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ركن تهیه و منتشر  12در  1ی جهانیپذیرگزارشی را با عنوان رقابت 2005مجمع جهانی اقتصاد از سال 

به همت اتاق بازرگانی، صنایع،  2009پذیری در جمهوری اسالمی ایران نیز از سال وضعیت رقابتكند. می

 ود.شالمللی تعیین میبندی بینادن و كشاورزی ایران در این رتبهمع

و با هدف ارائه برنامه اصالحات  2017پذیری جهانی كه با استفاده از اطالعات سال در آخرین گزارش رقابت

كشور مورد بررسی كسب كرده كه در مقایسه با  137را در میان  69، ایران رتبه منتشر شده 2018كشورها در سال 

ی ارزیابی پذیرانداز كه در گزارش رقابتچشم ندكشور س 20رتبه بهبود داشته است؛ اما در میان  7سال گذشته 

ند رو به تنزل رتبه ایران در شوند همچنان مانند سال گذشته در جایگاه سیزدهم قرار دارد. در گزارش امسال رومی

 .(1 كار دولت یازدهم بازگشته است )جدولبه قبل از آغاز  هایسالهای اخیر متوقف شده و كشور به وضعیت سال

، بهترین امتیاز ایران در نموداراین  طبق دهد.میی نشان پذیرركن رقابت 12امتیاز ایران را در  ،1نمودار 

 ركن پیشرفته بودن بازارهای مالی است. درركن بهداشت و آموزش ابتدایی و كمترین امتیاز 

 

 یی جهانپذیررقابت 2018-2017ی ایران در گزارش سال پذیر. امتیاز ارکان رقابت1نمودار 

 بهترین امتیاز( 7، 7تا  1)امتیاز 
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 همانگونه كه در جدول قابل مشاهده است،دهد. نشان میسال گذشته  7ی را در پذیرتغییرات رتبه ایران در اركان رقابت 1جدول 

های گزارش سالاند. با مقایسه سال داشته 7نوسان را در طی این  ن و نوآوری بیشتریناركان نهادها، ثبات اقتصاد كالرتبه ایران در 

و پیشرفته بودن  بازار كاال، آمادگی تكنولوژیكاین سه ركن و نیز اركان كارآیی  شود رتبه ایران درمی مشاهده 2018و  2012

بازگشته است. كشور در اركان اندازه بازار و بهداشت و  2012به وضعیت گزارش سال  تقریباً 2018در گزارش سال های تجاری، بنگاه

 ای روند رو به رشد مستمر و آرامی مشاهدهو آموزش عالی و حرفه هازیرساختآموزش ابتدایی همواره جایگاه خوبی داشته و در اركان 

 «پیشرفته بودن بازارهای مالی»و  «كار نیروی بازاركارآیی »گذشته، در گزارش امسال نیز رتبه ایران در اركان  هایسالشود. مانند می

 سال گذشته در رتبه این اركان رخ داده است.  7برای ایران در بدترین وضعیت قرار دارند و تغییرات اندكی در طی 

 

 2018-2012های ی در سالپذیر. رتبه ایران در ارکان رقابت1 جدول

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 رکن/سال

 85 90 94 108 83 68 82 ادهانه

 57 59 63 69 65 69 74 هازیرساخت

 44 72 66 62 100 57 45 ثبات اقتصاد كالن

 50 49 47 52 51 46 54 بهداشت و آموزش ابتدایی

 51 60 69 78 88 78 87 ایآموزش عالی و حرفه

 100 111 109 120 110 98 98 بازار كاالكارآیی 

 130 134 138 142 145 141 135 بازار نیروی كاركارآیی 

 128 131 134 128 130 123 120 پیشرفته بودن بازارهای مالی

 91 97 99 107 116 111 96 آمادگی تكنولوژیك

 19 19 19 21 19 18 20 اندازه بازار 

 97 109 110 110 104 93 91 تجاریهای پیشرفته بودن بنگاه

 66 89 90 86 71 65 66 نوآوری

 69 76 74 83 82 66 62 رتبه کل
 .2018-2012 هایسالپذیری جهانی، ایران، های رقابتگزارش خذ:أم

 

رتبه(، نوآوری  28بیشترین بهبود نسبت به گزارش سال گذشته عبارتند از: ثبات اقتصاد كالن ) ترتیبپذیری ایران بهاركان رقابت

