسالمیبانک مرکزی 

 نسبت گروه بانک جهانی

 را ارانذگسپرده سرمایه اطمینان ضریب شاخص این

 صاحبان حقوق) بانکی کل سرمایه نسبت .کندمی گیریاندازه

 عمومی مفاد ارزیابی، ذخایر نامعلوم، و شده افشا سهام، ذخایر

 این خطر به توجه با ها،بانک کلهای دارایی به( ابزارها سایر و

 .کندیری میگرا اندازهها دارایی

 ایران جمهوری اسالمیبانک مرکزی 
 سرمایه نسبت

 هابانک قانونی
84 

 اندازه بازار ـ رکن دهم

 میلیارد دالر آمریکا پولالمللی بین صندوق
قیمت ـ  )برحسب برابری قدرت خرید داخلی ناخالص تولید

 (2011ثابت سال 

بانک ـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

 مرکزی

 ناخالص تولید

 داخلی
85 

 جهانی تجارت سازمان

(WTO)صندوق ؛ 

 پولالمللی بین

ناخالص  از تولید درصدی

 داخلی
 86 واردات تجارت و معدن صنعت، وزارت ملی ناخالص از تولید درصدیعنوان به خدمات، و کاال واردات
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 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

 وکارکسبپویایی  ـ یازدهم رکن

 جهانی بانک گروه
 توسعه شاخص از درصدی

 سرانه انسانی

. اقتصاد سرانه درآمد به وکارکسب شروع کل هزینه نسبت

 یا قانونی هایهزینه و رسمی هایهزینه تمام شامل کل هزینه

 یا قانون طبق خدماتی چنین که صورتی ای درحرفه خدمات

 .شود استفاده عمل در عرف

 امالک و اسناد ثبت سازمان) قضائیه قوه

 (کشور

 شروع هزینه

 وکارکسب
87 

 روز جهانی بانک گروه

 معیار، این. وکارکسب یک شروع برای نیاز مورد روزهای تعداد

 از پیگیری حداقل با فرایند تکمیل برای الزم زمان متوسط

 که است اضافی هزینه پرداخت بدون و دولتی هایآژانس

 .شودمی اعالم هاشرکت وکالی توسط

 (کشور امالک و اسناد ثبت سازمان) هیقضائ قوه

 امور)سازمان  ییدارا و یاقتصاد امور وزارتـ 

 یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارتـ  (یاتیمال

 یبانک مرکز –( یاجتماع نیتأم )سازمان

 شروع زمان

 وکارکسب
88 

 )سنت/دالر( جهانی بانک گروه

سنت به دالر ثبت شده است،  برمبنایشاخص مذکور که 

 از وسیله اعتباردهندگان مطمئنبه طلبکاران به بازپرداخت

 بدهی اجرای یا و انحالل قضایی، مجدد دهیسازمان طریق

 دهد.را نشان می( خسارت جبران یا دعوی اقامه حق سلب)

 قضائیهقوه 
 بازستانی نرخ

 ورشکستگی
89 

 (0-16 بهترین) جهانی بانک گروه

 به مربوط قانونی چارچوب یکپارچگی و کفایت که معیاری

 براساس معیار این. گیردمی اندازه را بازسازی فرایند و انحالل

 شاخص یند،افر شروع شاخص: شودمی سنجیده شاخص چهار

 مجدد دهیسازمان فرایند شاخص بدهکار، هایدارایی مدیریت

 طلبکاران مشارکت شاخص و

 قضائیهقوه 
 قانونی چارچوب

 ورشکستگی
90 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

 پذیرش ریسک به اشتیاق افراد حد چه تا شما، کشور در

 دارند؟ کارآفرینی
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 به نسبت نگرش

 هایریسک

 کارآفرینی

91 

اقتصاد، مجمع جهانی 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

 جانشینان به را قدرت ارشد، مدیر حد چه تا شما، کشور در

 کند؟می واگذار
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 تفویض برای تمایل

 مدیریتی اختیارات
92 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

های ایده با جدید هایشرکت سرعتی چه با شما، کشور در

 کنند؟می رشد خالقانه
 جمهوریسئمعاونت علمی و فناوری ر

 هایشرکت رشد

 نوآور
93 
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مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

های ایده پذیرایها شرکت اندازه چه تا شما، کشور در

 هستند؟ مخرب یا با ریسک باال و وکارکسب
 جمهوریسئمعاونت علمی و فناوری ر

 از هابنگاه استقبال

 و مخربهای ایده

 زنندهبرهم

 وکارکسب

94 

 قابلیت نوآوری ـ رکن دوازدهم

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی
 زیادی حد تا=  7 تا اصالً = 1

 از) متنوع کار نیروی دارایها شرکت حد چه تا شما، کشور در

 هستند؟( جنسیت جنسی، گرایش مذهب، قومیت، قبیل
 95 کار نیروی تنوع اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 ؛ندارد وجود = 1

