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مرکز مطالعات و پژوهشهاي سالمت اداري و مبارزه با فساد
-------------------------------------------------

نمایانگر مطالب مندرج در این گزارش پژوهشی نشانگر دیدگاه نویسندگان آن بوده و لزوماً-
. باشددیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی

حاضر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه انتشار گزارشکلیه حقوق مربوط به -
. مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان،  غیر مجاز می باشد

جهانیرقابت پذیريگزارش
)2012-2011(

ترجمه و تلخیص
پورنجفشعبانشناس و حقمحمدجواد



اشاره
جود یکی از عوامل مهم بروز و گسترش فساد، واز دیدگاه صاحبنظران 

به همین . استملیهاي مختلف اقتصاد پذیري در بخشانحصار و فقدان رقابت
جهت پذیري در ان بر رفع انحصار و تقویت رقابتکارشناسبسیاري از دلیل

. کنندمیتأکیدکاهش فساد
مختلفی در سطح مؤسساتها و پذیري، سازمانبا توجه به اهمیت رقابت

پردازند میپذیري در کشورهاي مختلف رقابتجهان به بررسی و ارزیابی میزان
-رقابتگزارش. استمؤسساتاین یکی از مهمترینکه مجمع جهانی اقتصاد 

بندي کلی از ردهشود یکز سوي این موسسه منتشر میپذیري جهانی که هرساله ا
هاي بخشدر این گزارش. کندوضعیت اقتصاد کشورهاي مورد بررسی ارائه می

تواند بررسی آن میگیرد لذاقرار میها مورد ارزیابیکشورمختلف اقتصاد 
را تشکیل هاي فساد گلوگاهدر واقع که را، بسیاري از نقاط ضعف اقتصاد کشور 

. نشان دهددهند،می
هاي سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اهداف مرکز مطالعات و پژوهش

-2012پذیري سال رقابتخود در شناسایی عوامل بروز فساد به ترجمه گزارش 
با این امید که ترجمه حاضر بتواند به شناسایی موانع . همت گماشته است2011
.پذیري  در کشور و رفع آن کمک نمایدرقابت

هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش





گفتارپیش
رتقاء اها در جهان در حال تحول امروز،دولتموضوعات مهم برايیکی از 

افزایش ارائه خدمات بهتر و خود در سطح جهان در راستاي پذیري رقابتتوان 
کشورهاي مختلف در به این منظور، . استخود شهروندانسطح رفاه و آسایش 

پذیري را شناسایی کرده و با تحلیل وضعیت عوامل موثر بر رقابتباید ابتدا 
اقدام خودبهبود وضعیت نسبت به ،نقاط قوت و ضعفبررسیموجود پس از 

هاي اقتصادي متعددي براي مقایسه وضعیت کشورها توسط شاخص.ندنمای
توان به گزارش شود که از آن میان میالمللی منتشر میسسات بینؤها و مسازمان
.اشاره کرد1پذیري جهانیرقابت

این شاخص که عالوه بر وضعیت اقتصادي، شرایط اجتماعی، فنی، حقوقی 
که 2مجمع جهانی اقتصادکند،  از سوي ها را نیز بررسی میی دولتو سیاس
سازمان . شودصورت سالیانه منتشر میبهالمللی است بیندولتی وغیریسازمان

در شهر داووس سوئیس با نام مجمع مدیریت اروپا 1971در سال مذکور
نام داد و با به مجمع جهانی اقتصاد تغییر1987ها در سال اندازي شد و بعدراه

تولیدتوسعه حوزه کاري خود تالش کرد تا اختالفات و مشکالت جهانی را با 
بهبود وضعیت جهان از هدف خود را سازمان،این . المللی حل کندبینبرنامهیک 

هاي صنعتی، تدوین سیاستدرمختلفطریق درگیر کردن رهبران کشورهاي 
.استاعالم نموده اي و جهانی مناسب منطقه

1- Global Competitiveness Report
2- World Economic Forum
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پذیري و سازمان یادشده داراي واحدهاي مختلفی است که مرکز رقابت
پذیري جهانی توسط این گزارش رقابت. عملکرد جهانی، یکی از این واحدهاست

ها، محیط عملیاتی کسب اي از گزارششود و با استفاده از مجموعهواحد تهیه می
-جهان را منعکس میاقتصاد در سراسر 140پذیري بیش از و کار و میزان رقابت

دهد و ها، مزایا و همچنین موانع رشد ملی را نشان میمجموعه این گزارش. کند
هاي دولتی و خصوصی و همچنین فردي براي بخشدر نتیجه ابزار منحصربه

به منظور افزایش اعتبار این شاخص، . کنددانشگاهیان و جامعه مدنی فراهم می
ها درباره از آخرین نظریات و پژوهشپذیري و عملکرد جهانی مرکز رقابت

و نیز دانشگاهیان در مؤسساتاي از پذیري جهانی استفاده کرده و با شبکهرقابت
.کندسراسر جهان همکاري می

اي از نهادهاي مجموعهرا شاملپذیري مجمع جهانی اقتصاد، رقابت
نشان وري یک کشور را که سطح بهرهداندمیها و عواملیساختاري، سیاست

وري به میزان موفقیت یک اقتصاد رقابتی در زمینه باال بردن سطح بهره. دهندمی
. شان اشاره داردسطح درآمد افراد و در نتیجه آن، افزایش سطح رفاه شهروندان

براي ارزیابی وضعیت پذیري جهانی، شاخصی ترکیبی است که شاخص رقابت
اقتصاد خرد و کالن هایی همچونبنیانپذیري ملل مختلف با استفاده از رقابت

استفاده شده 1رکن12در محاسبه شاخص مذکور از . گیردمورد استفاده قرار می
کار، وضعیت وکیفیت محیط کسب(پذیري اقتصاد خرد است که تمام ابعاد رقابت

و اقتصاد کالن ) هاهاي صنعتی و پیشرفته بودن عملیات شرکتتوسعه خوشه

1-Pillar
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را در بر ) هاي اجتماعی و نهادهاي سیاسیالن، زیرساختهاي اقتصاد کسیاست(
گذاران اقتصادي به منظور در مجموع معیار بسیار خوبی براي سیاستوگیرد می

ن براي اتخاذ گذاراپذیري و راهنماي سیاستشناسایی موانع افزایش رقابت
. دشوهاي توسعه فضاي رقابتی محسوب میاستراتژي

گزارش مجمع توجه قرار گیرد این است که نکته مهمی که باید مورد
هر چه راستايطور ساالنه به روز شده و هر ساله اصالحاتی در جهانی اقتصاد، به

کشور 142وضعیت 2011-2012در گزارش سال . گیردصورت میآنبهتر شدن 
، در 2010جمهوري اسالمی ایران تا سال . جهان مورد بررسی قرار گرفته است

گرفت اما از این سال کشورما نیز به مجموعه موسسه قرار نمیبندي اینرده
بر این اساس، جمهوري اسالمی . کشورهاي مورد بررسی در این شاخص پیوست

مطالعه . بندي قرار گرفته استاین رتبه62در رده 2011-2012در گزارش ایران 
در دهد جمهوري اسالمی ایران در این شاخص نشان میت کشوروضعی
تواند به بهبود میی دارد کهمناسبهایی مانند اندازه بازار وضعیت نسبتاًیویژگ

ضعف کارآیی ،از طرف دیگر. پذیري در آینده کمک کندقدرت رقابت
بازارهاي مالی، عدم توسعه بازار کاال و ضعف در دسترسی به تکنولوژي از جمله 

. مواجه کرده استپذیري اقتصاد ملی را با چالش مواردي است که قدرت رقابت
پذیري جهانی تا حد زیادي هر چند گزارش رقابتنکته قابل ذکر اینکه 

توانسته است نوعی اجماع جهانی را در زمینه مفهوم، ابعاد و بسترهاي رقابت در 
سازي اقتصاد ملی پدید آورد اما نباید از توسعه مطالعات ملی در زمینه امکان بومی

. د ملی غافل ماندپذیري اقتصارقابتهايشاخص
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مقدمه-1
در زمانی منتشر گردید که 2011-2012پذیري جهانی سال گزارش رقابت

بعد از چندسال سخت و دشوار . هاي مختلفی روبرو استاقتصاد جهانی با چالش
ناشی از بحران اقتصادي، بهبودي نسبی، هرچند بسیار نامتوازن در حال ظهور 

رغم وجود مخاطرات زیاد، هنوز به عه، بهبسیاري از کشورهاي درحال توس. است
یافته رشدي دنبال رشدي باال هستند، درحالی که قسمت اعظم اقتصادهاي توسعه

آنکه هیچ افق کنند، بیکند و آهسته را در زمینه اشتغال و مسائل مالی تجربه می
هاي عالوه بر این رشد قیمت. روشنی جهت بهبود و پیشرفت وجود داشته باشد

. قدرت خرید مردم و از پی آن رهایی از بحران را نیز مختل ساخته استمسکن،
ها درخصوص بدهی دولت و هایی به همراه افزایش فزاینده نگرانیثباتیچنین بی

تعیین میزان . تر شدن اوضاع گردیده استرشد کند اقتصادي منجر به وخیم
1940ه که در دهه یافتهاي حاکم در بین اقتصادهاي توسعهفرضخسارت از پیش

ها،  باعث فرضاگرچه تأثیرات منفی این پیش. ایجاد شد، کاري ناممکن است
گذار، زیرسئوال بردن کارآیی یورو و همچنین متزلزل ضربه به اعتماد سرمایه

. ساختن ارزش دالر و جایگاه آن به عنوان ارز مورد قبول جهانی شده  است
هاي فعلی یی براي مدیریت چالشهاسیاستگذاران به دنبال یافتن روش

اقتصادي هستند تا اقتصاد کشورهاي خود را براي عملکرد بهتر در محیط روبه 
مدت گسترده براي هاي کوتاهبا وجود تالش. سازندپیچیدگی جهانی آماده می

رفع مشکالت بزرگ مالی، ایجاد زیرساختارهاي اساسی براي رشد و توسعه 
مجمع جهانی اقتصاد به مدت بیش . حیاتی استاقتصادي در بلندمدت ضروري و
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وري بالقوه کشورهاي هاي دقیق درباره بهرهاز سه دهه با فراهم ساختن ارزیابی
این . کندسراسر جهان، به عنوان یک تسهیل کننده در این فرآیند ایفاي نقش می

گزارش در درك عوامل اصلی رشد اقتصادي نقش داشته، همچنین به تبیین این 
کند که چرا برخی از کشورها نسبت به سایر کشورها در رشد وع کمک میموض

تر هستند، و ابزاري مهم سطوح درآمدي و فرصت ها براي شهروندان خود موفق
هاي پیشرفته اقتصادي و اصالحات نهادي در اختیار براي تدوین سیاست

.دهدسیاستگذاران و مدیران کسب و کار قرار می
اضر اقتصاد جهانی، سبب شده تا درك این محیط پیچیدگی محیط حال ح

نسبت به گذشته از اهمیت بیشتري برخوردار گردد و همچنین براي شناخت ابعاد 
کمی و کیفی رشد، ادغام و تجیمع این مفاهیم جهت فراهم ساختن تصویري 

درحقیقت، این مجمع به . کاملتر از عوامل و کارهاي مورد نیاز، ضرورت یابد
در این . کندمیتأکیدهاي مختلف در فعالیت» رشد کیفیت«اي بر هشکلی فزایند

هایی پذیري و عملکرد جهانی مجمع، شروع به یافتن مؤلفهزمینه مرکز رقابت
به . پذیري ملی پایدار در بلندمدت ضروري هستندنموده که براي تضمین رقابت

یفیت این منظور، در بخش نخست این گزارش چگونگی درك و سنجش رشد ک
هاي پذیري پایدار در زمینهپذیري همراه با تعریف رقابتاز دیدگاه رقابت

-مسئله رشد کیفیت و رقابت. اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی ارائه شده است

روي مجمع جهانی هاي پیشهاي بااهمیتی براي پژوهشپذیري پایدار بیانگر حوزه
. باشداقتصاد می
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کشور 142عاتی دقیق از وضعیت اقتصادي شامل اطال2011گزارش سال 
گزارش مذکور . ترین ارزیابی در نوع خود استرو، کاملجهان بوده و ازاین

100هاي جهانی براساس بنديشامل جداول اطالعاتی گسترده به همراه دسته
پذیري و عملکرد این گزارش مهمترین اثر انتشارات مرکز رقابت. شاخص است

شود و در نهایت هاي مطالعاتی متعددي میبه تولید پژوهشجهانی است که منجر 
. سازداینکه ادغام و پیچیدگی روبه افزایش اقتصاد جهانی را منعکس می

پذیري در جهان انداز رقابتچشم-2
ثباتی دوباره اقتصاد در زمان بی2011-2012پذیري جهانی گزارش رقابت

المللی بینی صندوق بینجه به پیشدر ابتداي سال با تو. جهانی منتشر شده است
بهبودي 2011-2012هاي درصد در سال3/4و 5/4مبنی بر رشد اقتصادي 1پول

و نااطمینانی ثباتیاما در اواسط سال دوباره بی. نسبی و تقریباً ثابتی ظاهر گردید
درباره آینده اوضاع اقتصادي ظاهر شد، ارقام رشد براي بسیاري از کشورها حالت 

هاي سیاسی در ایاالت متحده و اروپا، اعتماد مردم به لی پیدا کرد و کشمکشنزو
هاي ضروري براي به حالت اول برگردانیدن رشد را توانایی دولت در اتخاذ گام

