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ارزیابی و تحلیل شکاف
 رقابت پذیری اقتصاد ایران  

مقدمه	 
تعاریف، مفاهیم و مباحث نظری و مولفه های رقابت پذیری	 
ــل 	  ــا و مراح ــل مولفه ه ــاط متقاب ــش  و ارتب ــی پژوه روش شناس

توســعه و شــاخص مــوزون
گانــه 	  نتایــج مطالعــه رقابت پذیــری جهانــی و مولفه هــای 12 

ــران ــرای ای آن ب
جمع بندی  و توصیه های سیاست گذارانه	 

: مهر ماه 1401 تاریخ انتشار
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چكیده مدیریتی

كارآمــد، زیرســاخت های توســعه  كــه نهادهــای  ســطح رقابت پذیــری مناســب در یــک اقتصــاد زمانــی تحقــق می یابــد 

كیفیــت، مهارت هــا و دانــش تخصصــی بــاال  مناســب و گســترده،  محیــط اقتصــادكالن بــا ثبــات،  بهداشــت  و آمــوزش بــا 

، بــازار مالــی توســعه یافته، ســطح بــاالی آمادگــی  كار كارایــی  و انعطاف پذیــری بــازار  كاال،  كارآمــدی بــازار  كیفیــت،  و بــا 

ــر  جــذب فــن آوری، بزرگــی انــدازه بازارهــا و تخصصی شــدن تجــارت،  كســب وكارهای پیچیــده  و توســعه یافته مبتنــی ب

دیجیتــال  و نهایتــا خالقیــت  و نوآفرینــی درون زا شــده باشــد. در ایــن چارچــوب، ایــن مطالعــه  بــا هــدف ارزیابــی و 

، ابتــدا چارچــوب و  شــکاف منطقــه ای و جهانــی رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران تدویــن شــده اســت. بــرای ایــن منظــور

مبانــی نظــری موضــوع از ابعــاد و زوایــای مختلــف و روش شناســی موضــوع بیــان شــد و ســپس نتایــج پژوهــش تحلیــل 

ــگاه  ــه آن و تصویــری از وضــع مطلــوب تبییــن و آن گان وضــع موجــود رقابت پذیــری ایــران در جهــان و مولفه هــای 12 

كــه: گویــای آن اســت  راه هــای بهبــود رقابت پذیــری و مولفه هــا و متغیرهــای اثرگــذار بــر آن ارایــه شــد. نتایــج مطالعــه 

رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران در یــک دهــه اخیــر در مقیــاس جهانــی و منطقــه ای وضعیــت نامناســبی داشــته و 

رونــد كلــی آن طــی ایــن مــدت بــا ۳0 رتبــه، تنــّزل كــرده اســت. ابتــدا در ســال 2010 جایــگاه رقابت پذیــری ایــران بــا كســب 

گــذار از مرحلــه رشــد مبتنــی بــر عوامــل تولیــد بــه مرحلــه بهبــود  امتیــاز 4.14 در رتبــه 69 )از مقیــاس صفــر تــا 100( و در 

كارایــی قــرار داشــت. در انتهــای دوره، ســال 2019، ایــران بــا كســب امتیــاز 9/ ۵4 بــا ۳0 رتبــه تنــّزل، بــه رتبــه 99 ســقوط 

كــه  كــرد. حســب دســته بندی های اقتصــادی در نظــام رتبه بنــدی شــاخص رقابت پذیــری جهانــی، اقتصــاد ایــران 

كارایــی قــرار داشــت، امــروز مجــدد بــه نظــام تولیــد  طــی یــک دهــه گذشــته در ابتــدای ورود بــه نظــام تولیــد مبتنــی بــر 

مبتنــی بــر عوامــل بازگشــته اســت

گــزارش رقابت پذیــری، میــزان پیچیدگــی اقتصــاد كشــورها، موانــع توســعه  و نقــاط ضعــف و قــوت اقتصــاد هركشــور را 

در قالــب 12 مولفــه نشــان می دهــد. در آخریــن گــزارش از طرحــی جدیــد در ســنجش امتیــاز و رتبه بنــدی رقابت پذیری 

كشــورها،  رقابت پذیــری  جهانــی  بــر مبنــای انقــالب صنعتــی 4  و پیشــرفت های متعاقــب آن بــاز طراحــی شــده اســت. 

كار و  ــازار  ــه ب ــران در دو مولف ــال 2010 ای ــدا در س ــه ابت ك ــت  ــوی اس ــه نح ــری ب ــه رقابت پذی ــران در 12 مولف ــت ای وضعی

بــازار مالــی، بــه عنــوان دو نقطــه ضعــف، جایــگاه رقابت پذیــری ایــران را در جهــان بشــدت تضعیــف، و در مقابــل دو 

، بــه عنــوان دو نکتــه قــوت، رقابت پذیــری ایــران را در جهــان به طــور موثــری  مولفــه ثبــات اقتصــادكالن  و انــدازه بــازار

بهبــود  داده  اســت.

ــازار بــا جایــگاه 19 و 21  در دو ســال 2018 و 2019 بهتریــن و بدتریــن رتبــه را ایــران بــه ترتیــب در شــاخص انــدازه ب

و در بــازار نیــروی  كار بــا جایــگاه 1۳6 و 1۳9 بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن بیــن، ایــران در ۵ مولفــه از 12 

، نهادهــا و ثبــات محیــط اقتصــادكالن  كار ، بــازار محصــول، نظــام مالــی، پویایــی كســب و  كار كارایــی بــازار  مولفــه شــامل 
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كــرده اســت.  ضعیف تریــن وضعیــت را داشــته و در مقابــل، تنهــا در یــک مولفــه انــدازه بــازار بهتریــن وضعیــت را احــراز 

ــای درون زا از  ــا و تکانه ه ــب تحریم ه ــرون زا از جان ــای ب ــا تکانه ه ــز ب ــوت نی ــه ق ــا نقط ــن تنه ــه ای ــه آنک ــل توج ــه قاب نکت

كاهــش قــدرت خریــد و تقاضــای داخلــی، آســیب پذیر شــده اســت جانــب 

مولفه  هــای دوازده گانــه رقابت پذیــری در ســه قلمــرو ورودی  ، پردازشــی و خروجــی  قابــل دســته بندی هســتند. ۳ 

كارایــی  ، نهادهــا، ثبــات محیــط اقتصــادكالن،  مولفــه زیرســاخت، ســالمت و مهــارت ورودی هــا و 7 مولفــه انــدازه بــازار

كارایــی بــازار نیــروی كار و  كار و آمادگــی فنــاوری، پردازشــی ها و 2 مولفــه   كاال، بازارهــای مالــی، پویایــی كســب و  بــازار 