 هازمینه از بسیاری در = 7 

 .است گسترده

 تراکم) پیشرفته و عمیق هایخوشه گسترش شما، کشور در

 و محصوالت کنندگانتولید کنندگان،مینأت ها،بنگاه جغرافیایی

( خاص رشته مورد یک در تخصصی نهادهای و مرتبط خدمات

 است؟ چگونه

 تجارت و معدن صنعت، وزارت
 ایخوشه وضعیت

 توسعه
96 

 اقتصادی همکاری سازمان

 (OECD) و توسعه

 میلیون نفر هر در درخواست

 جمعیت

المللی بین مشارکت مخترعان اختراع با ثبت درخواست تعداد

 جمعیت نفر میلیون در

 سازمان معنوی مالکیت مرکز) قضائیه قوه

معاونت علمی ـ  (کشور امالک و اسناد ثبت

 جمهوریسئو فناوری ر

 مشترک اختراعات

 المللیبین
97 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 اجراییبررسی نظر مدیران 

 ؛اصالً = 1) دو پرسش اول

 بسیار زیاد( = 7 

 همکاری = 1) پرسش سوم

 ؛کنندنمی

 همکاری زیاد بسیار = 7 

 .(کنندمی

. در کشور 1شاخص مذکور میانگین سه پرسش ذیل است: 

هایشان ها در زمینه اشتراک ایدهشما، تا چه حد افراد با شرکت

 به در هاشرکت حد چه تا شما، کشور . در2کنند؟ همکاری می

کنند؟ می همکاری یکدیگر با نوآوری و هاایده گذاریاشتراک

 زمینه در هادانشگاه و وکارهاکسب حد چه تا شما، کشور . در3

 کنند؟می همکاری توسعه و تحقیق

ـ  جمهوریسئمعاونت علمی و فناوری ر

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 نفعانذی همکاری

 نوآوری در
98 

گروه بانک جهانی، محاسبه 

 سساتمؤبندی رتبه در
SCImago 

 شاخص H شاخصبراساس 

 شده، منتشر مقاالت تعداد

 تعداد و انتشارات تعداد

 مورد را هر انتشار در استنادها

 .دهدمی قرار سنجش

 منتشر آنها، استنادهای و انتشارات تعداد گیریاندازه شاخص

 کشور سطح در شده
 99 علمی انتشارات فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
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 وزارت امور اقنصادی و دارایی
 ردیف عنوان

 اقتصادی همکاری سازمان

 (OECD) و توسعه

 میلیون نفر هر در درخواست

 جمعیت
 جمعیت نفر هر میلیون در اختراع ثبت درخواست تعداد

 سازمان معنوی مالکیت مرکز) قضائیه قوه

معاونت علمی ـ  (کشور امالک و اسناد ثبت

 جمهوریسئو فناوری ر

 تعداد

های درخواست

 اختراع ثبت

100 

 سسه یونسکوؤم
درصدی از تولید ناخالص 

 داخلی

 درصد یکعنوان به( توسعه و تحقیق) توسعه و تحقیق هزینه

های هزینه توسعه و تحقیقهای هزینه. داخلی ناخالص تولید از

 فعالیت بر( خصوصی و دولتی دو هر)ای سرمایه و فعلی

 دانش، افزایش برای سیستماتیک طوربه که است خالقانه

 برای دانش از استفاده و جامعه و فرهنگ بشری، دانش ازجمله

 شامل توسعه و تحقیق. گیردمی صورت جدید،های برنامه

 .است تجربی توسعه و کاربردی تحقیقات پایه، تحقیقات

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
 تحقیق هایهزینه

 توسعه و
101 

 سساتؤمبندی رتبه در

SCImago محاسبه 

 .شودمی

- 
 خصوصی تحقیقاتی سساتؤم موقعیت و گسترش شاخص این

 .کندمی ارزیابی را دولتی و
 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 سساتؤم کیفیت

 تحقیقاتی
102 

مجمع جهانی اقتصاد، 

 بررسی نظر مدیران اجرایی

 پایین؛ قیمت تنهابراساس =  1

های ویژگیبراساس =  7

 پیشرفته عملکرد

 خرید به تصمیم خریداران چه مبنایی بر شما، کشور در

 گیرند؟می

تجارت )سازمان  و معدن صنعت، وزارت

 کنندگان و تولیدکنندگان(حمایت مصرف

 یآگاه زانیم

 یدگیچیپ و دارانیخر

 آنها یازهاین

103 

 مالکیت جهانی سازمان

 (WIPO) معنوی

درخواست در هر میلیون نفر 

 جمعیت
 نفر میلیون هر در تجاری عالمت درخواست تعداد

 سازمان معنوی مالکیت مرکز) قضائیه قوه

معاونت علمی ـ ( کشور امالک و اسناد ثبت

 جمهوریسئو فناوری ر

تعداد 

های درخواست

 تجاری ثبت عالمت

104 
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