. از بین برد
تحوالت اخیر شواهد نظریه توزیع نامتوازن رشد را تقویت نموده و تغییر 

در این حال از یک سو، چنین . سازدهاي اقتصادي را مشخص میتعادل فعالیت
ویژه در آسیا شود که بازارها و اقتصادهاي نوظهور درحال توسعه بهبینی میپیش

1- IMF
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هاي مالی درصد باشند و جریان4/6و 6/6داراي رشد 2011-2012هاي در سال
از سوي دیگر ایاالت متحده، ژاپن و اروپا رشدي . را به سوي خود جذب کنند

پذیري مداوم مالی، به فی را به همراه سطح بیکاري باال و آسیبکند و شتاب من
رود که نرخ رشد انتظار می. کنندویژه در برخی از کشورهاي اروپایی، تجربه می

تولید ناخالص داخلی اغلب کشورهاي توسعه یافته در سطحی باقی بماند که به 
. ادي قوي نباشداندازه کافی براي کاهش بیکاري ایجاد شده در طی بحران اقتص

هاي از این رهگذر، تمامی سیاستگذاران مناطق مختلف جهان با چالش
در کشورهاي پیشرفته، زلزله ویرانگر ژاپن . دشوار مدیریت اقتصادي روبرو هستند

هاي اروپایی، ایاالت متحده و ژاپن یعنی و مسائل مربوط به استمرار بدهی دولت
ولیت بیشتري بر بخش شکننده بانکداري در تواند بار و مسئمسائلی که هنوز می

گذاران و صاحبان کسب و این کشورها تحمیل کند، سبب کاهش اعتماد سرمایه
هاي اقتصادي کوتاه مدت اندازها و چشمکار و افکندن سایه نااطمینانی بر فعالیت

هاي ها، موقعیت برخی از اقتصاداز دیگر عوامل عمده نگرانی. گردیده است
سطح باالي -هاي اصالحرغم اتخاذ طرحبه–است که ) یورو(روپا منطقه ا
-هاي دولتی، به همراه رشد ضعیف، منجر به افزایش آسیبها و بدهیکسري

این موقعیت . شان شده استپذیري اقتصادي و پریشانی بیشتر بازارهاي مالی
میل شده به هاي تحکه سبب کاهش فشارها و بدهی(پیچیده مانع از تثبیت اوضاع مالی

. گرددمی) شوندسطوح مدیریتی براي حمایت از عملکرد اقتصادي بلندمدت می
هاي پیشرفته و به ویژه اقتصادهاي روي اقتصادبسیاري از مشکالت پیش

وري پذیري مرتبط است که رشد بهرهپیرامونی اروپا، شدیداً به عملکرد رقابت
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اوضاع مالی و کاهش بدهی باید از بنابراین تثبیت . سازدبلندمدت را محدود می
هاي بالقوه پذیري با هدف بهبود تواناییطریق اصالحات مبتنی بر افزایش رقابت

. مدت و بلندمدت تکمیل گرددهاي میانبراي رشد فعالیت
در بازارهاي نوظهور، نرخ رشد باالي اقتصادي محیط مساعدي را براي 

منظور ایجاد توسعه اقتصادي پایدار به گذاريپذیري و سرمایهافزایش رقابت
وري اقتصادهاي رقابتی داراي عناصر مناسبی براي افزایش بهره. آوردفراهم می

هستند که پشتیبان درآمدهاي باال بوده و همزمان سازوکارهاي توانمندسازي 
گزارش سالیانه مجمع جهانی . کنندعملکرد اقتصادي آینده را نیز تضمین می

پذیري ملی را مورد مطالعه قرار هاي متعدد رقابتسه دهه،  مؤلفهاقتصاد، بیش از 
هاي مربوطه به درباره دهد و هدف آن فراهم ساختن رویکردها و دیدگاهمی

پذیري ها جهت فائق آمدن بر موانع رشد رقابتها و سیاستگذاريبهترین استراتژي
پذیري خود رقابت، گزارش تحلیلی 2005مجمع جهانی اقتصاد از سال . بوده است

را بر شاخص رقابت پذیري جهانی مبتنی که، این گزارش ابزاري جامع براي 
- هاي خرد و کالن اقتصادي رقابت پذیري ملی محسوب میسنجش زیرساخت

. شود
ها و اي از نهادها، سیاستپذیري به عنوان مجموعهدر این گزارش، رقابت

در مقابل، . کنندرا تعیین میوري یک کشورعواملی تعریف شده که سطح بهره
و میزان سود به دست . کننده سطح کامیابی و موفقیت استوري فراهمسطح بهره

به بیانی دیگر، یک . کندگذاري در اقتصاد را  نیز تعیین میآمده از طریق سرمایه
. کندتر، اقتصادي است که احتماالً در گذر زمان سریعتر رشد میاقتصاد رقابتی
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اگرچه . هایی ثابت و پویا استپذیري شامل مؤلفهن، مفهوم رقابتبنابرای
کند وري یک کشور توانایی آن کشور را براي پایدار نمودن درآمد تعیین میبهره

گذاري آن کشور و یکی از کننده سودهاي سرمایهاما یکی از عوامل اصلی تعیین
. اي تبیین رشد بالقوه اقتصادي استعوامل پایه

گانه آنپذیري و ارکان دوازدهشاخص رقابتمعرفی -3
. پذیري وجود داردوري و رقابتکننده گوناگونی براي بهرهعوامل تعیین

از . دانان را به خود مشغول نموده استشناخت این عوامل صدها سال فکر اقتصاد
توان به آدام اسمیت با نظریه تخصصی کردن و این رهگذر به عنوان مثال می

گذاري در سرمایه فیزیکی بر سرمایهتأکیداقتصاددانان نئوکالسیک با تقسیم کار،
هایی از قبیل آموزش و پرورش، پردازان جدیدتر در حوزهو زیرساخت تا نظریه

پیشرفت فناوري، ثبات اقتصاد کالن، حکمرانی خوب، پیچیدگی سازمانی و 
.کارآمدي بازار و غیره اشاره نمود

ان، تمامی این عوامل براي رقابت پذیري و در حالی که به باور متخصص
تواند بسیار مهمتر باشد رشد با اهمیت هستند، اما در یک زمان دو یا چند عامل می
رو، در گزارش پیش. و این مسئله در ادبیات اقتصادي نیز نشان داده شده است

-پذیري را مورد سنجش قرار میهایی که هر کدام جنبه مختلفی از رقابتمؤلفه

. ها آورده شده استهند همراه با میانگین امتیاز به آند
ها شامل رکن است که هریک از آن12پذیري جهانی شامل گزارش رقابت

. گیردشاخص را دربرمی111اي که در مجموع گونههاي فرعی است بهشاخص
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، محیط اقتصاد کالن، بهداشت و گانه شامل نهادها، زیرساختارکان دوازده
دایی، آموزش عالی، کارآمدي بازار کاال، کارآمدي بازار کار، توسعه آموزش ابت

بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، پیچیده بودن مشاغل و نوآوري 
. است
نهادها : رکن اول3.1

محیط نهادي یعنی چارچوب قانونی و مدیریتی که در درون آن افراد، 
اهمیت یک . ا یکدیگر در تعامل هستندها براي تولید ثروت بمؤسسات و دولت

مدار، در دوران بحران اقتصادي آشکارتر گردید و محیط نهادي سالم و انصاف
این اهمیت براي تقویت و تحکیم بهبود شکننده به ویژه با توجه به نقش روز به 

. شودتر میافزایش دولت در سطح بین الملل، روشن
این رکن بر . پذیري و رشد داردکیفیت نهادها تأثیر بسیاري بر رقابت

هاي تولیدکننده تأثیر گذاشته و نقشی حیاتی را گذاري و سازمانتصمیمات سرمایه
ها و مزایا و ها جوامع به توزیع کمککند که از طریق آنهایی ایفا میدر روش

به عنوان مثال . پردازندهاي توسعه میها و استراتژيهاي سیاستتحمل هزینه
میل گذاري بیها و مالکان فکري نسبت به سرمایهین، سهامداران شرکتمالکان زم

شان را پیش خود هايهستند و اگر حقوقشان به عنوان مالک حفظ نشود، سرمایه
. لذا نقش نهادها، در وراي چارچوب قانونی است. محفوظ نگه خواهند داشت

ملیاتش بسیار با ها و کارآمدي عدولت نسبت به بازارها و آزاديهمچنین نگرش
ساالري طوالنی و مقررات دست و پاگیر، فساد، عدم شفافیت دیوان. اهمیت است

هاي در قراردادهاي دولتی، عدم اعتماد و وابستگی سیاسی نظام قضایی، هزینه
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کالن اقتصادي را بر کسب و کارها تحمیل نموده و سبب کندشدن فرآیند توسعه 
. گردداقتصادي می

هاي دولتی براي تضمین اعتماد به مدیریت درست داراییعالوه بر این،
و هاي کیفیت مدیریت بودجهلذا شاخص. محیط کسب و کار ملی حیاتی است

را 3هاي اقتصاد کالن رکن شود تا شاخصاموال دولتی در این رکن ذکر می
. تکمیل نماید

اما شود،اگرچه ادبیات اقتصادي عمدتاً بر نهادهاي دولتی متمرکز می
-سازمان ها و مؤسسات خصوصی نیز عضوي مهم در این فرآیند به حساب می

ها، ارتباط هاي متعدد شرکتبحران مالی اخیر جهان، به همراه رسوائی. آیند
حسابرسی و شفافیت را به منظور جلوگیري از کالهبرداري و سوءمدیریت، 

خص نموده گذار و مشتري مشتضمین حکمرانی خوب، و حفظ اعتماد سرمایه
توان آنرا از شفافیت بخش خصوصی براي کسب و کار ضروري است و می. است

طریق استفاده از استانداردها و همچنین اقدامات نظارتی و محاسباتی که دسترسی 
. به اطالعات مناسب را تضمین نماید، فراهم نمود

زیرساخت: رکن دوم3.2
ن کارکرد کارآمد اقتصاد، ها به شکلی گسترده و مؤثر براي تضمیزیرساخت

کننده مکان فعالیت اقتصادي یا ها عامل مهم تعییناین زیرساخت. حیاتی است
. توانند در یک نمونه خاص توسعه یابندهایی هستند که میها یا بخشانواع فعالیت

اي چشمگیر  بر رشد اقتصادي گونههاي زیرساختی بهکیفیت و گستردگی شبکه
هاي مختلفی کاهش هاي درآمدي و فقر را به صورتابرابريگذارد و نتأثیر می
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یک شبکه زیرساختی حمل و نقل و ارتباطاتی به خوبی سازمان یافته، . دهدمی
ها و خدمات اصلی شرط دسترسی جوامع کمتر توسعه یافته به فعالیتپیش

. اقتصادي است
بنادر و ها، مسیرهاي ریلی،هاي مؤثر حمل و نقل شامل کیفیت جادهشیوه

هایشان تضمین ها، امنیت و اعتماد کارآفرینان را نسبت به کاالها و سرمایهفرودگاه
همچنین . کندتر را تسهیل مینموده و انتقال کارگران به سوي مشاغل مناسب

اقتصاد کشورها به آن دسته از تجهیزات الکتریکی که داراي هیچ محدودیت و 
رها و کارخانه ها بتوانند بدون هیچ مانع و اي کسب و کاگونهکمبودي نبوده به

در نهایت، یک شبکه ارتباطاتی و مخابراتی . محدودیتی فعالیت کنند وابسته است
سازد و این کار گسترده و مناسب، جریان سریع و آزادانه اطالعات را مقدور می

از طریق تضمین ارتباط کسب و کار و اتخاذ تصمیمات مناسب توسط بازیگران 
ادي است که با توجه به تمامی اطالعات موجود، سبب افزایش کارایی کلی اقتص

. شوداقتصادي می
محیط اقتصاد کالن : رکن سوم3.3

پذیري کلی کشور ثبات محیط اقتصاد کالن براي کسب و کار و رقابت
تواند سبب اگرچه یقیناً ثبات اقتصاد کالن به تنهایی نمی. بسیار بااهمیت است

شود که آشفتگی اقتصاد وري یک ملت شود، اما چنین تصور میهافزایش بهر
شود که دولت نتواند به نحوي کالن به اقتصاد ضرر خواهد رساند و سبب می

ها و رکودهاي مالی توانایی آینده دولت بحران. شایسته و مؤثر ارائه خدمات کند
هنگام که آن. سازندهاي کسب و کار محدود میرا براي واکنش نسبت به چرخه
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. توانند به شکلی مؤثر فعالیت کنندنرخ تورم خارج از کنترل باشد مؤسسات نمی
تواند داراي رشدي پایدار باشد مگر اینکه محیط کالن در مجموع، اقتصاد نمی

ثبات اقتصاد کالن، اخیراً توجهی عموم را به خود جلب کرده است . باثابت باشد
المللی اروپایی نیازمند حمایت صندوق بینبه ویژه زمانی که برخی از کشورهاي

هاي اشتباه کنونی فرضپول و دیگر کشورهاي منطقه یورو بوده تا از پیش
ثبات رسیده شان به سطحی ناپایدار و بیجلوگیري کنند، چراکه بدهی دولت

کند اما گفتنی است که این رکن، ثبات محیط اقتصاد کالن را ارزیابی می. است
. هاي عمومی توسط دولت توجه نداردهاي مدیریت حسابم به شیوهبه طور مستقی

. این بعد کیفی در رکن نهادي بررسی خواهد شد
ابتدایی بهداشت و آموزش: رکن چهارم3.4

. وري کشور، امري حیاتی استپذیري و بهرهنیروي کار سالم براي رقابت
. ها پایین استي آنورکارگران بیمار داراي کارکردي مناسبت نبوده و بهره