نــوآوری خروجی هــا را تشــکیل می دهنــد. رتبــه ایــران در شــاخص های ورودی هــا اساســا در رده متوســط، و در طــی 

دوره پرنوســان و بعضــا رو بــه تنــزل اســت و در شــاخص های پردازشــی و خروجــی در رده پاییــن )وضعیــت نامناســب( 

كــه مدیریــت كشــور نــه  ارزیابــی می شــود. ایــن امــر نشــان از چالش هــای اساســی مدیریتــی اســت؛ بــه ایــن معنــی 

كاهــش رتبــه  كنــد،  بلکــه موجــب   تنهــا نمی توانــد از شــاخص های ورودی )داده هــا( بــرای بهبــود وضعیــت بهره گیــری 

ــان  ــب می ــوازن و تناس ــدم ت ــت. ع ــده اس ــتانده ها( ش ــی  )س ــای خروج ــی و مولفه ه ــای پردازش ــیاری از مولفه ه در بس

كارایــی نظــام اقتصــادی كشــور اســت.  گویــای ضعــف بهــره وری  و  ســتانده و داده، 

گــزارش رقابت پذیــری جهانــی بــا رویکــرد جدیــد در مواجهــه و انطبــاق كشــورها بــا رونــد انقــالب صنعتــی چهــارم 

كلــی رقابت پذیــری ایــران شــده اســت. تنــزل ۳0 رتبــه ای  تدویــن شــده اســت. ایــن امــر موجــب تنــّزل شــدید رتبــه 

تغییــرات  بــا  تطبیــق  بــرای  ایــران  اقتصــاد  انعطاف نا پذیــری  گویــای  ســال های2010-19،  در  ایــران  رقابت پذیــری 

كاهــش رتبــه رقابت پذیــری ایــران بــا رویکــرد پیشــین  و جدیــد، عمدتــا بــه  ناشــی از انقالب صنعتــی چهــارم اســت. 

ناحیــه پردازشــی مربــوط می شــود. در ایــن بیــن، وضعیــت رتبــه  شــاخص های »ثبــات اقتصــادكالن«، »نهادهــا«، 

اســت. نامناســب تر  بمراتــب   » كســب وكار »مهارت هــا«و »پویایــی 

 : كلیــدی در بهبــود شــاخص رقابت پذیــری ایــران در حــال حاضــر بترتیــب اولویــت عبارتنــد از شــش عمــده مولفــه 

كار بــا رتبــه 140 و امتیــاز 41.۳، ثبــات محیــط اقتصــاد كالن بــا رتبــه 1۳4 و امتیــاز ۵2.2، بــازار محصــول بــا  بــازار نیــروی 

كار بــا رتبــه 1۳2 و امتیــاز 44.۳،  نظــام و بــازار تامیــن مالــی بــا رتبــه 12۳ و  رتبــه 1۳۳ و امتیــاز 41.6، پویایــی كســب و 

امتیــاز 47.۵ و نهایتــا نهادهــا بــا رتبــه 99 و امتیــاز ۵۳.0.
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مقدمه

كــه توانایــی یــا عملکــرد یــك شــركت، بنــگاه اقتصــادی، یــك بخــش اقتصــادی  رقابت پذیــری یــك مفهــوم تطبیقــی اســت 

كاال یــا خدمــات بــه یــك بــازار مشــخص نشــان می دهــد. امــروزه رقابت پذیــری مفهــوم  یــا یــك كشــور را در زمینــه  عرضــه 

گســترده  تری دارد و در تبییــن آن دههــا عامــل دخالــت دارنــد. رقابت پذیــری مجموعــه ای از نهادهــا،  و حــوزه ی 

كــه ســطح بهــره وری یــك كشــور را تعییــن می كننــد. ســطح بهــره ورری نیــز بــه  نوبــه خــود  سیاســت ها و عواملــی اســت 

گفــت اقتصادهایــی  ــوان  ــه دیگــر بیــان می ت ســطح رفــاه اقتصــادی مــردم را در اقتصــاد كشــورها مشــخص می كنــد. ب

كــه رقابت پذیرتــر هســتند، ســطح باالتــری از رفــاه را بــرای شــهروندان خــود ایجــاد می كننــد. موقعــی رقابت پذیــری 

كارآمــد، زیرســاخت های گســترده و مناســب،  ثبــات اقتصــاد كالن،  بهداشــت و  كــه نهادهــای  مطلــوب تحقــق می یابــد 

ــازار  كارایــی و انعطاف پذیــری ب كاال،  ــازار  كارآمــدی ب كیفیــت مناســب،  ــا  ــاال و ب كیفیــت، دانــش تخصصــی ب ــا  آمــوزش ب

، بــازار مالــی توســعه یافته، ســطح بــاالی جــذب فــن آوری، بزرگــی انــدازه بازارهــا و تخصصی شــدن تجــارت،  محیــط  كار

كارآمــد و رقابتــی و نهادینــه شــدن ابــداع و نــوآوری همه جانبــه در جامعــه حکم فرمــا باشــد. كســب وكار 

كــه چــه مولفه هــا، نهادهــا، سیاســتها و عوامــل در بهبــود  هــدف ایــن مطالعــه پاســخ بــه ایــن پرســش ها اســت 

توســعه و رقابت پذیــری جهانــی اقتصــاد كشــورها موثــر اســت؟ وضعیــت موجــود و مطلــوب رقابت پذیــری اقتصــادی 

گــذار از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب رقابت پذیــری ایــران در منطقــه و جهــان  ایــران چگونــه اســت؟ و راهکارهــای 

در میــان مــدت كــدام هســتند؟ در واقــع، مطالعــه  حاضــر بدنبــال تبییــن رقابت پذیــری و راههــای بهبــود آن در اقتصاد 

ایــران اســت. در ایــن راســتا، ابتــدا چارچــوب و مبانــی نظــری موضــوع از ابعــاد و زوایــای مختلــف ارایــه می شــود. ســپس 

ضمــن ارایــه  و تحلیــل وضــع موجــود، تصویــری از وضــع مطلــوب ارایــه شــده و راههــای بهبــود رقابت پذیــری در اقتصــاد 

ایــران در منطقــه و جهــان ارایــه شــده اســت.