، آمادگی رتبه( 9ای )رتبه(، آموزش عالی و حرفه 11بازار كاال )آیی كاررتبه(،  12تجاری )های رتبه(، پیشرفته بودن بنگاه 23)

رتبه(.  2ها )رتبه( و زیرساخت 3رتبه(، پیشرفته بودن بازارهای مالی ) 4) یی بازار نیروی كاررتبه(، كارآ 5به(، نهادها )رت 6تكنولوژیك )

 ركن اندازه بازار تغییری ایجاد نشده است.و در  1شودرتبه پسرفت مشاهده می 1در ركن بهداشت و آموزش ابتدایی 

 2018كه بیشترین بهبود را در گزارش سال  «نوآوری»و  «ثبات اقتصاد كالن»دو ركن  دهندههای تشكیلمؤلفه 3و  2جداول 

 دهند.اند نشان میداشته 2017نسبت به سال 

رتبه بهبود( مالحظه  10انه )یو درصد تغییرات تورم سالرتبه بهبود(  22انداز ناخالص ملی )تغییرات رتبه مؤلفه پس 2طبق جدول 

 ای در ركن ثبات اقتصاد كالن حاصل شده است. البتهرتبه 28جهش  ،رتبه پسرفت در مؤلفه بدهی دولت 28شود كه با وجود می

                                                                                       

 است.« هاتأثير بيماري ايدز بر بنگاه»هاي مربوط به مقوله بهداشت مانند لفهثر از مؤغيير متأت .1
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در صورتی  اما ،استپذیری كشور شده اگرچه سبب بهبود چشمگیر رتبه رقابت سال گذشتهانداز ناخالص ملی نسبت به افزایش پس

 گذاری و تولید در اقتصاد شود.ای مثبت تلقی شود كه منجر به افزایش سرمایهتواند در نهایت پدیدهمی

 

 2018و  2017های رکن ثبات اقتصاد کالن، مقایسه تغییرات بین سال مؤلفه. رتبه ایران در 2جدول   

 تغییر رتبه 2018 رتبه 2017رتبه  رکن و مؤلفه

 رتبه بهبود 28 44 72 اقتصاد کالن ثبات رکن

 هافهؤلم

 رتبه بهبود 66 67 1 (GDPتوازن بودجه دولت )درصد از 

 رتبه بهبود 22 7 22 (GDPانداز ناخالص ملی )درصد از پس

 رتبه بهبود 10 121 131 انهیدرصد تغییرات تورم سال

 رتبه پسرفت 9 37 28 (GDPبدهی دولت )درصد از 

 رتبه بهبود 5 100 105 رتبه اعتباری كشور
 .2018-2017 هایسالپذیری جهانی، ایران، های رقابتگزارش خذ:أم

 

اند و این های ركن نوآوری توسط بخش خصوصی نسبت به سال قبل بهتر ارزیابی شدهلفهؤدهد تمامی ممینیز نشان  3جدول 

 شده است. ریای ایران در ركن نوآورتبه 23مسئله موجب بهبود 

 

 2018و  2017های سال های رکن نوآوری، مقایسه تغییرات بین گزارشمؤلفه. رتبه ایران در 3جدول 

 تغییر رتبه 2018رتبه  2017رتبه  رکن و مؤلفه

 رتبه بهبود 23 66 89 نوآوری رکن

 هالفهؤم

 رتبه بهبود 20 88 108 هاظرفیت نوآوری در شركت

 رتبه بهبود 11 55 66 میسسات پژوهشی علكیفیت مؤ

 رتبه بهبود 23 66 89 هامخارج تحقیق و توسعه شركت

 رتبه بهبود 11 94 105 پیوند تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه

 رتبه بهبود 16 50 66 كمك خرید دولت برای افزایش نوآوری در حوزه فناوری

 رتبه بهبود 5 39 44 دسترسی به دانشمندان و مهندسان

 رتبه بهبود 16 84 100 زان ثبت اختراعات كاربردیمی
 همان. خذ:أم

 

كه كمترین بهبود را « بودن بازارهای مالی پیشرفته»و « یی بازار نیروی كاركارآ»دهنده دو ركن های تشكیلمؤلفه 5و  4جداول 