شود، هاي قابل توجهی بر کسب و کار میسالمت پایین، منجر به تحمیل هزینه
ها چراکه کارگران مریض عمدتاً غایب بوده یا سطح اثربخشی و کارامدي آن

گذاري در زمینه ارایه خدمات سالمت هم به لحاظ لذا سرمایه. تر استپایین
این رکن عالوه بر . بسیار بااهمیت استشرایط اقتصادي و هم به لحاظ اخالقی 

اند که امروزه بسیار با اهمیتهاي پایه به افراد سالمت، کمیت و کیفیت آموزش
.دهدرا، نیز مدنظر قرار می

عالوه بر . دهدو ابتدایی، کارآمدي کارکنان را افزایش میهاي پایهآموزش
توانند هستند، تنها میهاي رسمی کمتري برخورداراین، کارکنانی که از آموزش
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امور یدي ساده را انجام دهند و از عهده وظایف پیچیده که نیازمند آشنایی با 
ها، مانعی بر لذا فقدان اینگونه آموزش. هاي پیشرفته است، برنمی آیندفناوري

هاي چشمگیر در در بلند مدت ضروري است از کاستی. توسعه کسب و کار است
. هاي حیاتی اجتناب شودهتخصیص منابع به این حوز

آموزش عالی: رکن پنجم3.5
هاي باالتري از آموزش عالی براي اقتصادهایی که خواهان انتقال به رده

به . زنجیره ارزشی و فراتر از فرآیندهاي ساده تولیدي هستند، بسیار بااهمیت است
اي ویژه، اقتصاد در حال جهانی شدن امروز، نیاز به کشورهایی دارد که دار

کارگران ماهر و آموزش دیده باشند، یعنی کسانی که توانایی سازگاري سریع با 
عالوه بر این . محیط در حال تغییر و نیازهاي روبه رشد سیستم تولید را داشته باشند

که در بسیاري از -هاي ضمن خدمت اي و مستمر آموزشبه خاطر اهمیت حرفه
براي تضمین -تره آموزش کارکنانمیزان و گس-شودکشورها نادیده گرفته می

. گیردنیز مورد توجه قرار می-ارتقا پایدار مهارت هاي کارکنان
کارآمدي بازار کاال: رکن ششم3.6

کشورهاي داراي  بازارهاي کاالي کارآمد داراي موقعیت خوبی براي تولید 
کاالها و خدمات مناسب با توجه به شرایط عرضه و تقاضاي خاص خود و 

ن تضمین این موضوع هستند که اینگونه کاالها به شکلی مؤثر در اقتصاد همچنی
رقابت سالم در بازار داخلی و خارجی با تضمین اینکه تنها، . مبادله شوند

یعنی تولیدکنندگان کاالهاي مورد تقاضاي بازار، کارآمدترین مؤسسات
. هستند بسیار با اهمیت استمؤسساتموفقترین 
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براي تبادل کاالها محیطی است که به کمترین موانع بهترین محیط ممکن 
هاي سنگین و به عنوان مثال، مالیات. کسب و کار از طریق مداخله دولت نیاز دارد

محدودکننده -سرمایه گذاري مستقیم خارجیقوانین پیچیده و محدودکننده
جه پذیري را با مشکل مواالمللی، رقابتو همچنین تجارت بین-مالکیت خارجی

بحران مالی اخیر، میزان وابستگی متقابل اقتصاد جهانی و همچنین میزان . کندمی
. وابستگی رشد اقتصادي به بازارهاي شفاف را به خوبی مشخص ساخته است

عالوه بر این کارآمدي بازار به شرایط تقاضا از قبیل گرایش مشتري و میزان 
ی، ممکن است در ریخی و فرهنگبنا به دالیل تا. شناخت خریدار نیز بستگی دارد

کنندگان تقاضاي بیشتري نسبت به دیگر کشورها داشته برخی کشورها مصرف
تواند یک فرصت رقابتی بسیار خوب تلقی گردد، چرا که این امر می. باشند

پسندتر مجبور نموده و بنابراین نظم ها را نسبت به نوآوري بیشتر و مشتريشرکت
. کندها تحمیل میارآمدي بازار به آنالزم را براي رسیدن به ک

کارآمدي بازار کار: رکن هفتم3.7
پذیري بازار کار براي تضمین اینکه از توانایی کارگران کارآمدي و انعطاف

ها به منظور عملکرد بهتر هاي الزم براي آنبه بهترین شکل استفاده شده و انگیزش
د داراي قابلیت انعطاف باشد تا بنابراین بازار کار بای. فراهم شود، حیاتی است

کارگران را به سرعت و با هزینه اندك از یک فعالیت اقتصادي به فعالیتی دیگر 
منتقل سازد و تغییرات دستمزدي را بدون ایجاد مشکالت اجتماعی بیشتر ممکن 

هاي کارگران و اي روشن بین انگیزشهمچنین بازار کارآمد باید، رابطه. سازد
ساالري در محیط کار را برقرار نماید و برابري براي ارتقاء شایستهها هاي آنتالش
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در نظر گرفتن این . در محیط کسب و کار بین زنان و مردان را نیز فراهم سازد
. عوامل داراي تأثیر مثبتی بر عملکرد نیروي کار است

توسعه بازار مالی: رکن هشتم3.8
رست و داراي عملکرد بحران مالی اخیر، نقش محورین یک بخش مالی د

یک بخش مالی مؤثر و . هاي اقتصادي را مشخص ساخته استخوب براي فعالیت
شود را به کارآمدترین کارآمد، منابع ملی و همچنین منابعی که از خارج وارد می

- هاي سرمایهبخش مالی کارآمد، منابع را به پروژه. دهدها تخصیص میزمینه

-االترین نرخ سود مورد انتظار هستند، متصل میگذاري و کارآفرینی که داراي ب

لذا یک ارزیابی ریسک درست و کامل، جزئی اصلی از یک بازار مالی . سازد
. کارآمد است
. وري بسیار حائز اهمیت استگذاري کسب و کار نیز براي بهرهسرمایه

هاي ناشی یهاي دارند که بتواند سرماها نیاز به بازارهاي مالی پیچیدهبنابراین اقتصاد
-هاي بانکی، اوراق قرضه قانونی، سرمایهاز این منابع را به صورت وام از بخش

به منظور . گذاري و دیگر محصوالت مالی در دسترس بخش خصوصی قراردهد
اجراي تمامی کارکردهاي مذکور، نظام بانکی و بانکداري باید شفاف و قابل 

الً براساس قوانین و مقررات عمل نمایند اطمینان باشد و بازارهاي مالی نیز باید کام
.گذاران و دیگر بازیگران دخیل در اقتصاد حمایت جدي نمایدتا از سرمایه
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آمادگی فنی : رکن نهم3.9
اي براي رقابت و شده امروز، پدیده فناوري به شکل فزایندهدر دنیاي جهانی

صاد در رکن آمادگی فنی، چابکی یک اقت. موفقیت مؤسسات ضروري است
ها آنوسیلهدهد که به هایی را مورد سنجش قرار میبدست آوردن تکنولوژي

ویژه بر ظرفیت آن کشور جهت نفوذ کامل یابد و بهوري صنایع افزایش میبهره
هاي روزانه و فرآیندهاي تولید در فعالیت) ICT(هاي ارتباطی اطالعاتی و فناوري

. داردکیدتأجهت افزایش کارآمدي و رقابت پذیري 
ICTاي است که در دوران ما بسیار عمومیت یافته است و نقشی پدیده

-ها ایفا میهاي مختلف اقتصادي و توانمندسازي زیرساختبسیار حیاتی در بخش

، از توانمندسازهاي کلیدي براي ICTبنابراین، دسترسی و استفاده از . کند
. آمادگی همه جانبه کشورها می باشد

د استفاده چه در درون مرزهاي ملی توسعه یافته باشد و چه فناوري مور
جان کالم . وري جدا می باشدنباشد، از توانایی آن فناوري براي افزایش بهره

کنند، نیازمند دسترسی به اینکه مؤسساتی که در درون یک کشور فعالیت می
. هستندهاهاي اصلی و همچنین توانایی استفاده از آنمحصوالت پیشرفته و نقشه

گذاري مستقیم خارجی اغلب در میان مهمترین منابع فناوري خارجی، سرمایه
ذکر این نکته اهمیت دارد که سطح فناوري در دسترس . کندنقشی حیاتی ایفا می

مؤسسات در درون یک کشور باید از توانایی آن کشور در نوآوري و گسترش 
یی جداکردن آمادگی فنی از هاي پیش رو تمیز داده شود و این، دلیل چرادانش

. باشد، می12نوآوري یعنی، رکن 
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اندازه بازار: رکن دهم3.10
دهد زیرا بازار بزرگ این امکان وري را تحت تأثیر قرار میاندازه بازار، بهره

-بهره) Economies of scale(را به مؤسسات می دهد تا از اقتصادهاي مقیاس

- ي ملی بازارهاي در دسترس را محدود کردهبه شکلی سنتی، مرزها. برداري کنند

المللی جایگزین بازارهاي داخلی شدند؛ و شدن، بازارهاي بیندر حوزه جهانی. اند
در این راستا، شواهد تجربی بسیاري، به ویژه براي کشورهاي کوچک، وجود 

اگرچه . دهد که تجارت آزاد به شکلی مثبت با رشد همراه استداردکه نشان می
هاي اخیر تردیدهایی را نسبت به این رابطه بیان کرده، اما درکی وهشبرخی پژ

کلی و عمومی وجود دارد که تجارت، داراي تأثیري مثبت بر رشد است  و این 
.دهدنکته به ویژه خود را در کشورهایی با بازارهاي داخلی کوچک نشان می

داخلی در توان به عنوان جایگزینی براي تقاضايبنابراین صادرات را می
با گنجاندن . تعیین اندازه بازار براي مؤسسات یک کشور به حساب آورد

بازارهاي داخلی و خارجی در شاخص اندازه بازار، به اقتصادهاي متکی بر 
که کشورهاي متعدد ) از قبیل اتحادیه اروپا(صادرات و حوزه هاي جغرافیایی 

. دداراي یک بازار مشترك هستند، اعتبار بخشیده می شو
پیچیدگی کسب و کار: رکن یازدهم3.11

هاي کسب و کاري که داراي پیچیدگی و بلوغ کامل بدون شک فعالیت
پیچیدگی . شوندهستند منجر به کارآمدي باالتر در تولید کاالها و خدمات می

تأکیداي پیچیده با یکدیگر مرتبط هستند، گونهکسب و کار بر دو عنصري که به
ها و هاي کلی کسب و کار یک کشور و کیفیت عملیاتکیفیت شبکه: دارد
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این عوامل به ویژه براي کشورهایی اهمیت دارند . هاي فردي مؤسساتاستراتژي
هاي کسب و کار و صنایع کیفیت شبکه. که در مراحل پیشرفته توسعه قرار دارند

پشتیبان یک کشور که از طریق کمیت و کیفیت حامیان محلی و میزان ارتباط 
ها و زمانی که شرکت. شود، به دالیل مختلفی اهمیت داردها سنجش مینآ

کنند که از نظر هایی فعالیت میکنندگان یک بخش خاص، در گروهتأمین
شود، فرصت جغرافیایی نزدیک به هم و متصل می باشند، کارآمدي تشدید می

سات هاي نوآوري در فرآیندها و محصوالت ایجاد می شود و موانع ورود مؤس
. یابدجدید کاهش می

، بازاریابی، توزیع، 1برندسازي-هاي پیشرفته مؤسسات ها و استراتژيفعالیت
به اقتصاد -فرآیندهاي تولید پیشرفته تولید و تولید محصوالت کم نظیر و پیچیده

هاي کند و منجر به فرآیندهاي پیچیده و مدرن تولید در تمامی بخشسرایت می
. ی شودکسب و کار منطقه م

نوآوري: رکن دوازدهم3.12
اگرچه با ارتقاء . پذیري، نوآوري تکنولوژیک استرکن نهایی رقابت

-ثباتی اقتصاد کالن یا ارتقا سرمایه انسانی مینهادها، ایجاد زیرساختها، کاهش بی

ها در بلندمدت با کاهش توان به سودهاي کالنی دست یافت، اما تمامی این مؤلفه
این امر براي کارآمدي بازارهاي کار، مالی و کاال نیز . شوندسود مواجه می

توان براساس نوآوري در بلندمدت، استانداردهاي زندگی را تنها می. مصداق دارد
توانند با اتخاذ یافته نیز میاگرچه کشورهاي کمتر توسعه. تکنولوژیک ارتقاء داد

1- Branding
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ا پیشرفت نمایند، اما براي ههاي موجود یا ایجاد اصالحاتی در دیگر حوزهفناوري
وري چندان کشورهایی که به مرحله توسعه نوآوري رسیده اند، دیگر افزایش بهره

بایست به طراحی و تولید محصوالت دو مؤسسات این کشورها می. مناسب نیست
ها به محیطی نیاز دارد که این پیشرفت. منظوره و فرآیندهاي حفظ رقابت بپردازند

. شودهاي دولتی و خصوصی پشتیبانی انه شده و توسط بخشسبب فعالیت نوآور
هاي مناسبی در زمینه تحقیق و گذاريآن سرمایهبه ویژه محیطی که در

خصوصی انجام گیرد، همچون حضور وجود توسط بخش) R&D(توسعه
هاي دانشگاهی و پژوهشی با کیفیت، همکاري وسیع در پژوهش-نهادهاي علمی 