در ایــن مطالعــه از مطالعــات تطبیقــی  و تحلیــل و یافته هــای مطالعــات نهادهــای بین المللــی از جملــه صنــدوق 

ــه ســازمان  بین المللــی پــول )IMF(، بانــك جهانــی )WB( و مجمــع جهانــی اقتصــاد )WEF(، و همین طــور وابســته ب

ملــل نظیــر ســازمان توســعه صنعتــی )یونیــدوUNIDO: (، ســازمان بین المللــی كار )ILO( و برنامــه توســعه ملــل متحــد 

كیــد ویــژه بــر جایــگاه ایــران در جهــان بــرای مقاطــع ســاالنه در یــک دهــه گذشــته از 2010 تــا 2020  )UNDP(، بــا تا

ااســتفاده می شــود.
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۱- تعاریف، مفاهیم و مباحث نظری و مولفه های رقابت پذیری
در مطالعــه چارچــوب نظــری تــوان رقابتــی یــا رقابت پذیــری، مناســب ترین و جامع االطراف تریــن مطالعــات، مطالعــه 

گــزارش رقابت پذیــری جهانــی1 منتشــر شــده  كــه بیــش از یــك دهــه اســت تحــت عنــوان  مجمــع جهانــی اقتصــاد اســت 

و پیوســته بــر انســجام و محتــوای آن افــزوده شــده اســت. در ادامــه، بــه اجمــال اهــم نــکات برجســته مباحــث نظــری 

گــزارش رقابت پذیــری جهانــی كمــک بــه شــناخت عوامــل اصلــی رشــد اقتصــادی پایــدار و  مطــرح مــی شــود. هــدف 

، ابزارهــا و رهنمودهــای مهمــی بــرای بهبــود  ارتقــای ســطح درآمــد و رفــاه كشــورها در بلند مــدت اســت. در ایــن رهگــذر

سیاســت های اقتصــادی و اصالحــات نهــادی در اختیــار سیاســتگذاران و فعــاالن اقتصــادی قــرار می دهــد. شــالوده 

كــه شــاخصی جامــع و برگرفتــه از  مطالعــه، بررســی مقایســه ای »شــاخص رقابت پذیــری جهانــی2« تشــکیل می دهــد 

مبانــی و معیارهــای اقتصــادی خــردو كالن رقابت پذیــری ملــی اســت.

تعریــف رقابت پذیــری عبــارت اســت از »مجموعــه نهادهــا، سیاســتها و عوامــل تعیین كننــده ســطح بهــره وری۳ 

«. ســطح بهــره وری هــم ســطح پایــدار رونــق و رفــاه قابــل حصــول در یــک نظــام اقتصــادی را تعییــن می كنــد.  یــک كشــور

، نظامهــای اقتصــادی رقابتی تــر معمــوًال دارای توانایــی تولیــد درآمــد باالتــری بــرای شــهروندان  بــه عبــارت دیگــر

كــه ایــن نــرخ بــازده نقــش  هســتند. بعــالوه، ســطح بهــره وری، نــرخ بــازده ســرمایه گذاری را هــم تعییــن می كنــدو از آنجــا 

اساســی در میــزان رشــد اقتصــادی كشــورها دارد، یــک نظــام اقتصــادی رقابتی تــر احتمــاًال رشــد اقتصــادی ســریعتری 

در میان مــدت تــا بلندمــدت خواهــد داشــت. برایــن اســاس، مفهــوم رقابت پذیــری هــم خصلتــی ایســتا داردو هــم 

خصلتــی پویــا: بهــره وری یــک كشــور از یــک طــرف توانایــی آن كشــور را بــرای حفــظ ســطح درآمــد آن نشــان می دهــد 

كــه خــود یکــی از عوامــل اصلــی  گــذاری اســت  و از طــرف دیگــر یکــی از عوامــل تعیین كننــده نــرخ بــازده ســرمایه 

تعیین كننــده ظرفیــت رشــد یــک نظــام اقتصــادی اســت.

كــه هریــک از  شــاخص رقابت پذیــری جهانــی از میانگیــن مــوزون مؤلفه هــای متفــاوت بســیاری تشــکیل می شــود 

ــا اســتفاده از  آنهــا یکــی از وجــوه مفهــوم پیچیــده رقابت پذیــری را نشــان می دهــد. شــاخص رقابت پذیــری جهانــی ب

گرهــا بــه طــور مــوزون  گــر4 بــرای بیــش از 140 كشــور محاســبه شــده اســت۵. ایــن متغیرهــا یــا نما 96 تــا 112 متغیــر یــا نما

بــه 12 مؤلفــه یــا ركــن6، زیر شــاخصها7و شــاخص رقابت پذیــری جهانــی  اســت. در ادامــه در جــدول )1(، 12 مؤلفــه  و ركــن 

تشکیل دهنده شاخص رقابت پذیری جهانی  پرداخته می شود.

1. The Global Competitiveness Report (GCR)
2. Global Competitiveness Index (GCI)
3. Productivity 
4. Variable and Indicator
گزارش هــای ســاالنه رقابت پذیــری جهانــی در یــک دهــه اخیــر یکســان و ثابــت نبــوده اســت و پیوســته بــا جــرح  و تعدیل هایــی  ۵. تعــداد شــاخص هاو تعــداد كشــورها در 

متحــول،و شــرح و بســط یافتــه اســت. بنابرایــن دامنــه ایــن شــاخص ها و تعــداد كشــورها توجــه شــده اســت.
6. Component and Pillar
7. Subindex
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گانه و چگونگی نقش و تاثیر در رقابت پذیری اقتصادها جدول )۱(: ارکان و مولفه های ۱2 