در  تردهند. تغییرات محدوداند نشان میهای گذشته داشتهو كمترین تغییرات را در سال  2017نسبت به سال  2018در گزارش سال 

 دهنده مشكالت ساختاری بلندمدت در بازارهای مالی و بازار كار ایران است.دو ركن مذكور نشان

وری، های فرار مغزها، ظرفیت كشور در جذب نیروی كار نخبه، وجود ارتباط بین دستمزد و بهرهمؤلفهرتبه  5و  4طبق جداول 

 اند.بهبود قابل توجه داشته مین مالی از طریق بازار سهامهای خطرپذیر، تأگذاریرای سرمایهمالی بدر دسترس بودن منابع 
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 2018و  2017های سال ، مقایسه تغییرات بین گزارشیی بازار نیروی کارکارآهای رکن . رتبه ایران در مؤلفه4جدول 

 تغییر رتبه 2018رتبه  2017رتبه  رکن و مؤلفه

 رتبه بهبود 4 130 134 زار نیروی کاریی باکارآ رکن

 هامؤلفه

 رتبه بهبود 3 121 124 كارفرما –همكاری در روابط كارگر 

 رتبه بهبود 3 120 123 پذیری در تعیین دستمزدانعطاف

 رتبه بهبود 6 72 78 سهولت استخدام و اخراج )از نظر قانونی(

 درتبه بهبو 2 100 102 هزینه اخراج كاركنان اضافی

 رتبه پسرفت 1 79 78 گذاریها بر انگیزه كار و سرمایهاثر منفی مالیات

 رتبه بهبود 13 100 113 وریوجود ارتباط بین دستمزد و بهره

 رتبه بهبود 10 120 130 عدم دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد

 رتبه بهبود 18 104 122 فرار مغزها

 رتبه بهبود 18 108 126 نخبه ظرفیت كشور در جذب نیروی كار

 رتبه بهبود 1 136 137 مشاركت زنان در نیروی كار
 همان. مأخذ:

 

 2018و  2017های سال های رکن پیشرفته بودن بازارهای مالی، مقایسه تغییرات بین گزارش. رتبه ایران در مؤلفه5جدول 

 تغییر رتبه 2018رتبه  2017رتبه  رکن و مؤلفه

 رتبه بهبود 3 128 131 ودن بازارهای مالیپیشرفته ب رکن

 هامؤلفه

 رتبه بهبود 2 115 117 كاروخدمات مالی متناسب با نیاز كسب

 رتبه بهبود 4 104 108 هزینه استفاده از خدمات مالی

 رتبه بهبود 14 92 106 مین مالی از طریق بازار سهامأت

 رتبه پسرفت 1 125 124 هاسهولت دسترسی به وام

 رتبه بهبود 27 83 110 های خطرپذیرگذاریابع مالی برای سرمایهمندر دسترس بودن 

 بدون تغییر 122 122 هااستحكام مالی بانك

 رتبه بهبود 2 126 128 مقررات بازار بورس

 رتبه بهبود 2 106 108 گیرندهدهنده و قرضحقوق قرضهای قانونی از شاخص حمایت
 همان. مأخذ:

 

ترتیب كه به اندتغییرات قابل توجهی داشتهدر گزارش اخیر پذیری نیز ها در سایر اركان رقابترتبه برخی از مؤلفهن همچنی

ها در زمینه تحقیق و توسعه، آموزش كارمندان، دسترسی به اینترنت در مدارس، مخارج دولت، مخارج شركتكارآیی عبارتند از: 

، فساد و رشوه و بار های مسلط بر بازار، گستردگی زنجیره ارزشق مالكیت فكری، وجود بنگاهها، حمایت از حقوظرفیت نوآوری شركت

 .مقررات دولت

با توجه به شرایط  2018-2017پذیری سال ها در گزارش رقابتمؤلفهیر علت بهبود رتبه برخی از توجیه و تفسشایان ذكر است 

و كیفی ها كه همگی مؤلفهاین نظر در مورد تغییرات مثبت رسد. قضاوت و اظهاره نظر میركودی اقتصاد ایران قدری دشوار و مبهم ب

های آینده و مالحظه روند تغییرات سالواقعی رسمی و پس از تطبیق با آمارهای  هستندكار وآمده از نظرسنجی از صاحبان كسببر

 خواهد بود.تر و دقیقپذیر امكان