.فکريصنعت، رعایت مالکیت
: رکن12وابستگی متقابل 

شکلی مستقل مورد بحث قرار ها بهباید توجه داشت که هرچند این رکن
این ارکان سبب تحریک و تکمیل . اند، اما مستقل از یکدیگر نمی باشندگرفته

شوند، و ضعف در یک حوزه اغلب اوقات داراي تأثیري منفی بر یکدیگر می
بدون ) 12رکن (ل دستیابی به ظرفیت نوآوري باال به عنوان مثا. حوزه دیگر است

هاي که در جذب فناوري) 5و 4رکن (داشتن نیروي کار سالم و آموزش دیده 
براي تحقیق و ) 8رکن (ماهر باشد، و بدون بازار مالی مناسب ) 9رکن (جدید 

هاي جدید را به بازار توسعه یا بازارهاي کاالي مناسبی که امکان اتخاذ نوآوري
ها در یک شاخص اگرچه این رکن. ، بسیار دشوار خواهد بود)6رکن (دهد ب

-شکلی جدا گزارش میها بههاي هر کدام از آنواحد تجمیع شدند، اما شاخص
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هاي خاص بویژه شود، چراکه اطالعات دقیق و مفصلی براي هرکدام از این حوزه
.اندم آوردهفراه. هایی که نیازمند توجه و توسعه بیشتر هستندبراي بخش

شناسی آنساختار پیمایش و روش-4
هاي بزرگ پذیري بر اساس نظرسنجی از مدیران شرکتشاخص رقابت

بخش 13شود که به در نظرسنجی سواالت مختلفی پرسیده می. استوار شده است
:شودتقسیم می

درباره شرکت-1
مفاهیم کلی اقتصاد آن کشور-2
حکومت و نهادهاي دولتی-3
زیرساخت-4
نوآوري و فناوري-5
محیط مالی-6
رقابت داخلی-7
اقدامات و استراتژي شرکت-8
آموزش و سرمایه انسانی-9

فساد، اخالق و مسئولیت اجتماعی-10
مسافرت و گردشگري-11
محیط زیست-12
سالمت-13
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به منعکس در صورت نیازپیمایش مورد بازنگري قرار گرفته وابزارساله،هر
نیازهاي در جهت پاسخگویی بهومجمعهاي شاخصدر ساختارکردن تغییرات

با این حال، این پیمایش ساالنه تقریبا دستخوش هیچ.شودانطباق داده میجدید
.تغییري نشده است

خواسته شد تا بر اساس دهندگاندر بیشتر سواالت این نظرسنجی از پاسخ
یک سر . از محیط عملیاتی خود را ارزیابی کنند، یک جنبه7تا 1مقیاسی از 

-نشان7آن یعنی نشان دهنده بدترین وضعیت ممکن و سر دیگر1مقیاس یعنی 

).نگاه کنید1به عنوان مثال به جدول (دهنده بهترین وضعیت ممکن است

دستگاه قضایی در کشورتان تا چه اندازه از تاثیرات اعضاي : 1جدول
؟ها مستقل استکتحکومت، شهروندان و شر

کامالً مستقل>1234567<بسیار تحت تاثیر
.به این معناست که با پاسخ سمت راست کامالً موافق هستید: 1امتیاز
.به این معناست که با پاسخ سمت راست تا اندازه زیادي موافق هستید: 2امتیاز
.یدبه این معناست که با پاسخ سمت راست تا حدودي موافق هست: 3امتیاز
.به این معناست که نظرتان با هر دو پاسخ متفاوت است: 4امتیاز
.به این معناست که با پاسخ سمت چپ تاحدودي موافق هستید: 5امتیاز
.به این معناست که با پاسخ سمت چپ تا اندازه زیادي موافق هستید: 6امتیاز
.به این معناست که با پاسخ سمت چپ کامالً موافق هستید: 7امتیاز
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موسسه همکاري 150پذیري و عملکرد جهانی با بیش از ز رقابتمرک
به مؤسساتاین . کننداجرا مینظرسنجی را در کشورهاي متبوعنزدیک دارد که

-دلیل ظرفیت مصاحبه با مدیران تجاري برجسته، همچنین شناخت از محیط کسب

. شوندمیپذیري انتخابپژوهش این سازمان در مورد رقابتوکار ملی و تعهد به
مؤسساتهاي اقتصادي دانشگاههاي ملی، بخشهمکار، اغلب توسطمؤسسات

فهرست کامل. یرندگهاي تجاري مورد تأیید قرار میو یا سازمانپژوهشی مستقل
این همکاري ارزشمند، . گزارش یافتتوان در ابتدايهمکار را میمؤسسات

-ها بر اساس اصول نمونهکه این نظرسنجیکند تا اطمینان حاصل شودکمک می

جهان طی دوره زمانی مشابه انجام گیري و در نتیجه به شیوه اي یکسان با سراسر
.شودمی

تهیه شده بود 2008آخرین دستورالعمل نحوه اجراي نظرسنجی که در سال 
تحت بررسی 2011با مشاوره یک مرکز مشاوره نظرسنجی بین المللی براي سال 

رالعمل مذکور بهبود یافت و به روز گردید تا روند دستو. دقیق قرار گرفت
سازي بهترین روش عمل و در نتیجه پیادهمدیریت پیمایش در چهار سال گذشته،

تر تمامی  اقتصادها را فراهم مقایسه قويها و اجازه اطمینان از دقت بیشتر داده
.نماید

اندازه شرکت را مبتنی برايبندي دوگانهگیري نظرسنجی، روش طبقهنمونه
مؤسساتگیري پیمایش از به ویژه، دستورالعمل نمونه. کندبخش فعال دنبال میو

:خواهد که مراحل زیر را انجام دهندهمکار می



گزارش پژوهشی 24

شاملبالقوه کهپاسخ دهندگان فهرست بزرگی ازو یاچارچوب نمونهتهیه -1
کشاورزي ، صنایع تولیدي،(هاي اصلی اقتصادبخشنماینده هايشرکت

.هستند) غیرتولیدي و خدمات
هاي شامل شرکتفهرست اول که تنها: تفکیک چارچوب به دو فهرست-2

هر دو لیست، (هاي دیگر بزرگ است و فهرست دوم شامل تمام شرکت
).هاي مختلف اقتصادي هستندبخشدهندهنشان

جانبداري پیمایش، یک انتخاب ها و براي کاهشبر اساس این فهرست-3
.شودها براي دریافت نظرسنجی انجام میشرکتینتصادفی از ا

همکارسسه ؤمکند کهمشخص میگیرينمونهدستورالعمل، اینبرعالوه 
را براي تحلیل تکراريدهندگانپاسخو تصادفیاز پاسخ دهندگان ترکیبیباید

.تر گردآوري نمایدتطبیقی
اشکال عبارتند این . مدیریت پیمایش ممکن است اشکال متنوعی داشته باشد

ها، مصاحبه از طریق ایمیل یا تلفن و یکمدیران بنگاهاز مصاحبه رو در رو با
گیري درباره اینکه کدامیک از تصمیم. نسخه اجراشده آنالین به عنوان جایگزین

هاي متفاوت مورد استفاده قرار گیرد بستگی به زیرساخت هر کشور، این روش
.گی و دیگر موضوعات داردبین شهرها، ترجیحات فرهنفاصله

مجمع استفاده از به دلیل مالحظات مربوط به انرژي، زمان و هزینه،
سهم.زبان در دسترس بود20امسال به نظرسنجی آنالین را تشویق می کند که

مشارکت آنالین در طول سالهاي گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است 
درصد و سال 30سال گذشته باالتر از ها،سخدرصد همه پا36و امسال تقریباً 
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درصد 50پاسخ هاي آنالین بیش از . درصد را در بر داشته است27، حدود 2009
در واقع، .کشور را شامل شده است29یا بیشتر در درصد90کشور و 52نمونه از 

.اندسیستم آنالین استفاده کردهکشور منحصراً از13
هاي هاي گزارشاساسی در اشاعه یافتهل وسسه همکار نیز نقش فعاؤم

پذیري و عملکرد جهانی از طریق برگزاري مختلف منتشر شده توسط مرکز رقابت
هاي آموزشی براي تبیین نتایج در سطح ملی به و کارگاهرویدادهاي مطبوعاتی

.عهده دارد

وضعیت جمهوري اسالمی ایران در گزارش-5
جمهوري اسالمی ایران در 2011-2012ل پذیري سابر اساس گزارش رقابت

کشور قرار گرفته 142در بین 62امتیاز ممکن، در رتبه 7از 4.3مجموع با امتیاز 
ما در برخی دهد رتبه کشورهاي گزارش امسال نشان میبررسی شاخص. است

ها ها همچون اندازه بازار نسبتاً خوب است در حالی که در برخی شاخصشاخص
بر . ی بازار کار و آمادگی تکنولوژیک رتبه چندان مطلوبی نداردهمچون کارآی

اساس نظرسنجی که با همکاري اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشورمان صورت 
دهندگان مهمترین مشکالت کسب و کار در کشورمان را به صورت گرفته پاسخ

:اندذیل بیان کرده
%19.4دسترسی به منابع مالی-1
%13.7هاتثباتی سیاسبی-2
%11.1تورم-3
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%10.6ساالري ناکارآمد دولتیدیوان-4
%9.9هاتامین ناکافی زیرساخت-5
%7.0قانون کار محدودکننده-6
%5.8مقررات نرخ ارز-7
%4.5ناکافی بودن نیروي کار آموزش دیده-8
%4.3ضعف اخالق کار در بین نیروهاي کار-9

%4.2فساد-10
%4.1مالیاتیهاينرخ-11
%3.5مقررات مالیاتی-12
%0.9ثباتی دولتبی-13
%0.5ضعف سالمت عمومی -14
%0.4جرم و سرقت-15

پذیري جهانی به هاي گزارش رقابتامتیاز و رتبه ایران در تمامی شاخص
بخش پیوست آمده است و براي مقایسه بهتر وضعیت 1طور مفصل در جدول

به عنوان بدترین رتبه در (و چاد) ین رتبه در شاخصبه عنوان بهتر(سوئیس
.نیز ذکر شده است) شاخص

پذیريبندي کشورها در گزارش رقابتدسته-6
پذیري جهانی کشورهاي مورد بررسی را به لحاظ قرار داشتن شاخص رقابت

- براي دستهاین شاخص. کندبندي میگروه دسته5در مراحل مختلف توسعه در 
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ارکانهمههرچند . دهی نیز استفاده کرده استیک مقیاس وزنبندي کشورها از
به طور هاهریک از آنحدي مهم هستند، امااقتصادها تابراي تمامیگانه12

منظوربه بنابراین مثالً بهترین راه براي ویتنام. گذارندبر کشورها اثر میمتفاوتی
است زیرا این ر کاناداکشوراه برايبهترین خود متفاوت ازوضعیت رقابتبهبود

مسیر درکشوري هنگامی که: قرار دارندمراحل مختلفی از توسعهدردو کشور
درآمد حفظ اینبه منظور افزایش یافته و، دستمزدهاکندمیحرکتتوسعه
.باید افزایش یابدوري نیروي کاربهرهباالتر،

، بر اینعهتوسمراحلاقتصاديبا نظریهپذیري جهانی همسو شاخص رقابت
و کشورها بر است 1عامل محوريتکاقتصاد ،مرحله نخستدرفرض است که
رقابتبا یکدیگر-یعنی، نیروي کار غیرماهر و منابع طبیعی-هااساس موهبت

اساسی خودکاالهايیامحصوالتفروشقیمت و اساسبرهاشرکت.کنندمی
با شوددك منعکس میدستمزدهاي اناست و درپایینوري که داراي بهره

عملکرد اساساً بهتوسعه،این مرحله ازدررقابت حفظ.کنندمیرقابتیکدیگر
با توسعه هايزیرساخت، )1رکن(دولتی و خصوصیخوب نهادهاي

باسالمنیروي کار و، )3رکن(اقتصاد کالن باثباتیک محیط) 2رکن(خوب
تررقابتییک کشورکه هنگامی. وابسته است)4رکن(حداقلی از آموزش اولیه

آنگاه . یابدبهبود میبا توسعه کشورها و دستمزد، بهره وري افزایش یافته شودمی
شروع و بایدرسند، می2محوريیعنی کارآییتوسعهمرحله دیگري ازبهکشورها

1- Factor-driven
2- Efficiency-driven
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زیرانمایند کیفیت محصولو افزایش کارآمدترتولیدفرآیندهايتوسعهبه 
، در این مرحله. را افزایش دهندها قیمتتوانند ها نمیو آنه افزایش یافتدستمزدها

، )6رکن(، بازار کارآمد کاال )5رکن(آموزش عالیشامل افزایش عوامل رقابت
توانایی، )8فاکتور(یافته ، بازارهاي مالی توسعه)7رکن(بازار کار عملکرد خوب

خارجی بزرگ داخلی و یابازار و) 9رکن(هاي موجود فناوريمزایاي مهار
.است) 10رکن(

شود،وارد می1محورينوآوريمرحله بهها کشوردر نهایت، هنگامی که 
باالتراستانداردهاي دستمزدها وحفظها قادر به تا آنیابدمیافزایشدستمزدها 
جدید ومحصوالترقابت با قادر بهشانتولیداتتازندگی باشندمرتبط با 

کاالهاي جدید و از طریق تولیدها باید شرکتمرحله در این . باشدفردبهمنحصر
نوآوريو) 11رکن(فرآیندهاي تولید پیچیده ترینبا استفاده ازمتفاوت