چگونگی نقش و تاثیر در رقابت پذیری جهانیمولفه ها

نهاد

كــه در درون آن، افــراد، شــركتها و دولتهــا بــرای تولیــد درامــد و  محیــط نهــادی به معنــای چارچــوب حقوقــی و اداری اســت 
ثــروت بــه تعامــل بــا یکدیگــر می پردازنــد. در خــالل بحــران جهانــی 9-2007، بــا توجــه بــه رونــد فزاینــده نقــش مســتقیم دولــت 
كیفیــت نهادهــا تأثیــر  در اقتصادكشــورها، اهمیــت وجــود یــک محیــط نهــادی مســتحکم آشــکارتر از گذشــته شــده اســت. 
كیفیــت نهادهــا روی تصمیمــات ســرمایه گذاری و ســازمان تولیــد تأثیــر  زیــادی روی رقابت پذیــری و رشــد اقتصــادی دارد1. 
گذاشــته و نقشــی محــوری در نحــوه توزیــع منافــع و تحمــل هزینه هــای راهبردهــا و سیاســت های توســعه ای در جوامــع ایفــا 
كــه از حقــوق مالکانــه آنهــا حمایــت  می كنــد. بــرای مثــال، صاحبــان زمیــن، ســهام شــركتها یــا دارایی هــای فکــری در صورتــی 
نشــود، تمایلــی بــه ســرمایه گذاری بــرای بهبــود و نگهــداری دارایی هــا نخواهنــد داشــت2. نقــش نهادهــا از چارچــوب حقوقــی 
كارایــی اقدامــات آنهــا نیــز بســیار حایــز اهمیــت اســت: مثــًا  ــا بازارهــا و آزادی هــاو  ــر مــی رود. نحــوه برخــورد دولت هــا ب فرات
دیوانســاالری و كاغذبــازی بیــش از حــد۳، مقــررات بیــش از حــد4، فســاد، تقلــب و فریبــکاری در اجــرای قراردادهــای عمومــی، 
فقــدان شــفافیت و اعتمــاد، و وابســتگی سیاســی نظــام قضایــی باعــث تحمیــل هزینــه  اقتصــادی زیــادی بــه مؤسســات 
كنــد می كنــد۵. مدیریــت صحیــح مالیــه عمومــی نیــز نقشــی اساســی در ایجــاد اعتمــاد در  اقتصــادی شــده و فراینــد توســعه را 
محیــط ملــی فعالیــت اقتصــادی دارد. در گــزارش رقابت پذیــری جهانــی، بــرای تکمیــل معیارهــای ثبــات محیــط اقتصــادكالن 
گرچــه  گرفته انــد. ا كیفیــت مدیریــت دولتــی مالیــه عمومــی مدنظــر قــرار  گرهــای مربــوط بــه  كــه در مؤلفــه ســوم آمدهــت، نما
در متــون اقتصــادی عمدتــًا روی نهادهــای عمومــی تکیــه می شــود، نهادهــای خصوصــی هــم نقــش مهمــی در فراینــد 
، همــراه بــا افتضاحــات و رســوایی های متعــدد شــركتها، اهمیــت شــفافیت و  تولیــد ثــروت دارنــد. بحــران جهانــی اخیــر
اســتانداردهای حســابداری و گزارش دهــی را در جلوگیــری از تقلــب و ســوء مدیریــت، تضمیــن مدیریــت و حکمرانــی خــوب، و 
گــرو مدیریــت صادقانــه  حفــظ اعتمــاد ســرمایه گذاران و مصرف كننــدگان نشــان داد. عملکــرد خــوب یــک نظــام اقتصــادی در 
 ، مؤسســات اقتصــادی و تبعیــت مدیــران از رویه هــای اخالقــی محکــم در معامــالت بــا دولــت، مؤسســات و شــركتهای دیگــر
و عمــوم مــردم اســت6. شــفافیت بخــش خصوصــی بــرای فعالیــت اقتصــادی اجتناب ناپذیــر اســت و تحقــق ایــن شــفافیت 
كــه دسترســی بموقــع بــه اطالعــات را  ــرد اســتانداردهاو نیــز رویه هــای حســابداری و حسابرســی میســر اســت  كارب از طریــق 

كنــد7. تضمیــن 

زیر ساخت 

ــر یــک  كار امــد از شــرایط اساســی رقابت پذیــری اســت. زیر ســاخت ها نقــش اساســی در عملکــرد مؤث زیرســاخت گســترده و 
نظــام اقتصــادی دارد، زیــرا عامــل مهمــی در تعییــن محــل فعالیــت اقتصــادی و انــواع فعالیتهــا یــا بخشــهای اقتصــادی 
كاهــش تأثیــر فاصلــه بیــن مناطــق و  قابل توســعه در یــک نظــام اقتصــادی خــاص اســت. زیرســاخت توســعه یافته باعــث 
در نتیجــه باعــث ایجــاد همگرایــی و یکپارچگــی در بــازار ملــی و مرتبــط ســاختن آن بــا بازارهــای ســایر كشــورهاو مناطــق بــا 
كیفیــت و گســتردگی زیر ســاختها بــه طــرق متعــدد تأثیــر زیــادی روی رشــد اقتصــادی  هزینــه ای پاییــن می شــود. بعــالوه، 
ارتباطــات  و  نقــل  و  حمــل  زیر ســاخت  یــک  زمینــه،  ایــن  در  می دهــد8.  كاهــش  را  درامــدی  نابرابــری  و  فقــر  و  گذاشــته 
فعالیتهــای  كــز  مرا بــه  شــدن  وصــل  بــرای  كمتر توســعه یافته  جوامــع  توانایــی  بــرای  الزم  شــرایط  از  یکــی  توســعه یافته، 
 ، كاال، افــرادو خدمــات- مثــل جاده  هــا، راه آهــن، بنــادر اقتصــادی و خدمــات اساســی اســت. شــیوه های مؤثــر حمل ونقــل 
كاالهــاو خدمــات را بــه طــور مطمئــن و  كــه فعــاالن اقتصــادی بتواننــد  كیفیت-باعــث می شــود  و حمــل و نقــل هوایــی با
كارگــران بــه مناســب ترین مشــاغل را تســهیل می كنــد. عملکــرد نظــام اقتصــادی بــه تأمیــن  بموقــع بــه بــازار برســانند و انتقــال 
كننــد.  كار  كارخانه هــا و مؤسســات اقتصــادی بــدون وقفــه بتواننــد  كــه  كافــی بــرق نیــز بســتگی دارد، بــه طــوری   پیوســته و 
، جریــان ســریع وآزاد اطالعــات را میســر می ســازدو ایــن امــر بــا  ســرانجام، یــک شــبکه مطمئــن و گســترده ارتباطــات راه دور
كلیــه  تضمیــن امــکان برقــراری ارتبــاط بیــن مؤسســات اقتصــادی و امــکان تصمیم گیــری بازیگــران اقتصــادی بــا اســتفاده از 

كارایــی می شــود. كلــی  اطالعــات قابل دســترس باعــث افزایــش 

1 de Soto 2000
2 de Soto and Abbot 1990
3 Excessive Bureaucracy and Red Tape
4 Overregulation
5 Fischer1993
6 Sachs 2001
7 Schultz 1961, Backer 1993, Lucas 1988, and Kremer 1993.
8 World Bank 1994, Gramlich 1994, Schaurer 1989, Canning et al. 1994, and Easterly 2002.
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ثبات 
اقتصاد 

كالن

كلــی یــک كشــور حایــز اهمیــت اســت1. هــر  ثبــات محیــط اقتصــادكالن بــرای فعالیــت اقتصــادی و در نتیجــه رقابت پذیــری 
كــه ثبــات اقتصــادكالن بــه تنهایــی نمی توانــد بهــره وری یــک كشــور را افزایــش بدهــد، ولــی ایــن نیــز  چنــد درســت اســت 
گــر دولتــی مجبــور باشــد بهــره  باالیــی  كــه آشــفتگی اقتصــاد كالن بــه نظــام اقتصــادی آســیب می زنــد. ا پذیرفتــه شــده اســت 
كاهــش توانایــی  كار امــدی ارائــه دهــد. كســری بودجــه باعــث  بــرای بدهیهــای گذشــته خــود بپــردازد، نمی توانــد خدمــات 
یــک دولــت بــرای پاســخگویی بــه چرخه هــای اقتصــادی می گــردد. بــا یــک تــورم غیرقابل كنتــرل، شــركتها  نمی تواننــد بخوبــی 
كنتــرل اســت شــركتها یــا بنگاههــا نمی تواننــد تصمیمــات  كننــد. هنگامی كــه در یــك كشــور نــرخ تــورم بــاال یــا خــارج از  كار 
ــات در  ــدون ثب ، ب ــدار ــه ای پای گون ــه  ــادی ب ــد اقتص ــه، رش ــور خالص ــه ط ــد. ب كنن ــاذ  ــه ای اتخ ــا خردمندان ــی ی ــه، منطق گاهان آ
كالن میســر نیســت. در مؤلفــه ســوم فقــط روی ثبــات اقتصــادكالن تکیــه می شــود و نحــوه مدیریــت حســابهای  محیــط 
ــود  ــاظ می ش ــی لح ــه نهادعموم ــی در زیر مؤلف كیف ــأله  ــود. این مس ــاظ نمی ش ــتقیم لح ــت به طورمس ــیله دول ــی به وس عموم

كــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد.

بهداشت 
و آموزش 
ابتدایی2

كــه بیمارنــد  كارگرانــی  كشــور برخــوردار اســت.  كار ســالم از اهمیــت اساســی بــرای رقابت پذیــری و بهــره وری یــک  نیــروی 
ــر دارد،  ــاد در ب ــرای اقتص ــادی ب ــه زی ــالمت، هزین ــدان س ــت. فق ــد داش ــری خواهن ــد كمت ــدو تولی كنن كار  ــی  ــد بخوب نمی توانن
كار می كننــد. بنابرایــن، ســرمایه گذاری بــرای تأمیــن خدمــات  كارایــی كمتــری  كارگــران بیمــار اغلــب غیبــت داشــته یــا بــا  زیــرا 
بهداشــتی، بــر اســاس مالحظــات روشــن اقتصــادی و اخالقــی، اهمیــت حیاتــی دارد۳. عــالوه بــر بهداشــت  و ســالمت، در 
كــه اهمیــت فزاینــده ای در اقتصــاد امــروز یافتــه اســت، لحــاظ می شــود.  كیفیــت آمــوزش افــراد نیــز  مؤلفــه چهــارم، كمیــت و 
كمــی دیده انــد، فقــط می تواننــد  كارگرانی كــه آمــوزش رســمی  كارگــران می  شــود. بعــالوه،  كارایــی  آمــوزش باعــث افزایــش 
كارهــای دســتی ســاده را انجــام بدهنــدو بــرای آنهــا انطبــاق بــا فرایندهــاو فنــون تولیــد پیشــرفته تر به مراتــب دشــوار تر اســت. 
بــر ایــن اســاس، فقــدان آمــوزش بــرای توســعه فعالیتهــا محدودیــت ایجــاد مــی كنــد، زیــرا بــرای شــركتها ، ارتقــای زنجیــره ارزش 
كافــی بــه  از طریــق تولیــد محصــوالت پیچیده تــر یــا ارزشــمندتر دشــوار می شــود. ایــن امــر اهمیــت اساســی تخصیــص منابــع 

ایــن حــوزه را نشــان می دهــد.

كارآموزی 
و آموزش 

عالی4

ــری از  ــه ســطح باالت ــر رفتــه و ب ــه می خواهنــد از محصــوالت و فرایندهــای تولیــدی ســاده فرات ك ــرای نظامهــای اقتصــادی  ب
كیفیــت و عالی تــر اهمیــت اساســی دارد۵. بویــژه، جهانی شــدن اقتصــاد  زنجیــره ارزش دســت یابنــد، آمــوزش و تحصیــالت با
كــه بتواننــد بســرعت بــا محیــط متحــول  كارگــران آموزش دیــده و تحصیلکــرده ای داشــته باشــند  كــه كشــورها  امــروز می طلبــد 
كیفیــت آمــوزش  خــود انطبــاق یابنــد. در مؤلفــه پنجــم، میــزان ثبــت نــام در مقاطــع آموزشــی متوســطه و عالــی و همچنیــن 
ــرای تضمیــن ارتقــای مــداوم مهارتهــای  ــرا ب كاركنــان هــم لحــاظ می شــود، زی مــورد ســنجش قــرار می گیــرد. میــزان آمــوزش 
كــه در بســیاری از كشــورها  كارگــران در مقابــل نیازهــای متحــول نظامهــای اقتصــادی پویــا، آمــوزش شــغلی و ضمــن خدمــت 

مــورد غفلــت قــرار می گیــرد، حایــز اهمیــت اســت.

كارایی 
بازار 

كاالیی

كــه می تواننــد بــه تولیــد تركیــب صحیحــی از  كار امــدی دارنــد، در موقعیتــی قــرار دارنــد  كاالیــی  كــه بازارهــای  كشــورهایی 
كاالهــا را بــه بهتریــن نحــو  كاالهــاو خدمــات بپردازنــد )بــا توجــه بــه شــرایط عرضــه و تقاضــا(و درعیــن حــال تجــارت ایــن 
-داخلــی و خارجــی- نقــش مهمــی در ارتقــای كارایــی بــازارو در نتیجــه بهــره وری شــركتها   تضمیــن كننــد. رقابــت ســالم در بازار
كــه در آن  كاالهــا محیطــی اســت  كار امد تریــن شــركتها را تضمیــن می كنــد. بهتریــن محیــط بــرای مبادلــه  دارد، زیــرا موفقیــت 
ــدو  ــده و قواع ــنگین  و تحریف كنن ــای س ــال، مالیاته ــرای مث ــد. ب كن ــاد  ــادی ایج ــت اقتص ــرای فعالی ــع را ب ــن مان ــت كمتری دول
مــورد ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی- محدودكــردن مالکیــت خارجــی- و  و تبعیض آمیــز در  مقــررات محدود كننــده 
همچنیــن تجــارت باعــث محــدود شــدن رقابت پذیــری می شــود. بــرای نمونــه، ركــود اقتصادجهانــی و متعاقبــًا تنــزل تجــارت 
و افزایــش بیــکاری، دولتهــا را تحــت فشــار قــرار داد تــا اقداماتــی بــرای حمایــت از شــركتها و اشــتغال داخلــی اتخــاذ كننــد. ولــی 
كاهــش رشــد بویــژه در كشــورهای  محدودكــردن تجــارت نــه تنهــا باعــث تشــدید ركــود می شــود، بلکــه در بلندمــدت  باعــث 
گرایشــات مشــتریان و پیچیدگــی خریــداران هــم بســتگی  كارایــی بــازار بــه شــرایط تقاضــا مثــل  در حال توســعه نیــز می شــود. 
ــی  ــک  مزیت رقابت ــر ی ــن  ام ــد. ای ــتر باش ــت بیش ــن اس ــتریان ممک ــای  مش ــورها، تقاض ــی كش ــی، در برخ ــل فرهنگ دارد. به دالی
مهــم اســت، زیراشــركتها  را بســوی نــوآوری  و مشــتری مداری ســوق داده  و انضبــاط الزم را برای  كارایــی بــازار به وجــود مــی آورد.