پذیري با دادن شاخص رقابت. با یکدیگر رقابت کنند) 12رکن(جدیدمحصوالت
با توجه به مرحله -وزن بیشتر به ارکانی که به وضعیت اقتصادي یک کشور 

- بندي مراحل توسعه قرار میمرتبط است آن کشور را در دسته-عه آنخاص توس

همه کشورها داراي اهمیت براياندازهیکبهرکن 12تمامی یعنی هرچند .دهد
.بستگی داردآن کشور خاص توسعهبه مرحله هر رکننسبیاهمیت امااست

ریک شود که همیدر سه زیرشاخص سازماندهیرکنهر براي انجام این کار
.حیاتی استتوسعهخاص ازبراي یک مرحله

1- Innovation-driven
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- تکمرحلهدرارکانی را که براي کشورهاي، 1زیرشاخص نیازهاي پایه

بهره دهندگانافزایشزیرشاخص .کندبندي میداراي اهمیت است گروهعاملی
و استکارآمدي مهممرحلهکشورهاي دربراي ارکانی است که شاملوري

نوآورمحور کشورهايکه براي ارکانی استشاملپیچیدگیشاخص نوآوري و 
2در جدولمرحله از توسعه، اختصاص داده شده در هروزن . داراي اهمیت است

.نشان داده شده است
ها و میزان درآمد سرانه در مراحل توسعهوزن زیرشاخص: 1جدول

: 1مرحله 
عامل تک

محوري

گذار از 
به 1مرحله 

2مرحله 

: 2مرحله 
کارآیی 

حوريم

گذار از 
به 2مرحله 

3مرحله 

: 3مرحله
نوآور 
محوري

تولید ناخالص
>2000داخلی سرانه

2999-
2000

8999-
3000

17000-
9000

17000>

وزن زیرشاخص
%20%20- 40%40%40- 60%60شرایط پایه

وزن زیرشاخص 
دهندگان افزایش

کارآمدي
35%50 -35%50%50%50%

وزن زیرشاخص 
یچیدگی عوامل پ

و نوآوري
5%10 -5%10%30 -10%30%

1- Basic requirement
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بر این اساس، گروه اول شامل کشورهایی است که سرانه تولید ناخالص 
ها را درصد صادرات آن70دالر در سال بوده و بیش از 2000شان کمتر از داخلی

گروه دوم کشورهاي با سرانه تولید ناخالص داخلی . دهدمواد معدنی تشکیل می
ها به کاالهاي با گیرد که حجم بیشتر صادرات آندالر را در برمی9000تا 3000

بین این دو دسته، کشورهاي در حال گذاري وجود . کارآیی باال اختصاص دارد
هزار دالر قرار دارد اما از 3تا 2شان بین دارند که سرانه تولید ناخالص داخلی

. اندنرسیدهلحاظ کیفیت کاالهاي صادراتی به سطح کشورهاي گروه سوم 
گروه بعد کشورهاي . جمهوري اسالمی ایران نیز در این گروه جاي گرفته است

شود که هزار دالر را شامل می17داراي سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از 
. شان بیشتر از حیث نوآوري و پیچیدگی حائز اهمیت استمحصوالت صادراتی

اي از کشورها قرار دارند که در بین این گروه و کشورهاي گروه پیشین دسته
هزار دالر بوده اما محصوالت 17تا 9شان بین سرانه تولید ناخالص داخلی

گفته شان به پیچیدگی و نوآوري محصوالت کشورهاي گروه پیشصادراتی
بندي کشورها در هریک از مراحل پنجگانه بخش پیوست تقسیم2جدول. نیست

.دهدرا نشان می
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:فرجام سخن
المللی است که هایی بینپذیري جهانی در زمره شاخصزارش رقابتگ

ها جانبداري کمتري داشته و از این رو از اعتبار باالیی نسبت به بسیاري از شاخص
با توجه به ترکیبی بودن این شاخص، اطالعات . در سطح جهان برخوردار است

المللی  همچون عتبر بینهاي مهاي ارائه شده از سوي سازمانمورد نیاز آن از داده
، صندوق بین المللی پول )یونسکو(ملل متحدسازمان علمی، آموزشی و فرهنگی

ها بدست و سازمان بهداشت جهانی و نیز نظرسنجی از تجار و صاحبان شرکت
هایی رکن اصلی است که هر یک به زیرشاخص12این شاخص شامل . آیدمی

.در این گزارش وجود داردزیرشاخص 111شود و در مجموع تقسیم می
دهد نشان می2011-2012پذیري جهانی سال بررسی شاخص رقابت

ها از جمله اندازه بازار و بسیاري از جمهوري اسالمی ایران در برخی زمینه
در عین حال در . معیارهاي زیرساختی از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است

گذار، کیفیت زیرساخت سرمایهها همچون توان حمایت ازبرخی دیگر از شاخص
حمل و نقل هوایی، تورم، واردات، سهولت دریافت وام از جایگاه مطلوبی 

رسد ضمن بررسی دالیل پایین بودن رتبه از این رو به نظر می. برخوردار نیست
بایست نسبت به برطرف نمودن نقاط ها میجمهوري اسالمی ایران در این شاخص

المللی و نیز بهبود رفاه شهروندان ایرانی، ه بینضعف در جهت ارتقاي جایگا
ها توسط ها و راهبردهاي الزم در این حوزهاقدامات الزم صورت گرفته و سیاست

. مدیران و سیاستگذاران نظام اتخاذ و به مرحله اجرا درآید





هاپیوست
2011- 2012پذیري جهانی سال در شاخص رقابت) هبدترین رتب(و چاد ) بهترین رتبه(وضعیت جمهوري اسالمی ایران، سوئیس : 1جدول

چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
مؤسسات: 1رکن

4.4616.422.6138حقوق مالکیت1.01
2.71116.132.3132حمایت از مالکیت فکري1.02
3.5596.162.1130تیانحراف منابع دول1.03
3.6395.1132.1102اعتماد عمومی به سیاستمداران1.04
4.0656.3102.2142هاي غیرقانونیرشوه و پرداخت1.05
3.8666.452.6121استقالل قضایی1.06
3.5434.9112.5116گرایی در تصمیمات مقامات دولتیحامی1.07
3.2685.082.5116هاي دولتیهاتالف هزین1.08
2.81074.1172.6121دست و پاگیر بودن مقررات دولتی1.09
3.6725.572.8118کارآمدي چارچوب حقوقی در حل و فصل مناقشات1.10
3.01055.543.0103زاکارآمدي چارچوب حقوقی در مقررات چالش1.11



چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
3.51255.933.1138شفافیت سیاستگذاري دولتی1.12
4.91096.2324.7115هاي اقتصادي تروریسمهزینه1.13
4.4906.193.9110هاي اقتصادي جرم و خشونتهزینه1.14
4.8906.4193.8129یافتهجرایم سازمان1.15
4.5606.352.6130میزان اعتماد به خدمات پلیس1.16
3.7846.562.9138هارکترفتار اخالقی ش1.17
4.11055.6243.3135دهی استحکام استانداردهاي حسابرسی و گزارش1.18
4.21035.3103.4140ها مدیره شرکتکارآمدي هیات1.19
3.9904.9283.3128حمایت از منافع سهامداران اقلیت1.20
3.01313.01313.3125گذارتوان حمایت از سرمایه1.21

زیرساخت: 2رکن
4.0786.712.8130هاکیفیت کل زیرساخت2.01
3.8746.433.0104هاکیفیت جاده2.02
بدون دادهبدون داده3.2506.81ریلیکیفیت زیرساخت2.03



چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
3.9875.2362.7131کیفیت زیرساخت بنادر2.04
2.91376.533.2130و نقل هواییکیفیت زیرساخت حمل 2.05
350.049881.4269.3132هاي موجود هواپیماییتعداد صندلی2.06
4.7726.821.5137کیفیت تهیه انرژي الکتریکی2.07
36.33158.660.5137تعداد خطوط تلفن ثابت2.08
91.285123.63723.3139تعداد مشترکان تلفن همراه2.09

محیط اقتصاد کالن: 3رکن
118-0.6190.2200.7تعادل بودجه دولتی3.01
140-38.71033.3223.7پس انداز خالص ملی3.02
12.51360.711.01تورم ساالنه3.03
0.112.71910.8116گستره نرخ بهره3.04
12.0135510036.155بدهی کلی دولت3.05
29.411494.1217.7137بندي اعتبار کشوررتبه3.06



چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
بهداشت و آموزش ابتدایی: 4رکن

12.3138---5.884تاثیر ماالریا بر کسب و کار4.01
139920.4136---26.186هزار نفر100موارد ماالریا در هر 4.02
5.4666.6123.0137تاثیر سل بر کسب و کار4.03
19.0414.98283.0121هزار نفر100وقوع سل در هر 4.04
5.3666.3182.7138تاثیر ایدز بر کسب و کار4.05
0.2550.4793.4127میزان شیوع ایدز4.06
25.9924.024124.0142تولد1000مرگ و میر نوزادان در هر 4.07
71.78682348.9134امید به زندگی4.08
3.9665.942.8118کیفیت آموزش ابتدایی4.09
99.5594.25961.0139ثبت نام آموزش ابتدایی4.10

آموزش عالی: 5رکن
83.18096.14324.1138ثبت نام  آموزش متوسطه5.01
36.56549.4512.0137نام آموزش عالیثبت5.02



چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
3.21045.913.1109کیفیت نظام آموزشی5.03
4.6355.843.1116کیفیت آموزش ریاضی و علوم 5.04
3.7946.033.2127کیفیت مدارس مدیریت5.05
2.91186.291.6139دسترسی به اینترنت در مدارس5.06
4.0796.413.0127فراهم بودن خدمات آموزشی و پژوهشی5.07
2.91335.613.1129نوسعت آموزش کارکنا5.08

کارآمدي بازار کاال: 6رکن
4.21065.5243.2141شدت رقابت محلی6.01
3.9495.913.2104میزان سلطه بازار6.02
4.0734.9213.1129اثربخشی سیاست ضدانحصار 6.03
3.4735.1102.8127گیريگستره و تاثیر نظام مالیات6.04
44.18630.13465.4127نرخ مالیات کل6.05
6346.03413125اندازي یک حرفهتعداد قوانین براي راه6.06
828208175132اندازي یک حرفهتعداد روزهاي الزم براي راه6.07



چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
3.7823.31183.877هاي سیاست کشاورزيهزینه6.08
3.41374.2873.5135میزان رواج موانع تجاري6.09
23.31404.14813.6130هاي تجاريتعرفه6.10
2.31415.7163.3133میزان رواج مالکیت خارجیان6.11
3.41285.3213.2135گذاري مستقیم خارجیتاثیر اقتصادي قوانین بر سرمایه6.12
3.51045.1192.8135هاي گمرکیرویهدست و پا گیر بودن6.13
GDP21.1133417865.135واردات به عنوان درصدي از 6.14
3.91156.033.241میزان آشنایی مشتري6.15
3.6585.222.1137خریدارآگاهی6.16

کارآمدي بازار کار: 7رکن
3.71196.113.6129کارفرما-همکاري در روابط کارگر7.01
3.51315.7185.179پذیري در تعیین دستمزد انعطاف7.02
29.0797.01033.086استحکام شاخص اشتغال7.03
3.6885.834.156اقدامات استخدامی و اخراجی7.04



چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
8711213213674هاي زائدهزینه7.05
3.11185.353.0128وريپرداخت و بهره7.06
3.51246.092.4141ايرفهاعتماد به مدیریت ح7.07
2.71076.312.9100فرار مغزها7.08
0.441290.88320.8255نسبت زنان شاغل به مردان7.09

توسعه بازار مالی: 8رکن
3.11346.012.7140فراهم بودن خدمات مالی8.01
3.11305.922.8136استطاعت خدمات مالی8.02
3.4804.6172.4124تامین مالی از طریق بازار برابر محلی8.03
1.71373.7212.3102سهولت دسترسی به وام 8.04
1.81333.7182.481گذاريموجود بودن سرمایه براي سرمایه8.05
4.51135.9263.8133هااستحکام بانک8.06
3.9895.6122.5135قواعد مبادالت ارزي8.07
4.0898203.0105شاخص حقوق قانونی8.08



چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
آمادگی تکنولوژیک: 9رکن

4.21176.723.2141هادسترسی به جدیدترین تکنولوژي9.01
4.01206.243.6141هاجذب تکنولوژي در سطح شرکت9.02
4.0115.1273.5134گذاري مسقیم خارجی و انتقال تکنولوژيسرمایه9.03
13.010283.991.7137نفر100کاربران اینترنت به ازاي هر 9.04
0.710438.210.0141نفر100مشترکان اینترنت با باند پهن به ازاي هر 9.05
0.4103130.550.0142پهناي باند اینترنت9.06

اندازه بازار: 10رکن
4.9184.3402.5112لیشاخص اندازه بازار داخ10.1
5.4255.2343.3109شاخص اندازه بازار خارجی10.2

پیچیدگی کسب و کار: 11رکن
4.9535.764.586کنندگان محلیتعداد تامین11.01
3.61296.213.4137کنندگان محلیکیفیت تامین11.02



چادسوئیسایران
621142رتبه نهایی

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازشاخص
3.2935.182.4133وضعیت توسعه گروهها11.03
3.0956.422.8112ماهیت مزیت رقابتی11.04
3.11076.132.8126وسعت زنجیره ارزش11.05
4.8215.362.7141المللینظارت بر توزیع بین11.06
3.5766.422.6127پیچیدگی فرایند تولید 11.07
3.31145.852.7134میزان بازاریابی11.08
2.91245.362.7134یل به واگذاري اختیاراتم11.09
نوآوري: 12رکن
3.0675.822.6109ظرفیت نوآوري12.01
4.0496.322.7118پژوهشی علمیمؤسساتکیفیت 12.02
2.71025.833.254هاي تحقیق و توسعهها در طرحهزینه شرکت12.03
3.2935.812.9118در تحقیق و توسعهصنعت -همکاري دانشگاه12.04
3.7614.5143.0115تامین دولتی محصوالت با تکنولوژي پیشرفته12.05
4.5375.1153.6100در اختیار داشتن دانشمندان و مهندسان12.06
0.179211.670.090اختراعات ثبت شده در هر میلیون نفر12.07



یک از مراحل توسعهکشورها در هر: 2جدول
اقتصادهاي نوآور: 3مرحله3به مرحله2گذار از مرحلهاقتصاد کارآمد: 2مرحله2به مرحله1گذار از مرحلهاقتصادهاي ابتدایی: 1مرحله 

استرالیاآرژانتینآلبانیالجزایربنگالدش
اتریشباربادوسبلیزآنگوالبنین

حرینببرزیلبوسنی و هرزگوینارمنستانبولیوي
بلژیکشیلیبلغارستانآذربایجانبورکینافاسو

کاناداکرواسیوردکیپبوتسوانابوروندي
قبرساستونیچینبرونئیکامبوج
چکمجارستانکلمبیامصرکامرون

دانماركلتونیکاستاریکاگرجستانچاد
فنالندلبناندومینیکنگوآتماالساحل عاج

فرانسهیلیتواناکوادورگینهاتیوپی
آلمانمکزیکالسالوادورهندوراسگامبیا

یونانعماناندونزيایرانغنا
کنگهنگلهستاناردنجامائیکاهائیتی

ایسلندروسیهمقدونیهقزاقستانهندوستان
ایرلنداسلواکیمالزيکویتکنیا

ایتالیاترینیداد و توباگوموریسمغولستانقرقیزستان
ژاپنترکیهونته نگرومپاراگوئهلسوتو

جمهوري کرهاروگوئهمراکشفیلیپینماداگاسکار



اقتصادهاي نوآور: 3مرحله3به مرحله2گذار از مرحلهاقتصاد کارآمد: 2مرحله2به مرحله1گذار از مرحلهاقتصادهاي ابتدایی: 1مرحله 
لوکزامبورگنامیبیاقطرماالوي
مالتپاناماعربستانمالی

هلندپروسریالنکاموریتانی
نیوزلندرومانیسوریهمولداوي

نروژصربستاناوکراینموزامبیک
پرتغالآفریقاي جنوبیونزوئالنپال

پورتوریکوسورینامکاراگوئهنی
سنگاپورسوئزلندنیجریه

اسلونیتایلندپاکستان
اسپانیاتونسروآندا
سوئدسنگال

سوئیستاجیکستان
تایوانتانزانیا
امارات متحدهتیمور

انگلستاناوگاندا
آمریکاویتنام
یمن
زامبیا

زیمبابوه



2010- 2011و مقایسه با سال 2011-2012رتبه بندي شاخص رقابت پذیري سال :3جدول 
رتبه در بین کشورهاي شاخص امتیازرتبهکشور

2011-2012سال 
رتبه در شاخص 

رتبه در بین کشورهاي شاخص امتیازرتبهکشور2010- 2011
2011-2012سال 

رتبه در شاخص 
2011 -2010

2402/52422جنوبیکره174/511سوئیس
2593/42523نیوزیلند263/523سنگاپور

2690/42627چین361/532سوئد
2789/42725امارات447/547فنالند

2878/42828برونئی543/554آمریکا
2977/42929ایرلند641/565آلمان
3075/43031ایسلند741/578هلند

3170/43130شیلی840/589دانمارك
3264/43234عمان940/596ژاپن

3362/43333استونی1039/51012انگلستان
3462/43435کویت1136/51111هنگ کنگ

3558/43541پوتوریکو1233/51210کانادا
3654/43642اسپانیا1326/51313تایوان

3754/43737بحرین1424/51417قطر
3852/43836چک1520/51519بلژیک

3952/43938تایلند1618/51614نروژ
4047/44032تونس1717/51721عربستان
4146/44139لهستان1814/51815فرانسه 
4244/44243باربادوس1914/51918اتریش

4343/44348ایتالیا2011/52016سترالیاا
4441/44447لیتوانی2108/52126مالزي

4540/44546پرتقال2207/52224اسرائیل
4638/44644اندونزي2303/52320لوکزامبورگ



رتبه در بین کشورهاي شاخص امتیازرتبهکشور
2011-2012سال 

رتبه در شاخص 
رتبه در بین کشورهاي شاخص امتیازرتبهکشور2010- 2011

2011-2012سال 
رتبه در شاخص 

2011 -2010
7119/47165اردن4736/44740قبرس

7218/47272قزاقستان4836/44852مجارستان
7316/47375مراکش4935/44953پاناما

7416/47471بلغارستان5034/45054آفریقاي جنوبی
7508/47585فیلیپین5133/45150مالت

7608/47677کرواسی5233/45262سریالنکا
7708/47767رومانی5332/45358برزیل

7806/47888آلبانی5431/45455موریس
7905/47979مقدونیه5531/45557آذربایجان
8005/48076بوتسوانا5630/45651هندوستان

8100/48184توباگوترینیداد و5730/45745اسلونی
8200/48289کراینوا5829/45866مکزیک

8300/48374نامیبیا5928/45961ترکیه
8400/48478گواتماال6027/46049نگرومونته

8599/38587آرژانتین6127/46156کاستاریکا
8698/38691هندوراس6226/46269ایران

8796/38786الجزایر6325/46364روگوئها
8895/38893گرجستان6424/46470لتونی
8995/38992لبنان6524/46559ویتنام
9092/39083یونان6621/46663روسیه

9189/39182السالوادور6721/46773پرو
9289/39298ارمنستان6820/46868کلمبیا

9389/39394مولداوي6919/46960جمهوري اسلواکی
9488/39481مصر7019/47080نداروآ



رتبه در بین کشورهاي شاخص امتیازرتبهکشور
2011-2012سال 

رتبه در شاخص 
رتبه در بین کشورهاي شاخص امتیازرتبهکشور2010- 2011

2011-2012سال 
رتبه در شاخص 

2011 -2010
11958/3118117کیپ ورد9588/39596صربستان
12056/3119113تانزانیا9686/39699مغولستان
12156/3120118اوگاندا9785/397109کامبوج
12253/3121120پاراگوئه9885/39897سوریه
12352/3n/an/aبلیز9984/39990گامبیا

12451/3122122ونزوئال10083/3100102رزگوینبوسنی و ه
12547/3123130نپال10182/3101105اکوادور

12645/3124121قرقیزستان10282/3102106کنیا
12745/3125127نیجریه10382/3103108بولیوي

12839/3126132مالی10478/3104103بنین
12937/3127129ساحل عاج10577/3105116تاجیکستان

13036/3128124ماداگاسکار10676/3106119اتیوپی
13135/3129133تیمور 10776/310795جامائیکا

13233/3130136زیمباوه10873/3108107بنگالدش
13331/3131131موزامبیک10973/3109110گینه
13430/3132126یزلندسوئ11073/3110101نیکنیدوم

13526/3133128توولس11170/3111104سنگال
13625/3134134بورکینافاسو11267/3n/an/aسورینام

13720/3135135موریتانی11367/3112115زامبیا
13806/3n/an/aیمن11465/3113114غنا

13996/2136138آنگوال11561/3114112اگوئهنیکار
14095/2137137رونديوب11661/3115111کامرون
14190/2n/an/aهائیتی11758/3116125ماالوي

14287/2138139چاد11858/3117123پاکستان



2011-2012شاخص رقابت پذیري :4جدول 
عوامل نوآوري و پیچیدگیافزایش دهندگان کارآمديشرایط پایهشاخص کلی

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
174/5318/6253/5179/5سوئیس

263/5133/6158/51123/5سنگاپور
361/5406/6733/5279/5سوئد
457/5502/61019/5456/5فنالند

543/53621/5349/5646/5آمریکا
641/51183/51318/5553/5آلمان
741/5788/5829/5930/5هلند

840/5886/5927/5831/5دانمارك
940/52840/51119/5375/5ژاپن

1039/52160/5543/51217/5انگلستان
1136/5221/6448/52558/4هنگ کنگ

1233/51377/5636/51599/4کانادا
1326/51569/51610/51025/5تایوان

1424/51281/52768/41698/4قطر
1520/52258/51513/51406/5بلژیک

1618/5985/51415/51978/4نروژ
1717/51666/52482/52464/4عربستان
1814/52357/51909/51793/4فرانسه 
1914/51865/51994/41312/5اتریش
2011/51475/51218/52657/4استرالیا
2108/52545/52088/42265/4مالزي

2303/5690/52386/42075/4لوکزامبورگ
2402/51965/52286/41887/4جنوبیکره



عوامل نوآوري و پیچیدگیافزایش دهندگان کارآمديشرایط پایهشاخص کلی
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

2593/41766/51899/42834/4نیوزیلند
2690/43033/52670/43115/4چین

2789/41084/52578/42743/4امارات
2878/42448/57103/47345/3برونئی
2977/43720/52867/42364/4ایرلند
3075/43131/53357/42167/4ایسلند
3170/42937/53454/44288/3شیلی
3264/42062/54533/44487/3عمان

3362/42741/53652/43798/3استونی
3462/43425/56705/46651/3کویت

3558/44109/53553/42932/4پوتوریکو
3654/43818/53258/43303/4اسپانیا

3754/42642/53159/44686/3بحرین
3852/44590/42963/43209/4چک
3952/44688/44338/45175/3تایلند
4047/44208/55811/44387/3تونس

4156/45670/43061/45764/3لهستان
4244/43325/54928/44786/3باربادوس

4343/44784/44041/43018/4ایتالیا
4441/44982/54831/45078/3لیتوانی
4540/44400/53942/43898/3پرتقال

4638/45374/45618/44190/3اندونزي
4736/43226/54632/44883/3قبرس

4836/45572/45239/45275/3مجارستان



عوامل نوآوري و پیچیدگیافزایش دهندگان کارآمديشرایط پایهشاخص کلی
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

4935/45081/45713/454668/3پاناما
5034/48532/43844/43993/3آفریقاي جنوبی

5133/44012/54732/44983/3مالت
5233/46561/46903/43403/4سریالنکا

5332/48333/44140/43502/4برزیل
5431/44883/46804/46062/3موریس

5531/45968/47799/36751/3آذربایجان
5630/49125/43746/44092/3هندوستان

5730/43912/55123/44587/3اسلونی
5829/46759/45321/45565/3مکزیک

5928/46461/45222/45862/3ترکیه
6027/45769/46307/45962/3نگرومونته

6127/47054/46109/43602/4کاستاریکا
6226/45180/48876/38337/3ایران

6325/44304/57500/46551/3روگوئها
6424/46660/45420/46453/3یلتون

6524/47641/46605/47544/3ویتنام
6621/46361/45519/49724/3روسیه

6721/47838/45025/48932/3پرو
6820/47347/46010/45665/3کلمبیا

6919/46066/44438/47146/3جمهوري اسلواکی
7019/47253/49571/36851/3نداروآ

7119/46165/47895/37048/3اردن
7218/46264/47600/411404/3قزاقستان



عوامل نوآوري و پیچیدگیافزایش دهندگان کارآمديشرایط پایهشاخص کلی
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

7316/45474/48386/37940/3مراکش
7416/47446/45910/49624/3بلغارستان

7508/410017/47003/47445/3فیلیپین
7608/45276/47201/48237/3کرواسی

7708/48928/46209/49920/3رومانی
7806/47153/48287/310218/3آلبانی

7905/46955/48783/310414/3مقدونیه
8005/48135/48683/39426/3بوتسوانا

8100/45868/47989/37644/3ترینیداد و توباگو
8200/49818/47400/49329/3کراینوا

8300/46856/49770/39525/3نامیبیا
8400/49324/48187/36353/3گواتماال
8599/38433/48485/37743/3آرژانتین

8698/39025/410460/39031/3هندوراس
8796/37544/412235/313665/2الجزایر

8895/38632/48974/311701/3گرجستان
8995/310997/36406/47843/3لبنان

9092/38036/46506/48139/3یونان
9189/38731/49671/310614/3السالوادور

9289/39424/49173/311009/3ارمنستان
9389/310213/410362/312786/2مولداوي

9488/39917/49471/38633/3مصر
9588/38828/49073/311899/2صربستان
9686/310116/410556/311204/3مغولستان



عوامل نوآوري و پیچیدگیافزایش دهندگان کارآمديشرایط پایهشاخص کلی
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

9785/310899/39869/39131/3کامبوج
9885/37741/410951/311106/3سوریه
9984/310308/411148/36155/3گامبیا

10083/39225/410263/310813/3بوسنی و هرزگوین
10182/38235/410753/310317/3اکوادور

10282/311872/37301/45372/3کنیا
10382/39521/412524/310713/3بولیوي

10478/310702/411743/38833/3بنین
10577/310603/411842/310019/3تاجیکستان

10676/310506/412137/312092/2اتیوپی
10776/311676/38584/38436/3جامائیکا

10873/311281/39969/311304/3بنگالدش
10973/310407/411050/38733/3گینه
11073/311090/39371/310912/3نیکنیدوم