1 Fischer 1993
2. Primary Education
3 Sachs 2001
4. Higher (Secondary and Tertiary) Education and Training
5 Scshultz 1961, Becker 1993, Lucas 1988, and Kremer 1993
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كارایی 
كار بازار 

كارو تــالش دارد. بنابرایــن،  كارگــران و ایجــاد انگیــزه  كارایــی و انعطاف پذیــری بــازاركار نقــش اساســی در تخصیــص بهینــه 
كارگــران از یــک فعالیــت اقتصــادی بــه  كم هزینــه  كــه انتقــال ســریع و  كار بایــد ایــن انعطاف پذیــری را داشــته باشــد  بــازار 
گــی را  كار امــد ایــن ویژ یــک فعالیت دیگــرو نوســان دســتمزدها بــدون بــروز آشــوب اجتماعی را میســر ســازد. یــک بــازاركار 
كــرده و از اســتعدادهای موجــود بهتریــن اســتفاده را  كارگــران و تــالش آنهــا برقــرار  كــه رابطه روشــنی بیــن انگیــزه  داشــته باشــد 

ــت(. ــط  فعالی ــردان در محی ــان و م ــن زن ــت بی ــراری عدال ــه برق ببرد)ازجمل

بازار مالی 
پیشرفته1

كار امــد را بــرای فعالیــت اقتصــادی نشــان داد. یــک  بحــران اقتصادجهانــی اخیــر نقــش محــوری یــک بخــش مالــی ســالم و 
كشــور و منابــع وارد شــده از  كــه منابــع پس انــداز شــده به وســیله شــهروندان یــک  كار امــد باعــث می شــود  بخــش مالــی 
كار امــد، منابــع را بســوی طرح هــای  اقتصــادی و ســرمایه گذاری  خــارج، بــه مولدتریــن فعالیتهــا تخصیــص یابــد. بخــش مالــی 
كامــل و  بــا باالتریــن نرخهــای بــازده مــورد انتظــار ســوق می دهــدو نــه بــه ســوی طرح هــای  سیاســی. بنابرایــن، ارزیابــی 
ــن  ــه همی ــره وری دارد. ب ــی در به ــی حیات ــادی نقش ــرمایه گذاری اقتص ــی دارد. س ــت اساس ــره اهمی ــک و مخاط ــح ریس صحی
كــه بتواننــد ســرمایه الزم بــرای ســرمایه  دلیــل، نظامهــای اقتصــادی بــه بازارهــای مالــی پیچیــده یــا پیشــرفته ای نیــاز دارنــد 
، ســرمایه  گــذاری بخــش خصوصــی را از منابعــی مثــل اخــذ وام از یــک بخــش بانکــی ســالم، مبــادالت قانونمنــد اوارق بهــادار
كاركردهــا، بخــش بانکــی بایــد شــفاف  كننــد. بــرای تحقــق همــه ایــن  مخاطره آمیــز2 و ســایر ابزارهــای محصــوالت مالــی تأمیــن 
و مــورد اعتمــاد باشــد و بازارهــای مالــی بــه مقــررات مناســبی بــرای حمایــت از ســرمایه گذاران و ســایر بازیگــران در كل نظــام 

اقتصــادی نیــاز دارنــد.

آمادگی 
جذب 

فن آوری۳

نشــان  را  بهــره وری  صنایــع  تقویــت  بــرای   فناوری هــای  موجــود  اقتصــادی  از  میــزان  اســتفاده  یــک  نظــام   ایــن  مؤلفــه، 
كــه فنــاوری اهمیــت فزاینــده ای بــرای رقابــت و رونــق  می دهــد4. جهانی شــدن و یکپارچگــی دنیــای امــروز باعــث شــده 
ــل  ــر تبدی ــر حاض ــی« در عص ــرد عموم كارب ــا  ــاوری ب ــات، به»فن ــات و ارتباط ــای اطالع ــوص، فناوری ه ــد. به خص ــركتها  بیاب ش
كار امــد را بــرای معامــالت  شــده اند، زیــرا تأثیــر زیــادی روی ســایر بخشــهای اقتصــادی گذاشــته و نقــش یــک زیر ســاخت 
تجــاری ایفــا می كننــد. بنابرایــن، دسترســی بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )از جملــه وجــود مقــررات مناســب در ایــن 
كلــی آمادگــی فناورانــه نظامهــای اقتصــادی در  زمینــه( و اســتفاده از آنهــا در مؤلفــه نهــم بــه عنــوان عناصــر اساســی ســطح 
كــه فنــاوری مــورد اســتفاده  گرفتــه شــده اند. در اینجــا، از نظــر تأثیرگــذاری بــر رقابت پذیــری، ایــن مســأله مهــم نیســت  نظــر 
در داخــل كشــور تولیــد شــده اســت یــا در خــارج. مســأله اساســی ایــن اســت كــه شــركتها ی فعــال در یــک كشــور بــه محصوالت 
پیشــرفته دسترســی داشــته و بتواننــد از آنهــا اســتفاده كننــد. ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی یکــی از منابــع اصلــی فنــاوری 
ــرای شــركتهای یــک  كــه اغلــب نقشــی اساســی ایفــا می كنــد. در اینجــا بایــد ســطح فنــاوری قابل دســترس ب خارجــی اســت 
كــه آمادگــی جــذب  كــرد. بــه همیــن دلیــل اســت  كشــور را از توانایــی آن كشــور بــرای نــوآوری و توســعه مرزهــای دانــش جــدا 

فنــاوری از نــوآوری جــدا شــده و مؤلفــه دوازدهــم بــه نــوآوری اختصــاص دارد.