11170/311381/310853/36254/3سنگال
11267/37937/412427/312291/2سورینام

11367/311577/310654/38040/3زامبیا
11465/312264/39272/39820/3غنا

11561/311185/312331/312981/2نیکاراگوئه
11661/311478/312037/310119/3کامرون
11758/312068/311643/38535/3ماالوي

11858/313053/310068/37245/3پاکستان
11958/39619/412622/312487/2کیپ ورد

12056/312364/311347/39229/3تانزانیا



عوامل نوآوري و پیچیدگیافزایش دهندگان کارآمديشرایط پایهشاخص کلی
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

12156/312755/310164/310514/3اوگاندا
12253/311775/311447/312586/2پاراگوئه

12352/39718/413014/313178/2بلیز
12451/312562/311248/312882/2ونزوئال

12547/312167/312722/313273/2نپال
12645/313152/311544/313857/2قرقیزستان

12745/313919/38088/36949/3نیجریه
12839/312659/313410/311602/3مالی

12937/313541/311938/312192/2ساحل عاج
13036/312853/313114/312390/2کارماداگاس

13135/311970/313888/213759/2تیمور 
13233/313249/313310/311993/2زیمباوه

13331/313343/312916/311502/2موزامبیک
13430/312463/312817/313467/2یزلندسوئ

13526/313442/313508/313369/2لستو
13625/313637/313212/312686/2بورکینافاسو

13720/312953/314171/213567/2موریتانی
13806/313821/313791/214133/2یمن

13996/214198/313604/314223/2آنگوال
14095/213725/314251/214044/2رونديوب

14190/214003/314076/213944/2هائیتی
14287/214288/213987/213081/2چاد



شرایط پایه: 2011-2012سال شاخص رقابت پذیري :5جدول
بهداشت و آموزش اولیهمحیط اقتصاد کالنزیرساختنهادهاشرایط پایه

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
7153/45701/47287/38653/46573/5آلبانی

7544/412711/39343/31972/58250/5الجزایر 
14198/213591/214089/111023/414289/2آنگوال

8433/413493/28170/36288/45680/5آرژانتین
9424/48365/37775/311419/49437/5ارمنستان

1474/51339/52443/52662/51051/6استرالیا
1865/52024/51864/53339/51935/6اتریش

5968/46884/37387/31689/510512/5آذربایجان
2642/51729/53008/55215/53117/6بحرین

11281/311231/313424/27570/410801/5بنگالدش
3325/51829/52249/512688/31735/6باربادوس

2258/52703/51765/56090/4275/6بلژیک
9718/412021/310021/38850/45381/5بلیز
10702/49258/311969/25892/411089/4بنین

9521/412314/310410/33239/510320/5بولیوي
9225/410932/39924/37865/45879/5بوسنی و هرزگوین

8135/43287/49248/38260/412046/4بوتسوانا
8333/47772/36499/311516/48745/5برزیل
2448/53480/45623/4170/63017/6برونئی

7446/411032/38762/34613/55750/5بلغارستان
13637/39158/313712/210430/413646/3بورکینافاسو

13725/313970/213617/212393/312620/4بروندي
10899/37969/310701/310142/411186/4کامبوج



بهداشت و آموزش اولیهمحیط اقتصاد کالنزیرساختنهادهاشرایط پایه
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

11478/310443/312947/27768/411654/4کامرون
1377/51157/51188/54906/5658/6کانادا

9619/45411/410991/210240/49536/5کیپ ورد
14288/213883/213900/213371/314196/2چاد

2937/52606/54167/41407/67168/5شیلی
3033/54832/44463/41022/63216/6چین

7347/410047/38566/34217/57858/5کلمبیا
7054/45313/48370/310926/43908/6کاستاریکا

13541/313787/210897/29843/413835/3ساحل عاج
5276/49059/33973/47075/44896/5کرواسی

3226/53676/43101/56481/41345/6قبرس
4590/48465/33687/44317/55191/5چک

886/5594/51059/53139/52824/6دانمارك
11090/312611/310603/39645/410900/5نیکنیمدو

8235/412511/39439/34021/57068/5اکوادور
9917/47478/37581/313274/39636/5مصر

8731/411821/36598/38061/49042/5الساوادور
2741/52999/44071/42171/52626/6استونی
10806/45800/412064/24713/511750/4اتیوپی
502/6498/51962/52071/5176/6فنالند

2357/52800/5430/68360/41637/6فرانسه 
10308/43769/48073/313567/312521/4گامبیا

8632/46097/36895/313765/36770/5گرجستان
1183/51927/5235/63043/52327/6آلمان



بهداشت و آموزش اولیهمحیط اقتصاد کالنزیرساختنهادهاشرایط پایه
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

12264/36196/311084/213949/312429/4غنا
8036/39652/34554/414029/33709/6یونان

9324/412908/37091/37670/410028/5گواتماال
10407/49355/310212/311900/47662/5گینه

14003/314146/214262/17172/413932/3هائیتی
9025/410244/39153/38161/48943/2هندوراس

221/6963/5171/6826/62725/6هنگ کنگ
5572/47379/34652/46777/45481/5مجارستان

3131/52516/51470/513178/3559/6ایسلند
9125/46984/38960/310530/410125/5هندوستان

5374/47181/37677/32366/56474/5اندونزي
5180/47279/36796/32756/55091/5ایران
3720/52319/52912/511801/41249/6ایرلند
4784/48861/33201/59247/42028/6ایتالیا

11676/38663/37974/314255/210611/5جامائیکا
2840/52418/51569/511320/4952/6ژاپن
6165/44534/45913/49743/47267/5اردن

6264/49454/38270/31886/58546/5قزاقستان
11872/311430/310310/311702/411846/4کنیا

1965/56589/3994/5637/61538/6جمهوري کره
3425/54735/45045/4259/67760/5کویت

13152/313691/211477/214127/310415/5قرقیزستان
6660/46687/36112/49346/44994/5التویا
10997/311526/312162/212589/33512/6لبنان



بهداشت و آموزش اولیهمحیط اقتصاد کالنزیرساختنهادهاشرایط پایه
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

13442/311331/312455/210729/413553/3لسوتو
4982/46294/34364/47371/44699/5لیتوانی

690/5867/52161/51504/62526/6لوکزامبورگ
6955/48168/38666/33734/58053/5مقدونیه

12853/313393/213325/213470/310224/5ماداگاسکار
12068/35605/413127/210828/412813/4ماالوي
2545/53094/42622/52950/53314/6مالزي

12659/310836/311378/26677/413744/3مالی
4012/53869/44752/45104/52922/6مالت

12953/512214/312649/29545/412903/4موریتانی
4883/44054/45433/47964/45581/5موریس

6759/410344/36698/33925/56969/5مکزیک
10213/410638/39632/310334/48646/5مولداوي
10116/411921/311872/23435/59835/5مغولستان

5769/44253/46301/49445/45979/5نگرومونته
5474/45998/36995/32565/59338/5مراکش

13343/310539/312357/212294/313281/3موزامبیک
6856/44350/45822/46386/411464/4نامیبیا

12167/312412/314187/15005/511564/4نپال
788/51061/5702/63634/5754/6هلند

1766/5398/53497/44807/5461/6نیوزیلند
11185/313006/311675/210630/49930/5نیکاراگوئه

13919/311131/313521/212196/314028/3نیجریه
985/5774/53595/4445/62128/6نروژ



بهداشت و آموزش اولیهمحیط اقتصاد کالنزیرساختنهادهاشرایط پایه
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

2062/51633/52816/5348/68152/5عمان
13053/310736/311577/213862/312136/4پاکستان

5081/47576/33874/44118/57955/5پاناما
11775/313296/212553/210042/410710/5پاراگوئه

7838/49554/38862/35202/59736/5پرو
10017/411722/310509/35499/49238/5فیلیپین
5670/45217/47487/37471/44006/6لهستان
4400/55120/42348/511121/43412/6پرتقال
4109/54444/45526/41788/56376/5یکوپوتور

1281/51439/52717/5540/62228/6قطر
8928/49949/39537/38752/46672/5رومانی
6361/412808/34852/44416/56870/5روسیه
7253/42123/510120/36189/411278/4رواندا

1666/51247/52531/51209/66178/5عربستان
11381/37870/312257/28950/411946/4سنگال

8828/412115/38467/39148/45282/5صربستان
133/6111/6333/6922/6365/6سنگاپور

6066/410146/35723/45692/44304/6جمهوري اسلواکی
3912/55508/43781/43534/52426/6نیواسلو

8532/44636/46202/45596/413196/3آفریقاي جنوبی
3818/54927/41283/58460/44404/6اسپانیا

6561/45023/46013/411608/44500/6سریالنکا
7937/48959/37874/37271/48844/5سورینام

12463/37673/39826/312490/313461/3یزلندسوئ



بهداشت و آموزش اولیهمحیط اقتصاد کالنزیرساختنهادهاشرایط پایه
امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور

406/6206/61374/51308/61835/6سوئد
318/6678/5515/6728/6853/6سوئیس
7741/47082/39731/36876/46277/5سوریه
1569/53194/42062/52270/51151/6تایوان

10603/46393/311184/212097/39139/5تاجیکستان
12364/38563/313041/212985/311367/4تانزانیا
4688/46785/34265/42852/58349/5تایلند
11970/311625/313807/22465/513381/3تیمور

5868/48267/35336/45792/46079/5ترینیداد و توباگو
4208/54154/45236/43833/53809/6تونس
6461/48069/35129/46976/47562/5ترکیه

12755/39850/312849/212787/312233/4اوگاندا
9818/413198/27187/311221/47464/5کراینوا

1084/52221/5897/51114/64106/6امارات
2160/51534/5609/65854/41442/6انگلستان

3621/53964/41668/59049/44205/6کاآمری
4304/53580/44946/45990/44798/5اوروگوئه

12562/314242/211772/212885/38448/5ونزوئال
7641/48763/39059/36578/47366/5ویتنام

13821/314058/213226/313083/312715/4یمن
11577/36490/311278/29943/413097/3زامبیا

13249/39750/312749/213667/312329/4زیمباوه



افزایش دهندگان کارآمدي: 2011-2012سال شاخص رقابت پذیري :6جدول
افزایش دهندگان 

اندازه بازارنیآمادگی فتوسعه بازار مالیکارآمدي بازار کارکارآمدي بازار کاالآموزش عالیکارآمدي

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
8287/38297/34346/44957/410759/36276/310186/2آلبانی

12235/310151/313438/313741/313764/212083/24735/4الجزایر 
13604/314291/113821/310996/313667/212965/26283/3آنگوال

8485/35448/413723/313152/312626/36471/32488/4آرژانتین
9173/37601/410888/33471/49576/38843/311557/2ارمنستان

1218/51162/52284/41304/5638/52211/51910/5استرالیا
1994/41838/52089/42976/43164/41540/53558/4اتریش

7799/37501/47912/41495/49476/37460/37550/3آذربایجان
3159/42800/5624/51987/41412/53948/410483/2بحرین

9969/312681/28109/410002/46707/412282/24932/4بنگالدش
4928/42508/55631/43569/42970/42993/413494/1باربادوس

1513/5575/51406/54461/42876/41180/52678/4بلژیک
13014/311220/312173/35219/411149/311886/214040/1بلیز
11743/311124/310193/36342/49871/311985/212341/2بنین

12524/39568/313627/314029/312229/312570/28422/3بولیوي
10263/38691/311581/38515/412427/37362/39703/3بوسنی و هرزگوین

8683/39372/36822/45255/44444/410112/39995/2بوتسوانا
4140/45735/411381/38319/44347/45498/31061/5برزیل
7103/46125/48208/4925/55721/45786/312150/2برونئی

5910/47016/48608/45649/47599/35011/46480/3بلغارستان



افزایش دهندگان 
اندازه بازارنیآمادگی فتوسعه بازار مالیکارآمدي بازار کارکارآمدي بازار کاالآموزش عالیکارآمدي

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
13212/313552/212761/37827/413115/313259/211655/2بورکینافاسو

14251/214099/114102/37728/414129/214216/214132/1رونديوب
9869/312007/35830/43864/47400/411003/39307/3کامبوج
12037/311516/39795/39308/413017/312373/29014/3کامرون

636/51259/51212/5543/51320/51640/51444/5کانادا
12622/310248/310689/312477/310953/38149/314219/1کیپ ورد

13987/213738/213907/39704/413577/214128/211268/2چاد
3454/44367/42579/43964/43756/44526/44635/4شیلی
2670/45834/44542/23668/44842/47757/3277/6چین

6010/46027/49994/38812/46807/47560/33259/4کلمبیا
6109/44765/45731/45551/49183/35694/38331/3کاستاریکا

11938/312496/212670/38416/411833/310806/39406/3ساحل عاج
7201/45641/411481/311689/38787/33850/47257/3کرواسی

4632/43970/42778/46044/42583/44136/410383/2قبرس
2963/43095/43658/44262/45331/43182/44048/4چک

924/5675/51606/5639/51701/5420/65321/4دانمارك
9371/39956/311185/310498/310361/37065/36962/3نیکنیدوم

10753/39085/313157/313837/311247/310310/36084/3اکوادور
9471/310744/311875/314119/39278/39531/32777/4مصر

9671/310546/36922/410896/37201/49037/38621/3الساوادور
3652/42315/52974/41692/44151/42795/410089/2استونی
12137/313268/210094/36936/412527/313843/27453/3اتیوپی



افزایش دهندگان 
اندازه بازارنیآمادگی فتوسعه بازار مالیکارآمدي بازار کارکارآمدي بازار کاالآموزش عالیکارآمدي

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
1019/5109/62189/41594/4934/51275/55415/4فنالند

1709/52024/53856/46838/41800/51363/5774/5فرانسه 
11148/39762/39003/42779/48195/310707/313944/1گامبیا

8974/38887/37416/43274/49968/310023/310680/2گرجستان
1318/5773/52679/46441/43954/41461/5500/6آلمان

9272/310935/37220/47925/46116/411397/28142/3غنا
6506/44666/410788/312663/311052/34721/44242/4یونان

8187/310052/36524/49803/44644/48050/37650/3گواتماال
11050/37999/39499/39110/49377/39726/313592/1گینه

14076/214198/114004/38911/414052/213456/212633/2هائیتی
10460/310836/38508/413548/35623/49137/39112/3هندوراس

448/52413/5341/5367/5278/5611/62876/4هنگ کنگ
4239/44566/45532/46638/46315/43655/45224/4مجارستان

3357/4965/54049/41019/510858/3321/612832/2ایسلند
3746/48788/37021/48120/42193/49336/3316/6هندوستان

5618/46916/46723/49406/46906/49433/31522/5اندونزي
8876/38986/310391/313934/312328/310409/32106/5ایران
2867/42215/51310/51790/411544/31734/52612/4ایرلند
4041/44169/45930/412377/39773/34234/4962/5ایتالیا

8584/38592/37812/48022/45233/47263/310283/2جامائیکا
1119/51927/51898/41204/53264/42506/5412/6ژاپن
7895/35933/45433/410797/36512/45981/38817/31اردن



افزایش دهندگان 
اندازه بازارنیآمادگی فتوسعه بازار مالیکارآمدي بازار کارکارآمدي بازار کاالآموزش عالیکارآمدي

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
7600/46518/48707/42186/412130/38744/35512/4قزاقستان

7301/49472/38009/43767/42683/49826/37748/3کنیا
2286/41744/53757/47630/48095/31833/51157/5جنوبیکره

6705/49183/35334/46244/45917/46569/36184/3کویت
11544/39276/311974/35355/411347/313160/211853/2قرقیزستان

5420/43484/46028/44759/46017/44626/49505/3تونیل
6406/44963/43560/411096/35818/48939/37158/3لبنان

13508/313074/29597/38614/412032/313356/213676/1لسوتو
4831/42608/56425/45453/48986/33470/47946/3لیتوانی

2386/44069/4244/54163/4834/5900/69604/3لوکزامبورگ
8783/38098/36326/47233/48294/36767/310779/2مقدونیه

13114/313366/212272/37432/413493/213654/211367/2ماداگاسکار
11643/312399/29102/45156/47789/312470/212536/2ماالوي
2088/43876/41506/52087/4353/54429/42975/4مالزي

13410/312879/212073/312179/313304/312769/211755/2مالی
4732/43781/43461/410399/31511/52605/512733/2مالت

14171/213909/213531/312571/313861/213751/213103/2موریتانی
6804/46817/42875/46738/44249/46176/311071/2موریس

5321/47207/48408/411492/38392/36375/31255/5مکزیک
10362/38393/39894/37531/410560/37852/312243/2مولداوي
10556/38493/39202/43174/412919/310210/312437/2مغولستان

6307/44865/43950/44560/43557/45302/413005/2نگرومونته



افزایش دهندگان 
اندازه بازارنیآمادگی فتوسعه بازار مالیکارآمدي بازار کارکارآمدي بازار کاالآموزش عالیکارآمدي

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
8386/39862/37615/413252/36216/46669/35703/4مراکش

12916/313652/211680/312079/312820/311786/210876/2موزامبیک
9770/311319/37121/45748/43657/49925/312051/2نامیبیا

12722/312974/212570/312860/310067/313065/29898/2نپال
829/5866/5917/52384/42386/4513/61810/5هلند

1899/41453/5818/51111/51221/52310/56580/3نیوزیلند
12331/311713/312371/39605/411445/312182/210973/2نیکاراگوئه

8088/311418/37318/47036/48689/310608/33459/4نیجریه
1415/51549/53169/41889/4546/5708/65030/4نروژ

4533/46324/42381/44063/43066/45108/47356/3عمان
10068/312201/39300/413647/37003/411594/23067/4پاکستان

5713/47899/34640/411591/32779/44044/48522/3پاناما
11447/311616/38308/412763/38886/311299/29209/3پاراگوئه

5025/47700/45037/44362/43854/46965/34834/4پرو
7003/47113/48805/411392/37102/48347/33657/4فیلیپین
3061/43195/45236/45848/43460/44818/42008/5لهستان
3942/43582/46227/412279/37898/31931/54535/4پرتقال

3553/42997/43071/44858/44051/43567/46872/3پوتوریکو
2768/45062/41704/52286/41996/43374/45986/3قطر

6209/45542/49696/39210/48491/36076/34439/4رومانی
5519/45254/412860/36540/412721/36866/3873/5روسیه

9571/311909/34937/4825/55426/410905/312921/2نداروآ



افزایش دهندگان 
اندازه بازارنیآمادگی فتوسعه بازار مالیکارآمدي بازار کارکارآمدي بازار کاالآموزش عالیکارآمدي

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
2482/43681/4425/55057/41606/54333/42392/4عربستان

10853/311027/38905/49902/410659/38645/310581/2سنگال
9073/38198/313249/311294/39674/37163/37061/3صربستان
158/5477/5157/5286/5184/51090/53756/4سنگاپور

4438/45350/45136/45947/44744/43754/45899/3جمهوري اسلواکی
5123/42116/54837/410200/410262/33276/48044/3نیواسلو

3844/47303/43266/49506/4448/57660/32581/4آفریقاي جنوبی
3258/43290/46623/411984/36414/42895/41344/5اسپانیا

6903/46618/44148/411789/34544/48546/36773/3سریالنکا
12427/310446/313058/310101/410166/39629/313864/1سورینام

12817/312780/210987/311194/39085/313554/213200/2یزلندسوئ
733/5281/5721/52582/41124/5229/63159/4سوئد

253/5380/5524/5195/5735/5130/63951/4سوئیس
10951/310645/310292/313449/311735/310809/36676/3سوریه
1610/51064/51113/53371/42484/42408/51621/5تایوان

11842/39664/311778/37133/411932/311690/211953/2تاجیکستان
11347/313169/211282/37333/48589/312670/28239/3تانزانیا
4338/46225/44247/43075/45035/48447/32202/5تایلند
13888/213463/211087/39011/413958/214040/213765/1تیمور

7989/36420/410491/38712/44939/45204/411170/2ترینیداد و توباگو
5811/44467/44442/410697/37699/35882/36381/3تونس
5222/47402/44738/413351/35526/45595/31719/5ترکیه



افزایش دهندگان 
اندازه بازارنیآمادگی فتوسعه بازار مالیکارآمدي بازار کارکارآمدي بازار کاالآموزش عالیکارآمدي

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشور
10164/312586/210589/32680/46612/411100/38916/3اوگاندا

7400/45158/412958/36144/411639/38247/33854/4کراینوا
2578/43384/41017/52879/43361/43088/44342/4امارات

543/51647/51997/4736/52094/4808/6677/5انگلستان
349/51357/52480/4457/52287/42023/5192/6آمریکا

7500/44269/47715/411884/37997/34918/48717/3روگوئها
11248/36717/414289/214288/213211/39236/34146/4ونزوئال

6605/410347/37516/44660/47300/47951/33359/4ویتنام
13791/213830/213387/312959/314222/213941/27846/3یمن

10654/312103/26127/410597/35134/411496/211464/2زامبیا
13310/311812/312470/313056/310460/312869/213397/1زیمباوه



2010- 2011و مقایسه با سال 2011-2012بت پذیري سال رتبه بندي شاخص رقا:7جدول
نوآوريپیچیدگی کسب و کارعوامل نوآوري و پیچیدگینوآوريپیچیدگی کسب و کارعوامل نوآوري و پیچیدگی

امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشورامتیازرتبه امتیازرتبه امتیازرتبه کشور
7843/35117/411568/2نلبنا10218/37878/312358/2آلبانی

13369/213300/313138/2لسوتو13665/213593/213237/2الجزایر 
5078/35413/44843/3لیتوانی14223/214242/214005/2آنگوال

2075/42198/42152/4لوکزامبورگ7743/37978/37808/3آرژانتین
10414/310547/310581/2مقدونیه11009/310743/311274/2ارمنستان

12390/213203/310978/2ماداگاسکار2657/42967/42248/4استرالیا
8535/39754/36517/3ماالوي1312/5746/51679/4اتریش

2265/42099/42432/4مالزي6751/37381/36020/3آذربایجان
11602/313106/38798/2مالی4686/33351/46120/3بحرین

4983/34228/45138/3مالت11304/39851/312457/2بنگالدش
13567/213793/212941/2موریتانی4786/34129/44942/3باربادوس

6062/34427/48996/2موریس1406/51130/51583/4بلژیک
5565/35611/46319/3مکزیک13178/211630/313526/2بلیز
12786/211727/312844/2مولداوي8833/310049/36716/3بنین

11204/311924/310285/2مغولستان10713/310645/310681/2بولیوي
5962/37085/35039/3نگرومونته10813/310842/310484/2بوسنی و هرزگوین

7940/38078/38002/3مراکش9426/310149/37904/3بوتسوانا
11502/311826/310779/2موزامبیک3502/43154/44450/3برزیل
9525/39556/39294/2نامیبیا7345/38575/36815/3برونئی
13273/212515/313432/2نپال9624/39655/38394/2تانبلغارس

930/5558/51203/5هلند12686/213986/210086/2بورکینافاسو
2834/43062/42705/4نیوزیلند14044/214168/213819/2رونديوب

12981/212321/313040/2نیکاراگوئه9131/39063/38500/3کامبوج



امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهکشورامتیازرتبه امتیازرتبه امتیازرتبه کشور
6949/36496/38201/3نیجریه10119/311337/38102/3کامرون

1978/41804/52053/4نروژ1599/42491/41107/5کانادا
4487/34030/44744/3عمان12487/212614/311961/2وردکیپ
7245/37680/37510/3پاکستان13481/213693/211469/2چاد

5468/34621/47214/3پاناما4288/33932/44845/3شیلی
12586/211139/313334/2پاراگوئه3115/43737/42992/3چین

8932/36593/311372/2پرو5665/36104/45726/3کلمبیا
7445/35711/410879/2فیلیپین3602/43542/43561/3کاستاریکا

5764/36006/45823/3لهستان12192/212223/312060/2ساحل عاج
3898/35019/43277/3پرتقال8237/38866/37609/3کرواسی

2932/42785/43180/3پوتوریکو4883/34819/44548/3قبرس
1698/41227/51869/4قطر3209/43642/43377/3چک

9920/310248/39591/2رومانی831/5653/51010/5دانمارك
9724/311434/37114/3روسیه10912/38965/312259/2دومنیکن
6851/38475/35626/3نداروآ10317/39357/311077/2اکوادور

2464/41711/52616/4عربستان8633/37282/310384/2مصر
6254/38672/35335/3سنگال10614/37481/312746/2الساوادور

11899/213008/39790/2صربستان3798/35316/43081/3استونی
1123/51513/5833/5سنگاپور12092/212909/311176/2اتیوپی
7146/36300/49691/2جمهوري اسلواکی456/5940/5372/5فنالند

4587/34919/44055/3اسلونی1793/41414/51772/4فرانسه 
3993/33832/44153/3آفریقاي جنوبی6155/36690/36220/3گامبیا

3303/43451/43955/3اسپانیا11701/311039/311862/2گرجستان
3403/43254/44252/3سریالنکا553/5466/5739/5آلمان

12291/212124/312159/2سورینام9820/39951/39889/2غنا



امتیازرتبهامتیازرتبهامتیازهرتبکشورامتیازرتبه امتیازرتبه امتیازرتبه کشور
13467/212812/313722/2یزلندسوئ8139/37779/38898/2یونان

279/5283/5276/5سوئد6353/35512/49194/2گواتماال
179/5382/5177/5سوئیس8733/38277/39989/2گینه

11106/39457/312555/2سوریه13944/214078/213909/2هائیتی
1025/51323/5927/5تایوان9031/38177/310186/2هندوراس

10019/311238/38301/3تاجیکستان2558/41999/42518/4هنگ کنگ
9229/310448/37311/3تانزانیا5275/36988/33462/3مجارستان

5175/34720/45430/3تایلند2167/42869/41965/4ایسلند
13759/213892/213626/2تیمور4092/34327/43858/3هندوستان

7644/36789/38699/2ترینیداد و توباگو4190/34522/43659/3اندونزي
4387/35216/43758/3تونس8337/39259/37015/3ایران

5862/35809/46915/3ترکیه2365/42293/42337/4دایرلن
10514/311533/39095/2اوگاندا732/51611/5653/5اسرائیل

9329/310348/37411/3کراینوا3018/42685/44351/3ایتالیا
2743/42391/42896/3امارات8436/37581/39492/2جامائیکا

1217/5841/51394/4انگلستان375/5191/5459/5ژاپن
646/51035/5557/5آمریکا7048/36888/37708/3اردن

6551/38376/35527/3روگوئها11404/310942/311667/2قزاقستان
12882/212415/312650/2ونزوئال5372/35907/45237/3کنیا
7544/38772/36616/3ویتنام1887/42586/41489/4جنوبیکره

14133/213498/214268/1یمن6651/36202/48400/3کویت
8040/39161/36418/3زامبیا13857/212713/314101/2قرقیزستان

11993/212024/311763/2زیمباوه6453/37184/35921/3لتونی