اندازه بازار

انــدازه بــازار بــر بهــره وری تأثیــر می گــذارد، زیــرا بازارهــای بــزرگ، اســتفاده از صرفه هــای مقیــاس را بــرای شــركتها  میســر 
ولــی در  بــرای شــركتها بوســیله مرزهــای ملــی محــدود شــده اند،  قابــل  دســترس  بازارهــای  بــه طــور ســنتی،  می ســازد. 
عصــر جهانی شــدن، بازارهــای بین المللــی بــه جایگزینــی بــرای بازارهــای داخلــی بویــژه بــرای كشــورهای كوچــک تبدیــل 
ــات  ــی تحقیق ــه برخ گرچ ــت. ا ــد اس ــارت و رش ــن آزادی تج ــت بی ــه مثب ــک رابط ــود ی ــی از وج ك ــی حا ــواهد تجرب ــده اند. ش ش
اســتحکام ایــن رابطــه را نقض كــرده، ولــی برداشــت عمومــی این كــه تجــارت تأثیــری مثبــت بــر رشــد بویــژه بــرای كشــورهای 
، صــادرات را می تــوان  كشــور كوچــک دارد۵. بدیــن ترتیــب، بــرای تعییــن انــدازه بــازار شــركتهای یــک  بــا بازارهای داخلــی 
، نظــام اقتصــادی  جایگزینــی بــرای تقاضــای داخلــی تلقــی نمــود. بــا لحاظ كــردن هــردو بازارداخلــی و خارجــی در انــدازه بــازار
صادراتــی و مناطــق جغرافیایــی نظیــر اتحادیه اروپــا كــه از كشــورهای متعــدد ولــی از بــازار مشــترک واحــدی برخوردارنــد، مــورد 

توجــه اســت.

1. Financial Market Sophistication
2. Venture Capital
3. Technological Readiness
4. Aghion and Howitt 1992 and Barro and Sala-i-Martin 2003
5. Frenkel& Romer1999, Rodrik& Rodriguez 1999, Sachs& Warner 1999, Alesina et al. 2005 
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چگونگی نقش و تاثیر در رقابت پذیری جهانیمولفه ها

پیشرفت 
كسب  و 

كار1

ارتقــای  نتیجــه  در  بهــره وری و  افزایــش  باعــث  هــم  ایــن  خدمــات و  تولیــدكاالو  در  كارایــی  افزایــش  باعــث  مولفــه  ایــن 
كیفیــت عملیــات و راهبــرد  كیفیــت شــبکه كســب وكار كشــور و  رقابت پذیــری كشــور می شــود. پیشــرفت در كســب وكار بــه 
كــه در ســطح پیشــرفته ای از توســعه  یکایــک شــركتها  مربــوط می شــود. ایــن مؤلفــه بویــژه در مــورد كشــورهایی اهمیــت دارد 
كیفیــت  كــه اســتفاده از منابــع ابتدایی تــر بهــره وری تــا حــد زیــادی پشت ســر گذاشــته شــده اســت.  قــرار دارنــد؛ كشــورهایی 
كیفیــت عرضه كننــدگان  گرهــای كمیــت و  كــه بــرای اندازه گیــری آنهــا از نما كار و صنایــع پشــتیبان یــک كشــور  شــبکه  كســب و 
محلــی و گســتره تعامــالت آنهــا اســتفاده می كنیــم، به دالیــل چنــدی حایــز اهمیــت اســت. وقتــی كــه شــركتها و عرضه كننــدگان 
كارایــی افزایــش  گروههــای همجــوار از نظــر جغرافیایــی )خوشــه ها2( بــه هــم پیونــد می خورنــد،  یــک بخــش خــاص در قالــب 
كاهــش می یابــد. عملیــات و  یافتــه، فرصت هــای بیشــتری بــرای نــوآوری به وجــود آمــده و موانــع ورود شــركتهای جدیــد 
راهبردهــای یکایــک شــركتها  )برندســازی۳، بازاریابــی، وجــود زنجیــره ارزش، و تولیــد محصــوالت پیشــرفته منحصــر بــه فــرد( 

كار منجــر می شــوند. همگــی بــه ظهــور فراینــد پیشــرفته و مــدرن كســب و 

نوآوری

كاهــش بی ثباتــی اقتصــادكالن یــا بهبــود ســرمایه  آخریــن مؤلفــه، نــوآوری اســت. هرچنــد بهبــود نهادهــا، ایجــاد زیرســاختها، 
كــه همــه ایــن عوامــل در نهایــت بــه ســمت  انســانی می توانــد منافــع زیــادی در  بر داشــته باشــند، ولــی بــه نظــر می رســد 
كاالیــی هــم صــادق اســت. در بلنــد مــدت،  ، بــازار مالــی و بــازار  كارایــی بــازاركار كاهنــده می رونــد. همیــن امــر در مــورد  بــازده 
ســطح زندگــی فقــط از طریــق نــوآوری می توانــد ارتقــا یابــد. نــوآوری بــه ویــژه بــرای آن دســته از نظام هــای اقتصــادی حایــز 
كــه بــه مرزهــای دانــش نزدیــک می شــوندو بــرای آنهــا امــکان اخــذ و جــذب فناوری هــای خارجــی رو بــه زوال  اهمیــت اســت 
كمتــر پیشــرفته هنــوز بــا اخــذ فناوری هــای موجــود یــا بهبــود تدریجــی در حوزه هــای دیگــر  می گــذارد4. هــر چنــد كشــورهای 
ــعه  ــه توس ــه نوآوران ــه مرحل ــه ب ك ــورهایی  ــره وری كش ــش به ــرای افزای ــر ب ــن ام ــی ای ــد، ول ــش دهن ــره وری را افزای ــد به می توانن
رســیده اند دیگــر پاســخگو نیســت. در ایــن كشــورها، شــركتها  بــرای حفــظ قــدرت رقابــت خــود بایــد بــه طراحــی و تولیــد 
كــه فعالیتهــای نوآورانــه بــا پشــتیبانی هــر  محصــوالت و فرایندهــای پیشــرو بپردازنــد. ایــن امــر مســتلزم وجــود محیطــی اســت 
كافــی در زمینــه تحقیــق و  دو بخــش عمومــی و خصوصــی را پــرورش دهــد. بــه طــور اخــص، ایــن امــر مســتلزم ســرمایه گذاری 
توســعه بویــژه بــه وســیله بخــش خصوصــی، وجــود مؤسســات تحقیقــات علمــی پیشــرفته، همــکاری تحقیقاتــی گســترده بیــن 

دانشــگاه وصنعــت، و حمایــت از مالکیــت فکــری اســت.

گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد طی سال های 2008 الی 2020. ماخذ: برگرفته از 

تمایــزی  وجــوه  از   )GCR4.0( جهانــی  رقابت پذیــری  جدیــد  شــاخص  طــرح  بــا  رقابت پذیــری  اخیــر  گزارش هــای 

برخــوردار اســت. مجمــع جهانــی اقتصــاد در طــول چهــار دهــه ای كــه به مطالعــه و ارزیابــی عوامل موثر بــر رقابت پذیری 

كشــورها تمركــز داشــته، شــرایط محیــط پیرامــون و الزامــات پویایــی كشــورها بــا توجــه بــه واقعیــات بیرونــی را همــواره 

در نظــر دارد. بــا وجــود آنکــه مجمــع همچنــان در قالــب 12 ركــن، رقابت پذیــری كشــورها را می ســنجد، امــا بــر اســاس 

كشــورها نمی تواننــد رتبــه و امتیــاز رقابت پذیــری و  گرهــا و نحــوه محاســبه امتیازهــا،  تغییــرات صورت گرفتــه در نما

كننــد۵. بــا شــمولیت مفاهیــم نــو و تالش هــای  به طوركلــی عملکــرد ســال های اخیــر را بــا ســال های پیشــین مقایســه 

گســترده بــرای جمــع آوری داده هــای جدیــد، »شــاخص  جهانــی رقابت پذیــری0/ 4« دیــدی عمیــق و منحصــر بــه  فــرد 

1. Business Sophistication
2. Clusters
3. Branding
4. Romer 1990, Aghion and Howitt 1992, and Grossman and Helpman, 1991.
گزارش هــای پیشــین رقابــت پذیــری جهانــی مجمــع جهانــی اقتصــاد، 12 مولفــه و شــاخص های رقابت پذیــری جهانــی را تشــکیل  كــه در  ۵. در واقــع، 114 متغیــری 
كــه از ایــن میــان 64 متغیــر جدیــد هســتند. همچنیــن، وزن اطالعــات حاصــل از نظرســنجی از مدیــران اجرایــی بنگاه هــای  كاســته شــده  می دادنــد، بــه 98 متغیــر 

كشــورها اندازه گیــری می شــود. كاهــش یافتــه و 70 درصــد امتیــازات براســاس داده هــای آمــاری  اقتصــادی از 70 بــه ۳0 درصــد 
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»انقــالب صنعتــی  چهارم «-»سرمایه  انســانی«، »نــوآوری«، »انعطاف پذیــری«و  از عوامــل مهــم روبــه  رشــد در عصر

»چابکــی«- ارائــه می كنــد. ایــن مهــم بــا به كارگیــری مفاهیــم جدیــدو حیاتــی نظیــر فرهنــگ كارآفرینــی، ایده هــای نویــن 

كســب وكارها، همکاری هــای چندجانبــه، شایسته ســاالری و اعتمــاد اجتماعــی دركنــار اجــزای ســنتی تر نظیــر فنــاوری 

اطالعــات و ارتباطــات، زیرســاخت فیزیکــی، ثبــات اقتصــادكالن، حقــوق مالکیــت و ســال های حضــور در مدرســه تحقــق 

ــی  ــا 100 - را معرف ــر ت ــازه صف ــدی - در ب ــی جدی ــد  نمره  ده ــری 0/ 4« فراین ــی رقابت پذی ــاخص جهان ــت. »ش ــه اس  یافت

كثرســازی  كشــور بایــد حدا كــرده اســت. نمــره 100 معــادل جایــگاه هــدف بــرای سیاســت گذاران اســت. هــدف هــر 

ــا نقطــه هــدف نشــان می دهــد.  كــه نمــره فعلــی، فاصلــه آنهــا را ت نمــره در هــر یــک از زیرشــاخص ها باشــد، در حالــی 

« نیســت  و بــرای همــه كشــورها قابــل دســتیابی اســت.  گفتنــی اســت رقابت پذیــری یــک »بــازی بــا حاصل جمــع صفــر

گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد، در بحبوحــه  كــه بــه   گفــت  در چرایــی نوآفرینــی شــاخص جدیــد رقابت پذیــری بایــد 

ــیرهای  ــرای مس ــی و اج ــف، ارزیاب ــادی، تعری ــکننده اقتص ــود ش ــده و بهب ــت قطبی ش ــاوری، سیاس ــریع فن ــرات س تغیی

جدیــد بــرای ایجــاد رشــد و رفــاه اهمیــت می یابــد. بــا توجــه بــه اینکــه »بهــره وری« مهم تریــن عامــل تحقــق رشــد 

اقتصــادی بلندمــدت اســت، »شــاخص جهانــی رقابت پذیــری0/ 4« بــا هــدف فهــم بهتــر مجموعــه عوامــل نوظهــوری 

كــه در عصــر »انقــالب صنعتــی چهــارم« بــرای بهــره وری حیاتــی هســتندو همچنیــن ایجــاد ابــزاری بــرای ارزیابــی آنهــا 

كیــد بــر یــک عامــل نیــاز بــه  طراحــی شــده اســت. در ایــن بــاره، هــر كشــور بــه منظــور ارتقــای رقابت پذیــری، به جــای تا

اتخــاذ نگرشــی جامــع دارد. در واقــع، موفقیــت در یــک حــوزه نمی توانــد عملکــرد ضعیــف ســایر حوزه هــا را جبــران 

كنــد. بنابرایــن بــه منظــور افزایــش رقابت پذیــری، هیــچ حــوزه ای نبایــد نادیــده گرفتــه شــود. كلــوس شــوآب، بنیان گــذار 

گــزارش بــا هــدف كمــک بــه سیاســت گذاران،  كــه  گــزارش در یادداشــتی توضیــح می دهــد  و رئیــس مجمــع در مقدمــه 

ــر  ــادی در عص ــای اقتص ــکل دهی راهبرد ه ــرای ش ــان ب ــار جه كن ــه  و  گوش ــان در  ــایر ذی نفع ــب وكارها و س ــران كس رهب

»انقــالب صنعتــی چهــارم«  تهیــه و تدویــن شــده اســت.

2- روش شناسی پژوهش  و ارتباط متقابل مولفه ها و مراحل توسعه و شاخص موزون
كــه هریــک از  شــاخص رقابت پذیــری جهانــی از میانگیــن مــوزون مؤلفه هــای متفــاوت بســیاری تشــکیل می شــود 

آنهــا یکــی از وجــوه مفهــوم پیچیــده رقابت پذیــری را نشــان می دهــد. شــاخص رقابت پذیــری جهانــی بــا اســتفاده 

گرهــا بــه طــور مــوزون بــه 12 مؤلفــه یــا  گــر بــرای 1۳۳ كشــور محاســبه شــده اســت. متغیرهــا یــا نما از 114 متغیــر یــا نما

ركــن و ســپس بــه ۳ زیر شــاخص و در نهایــت بــه شــاخص رقابت پذیــری جهانــی تبدیــل شــده اند1. هرچنــد 12 مؤلفــه 

گانــه توصیــف و معرفــی می شــوند، ولــی ایــن امــر نبایــد مــا را از ایــن واقعیــت غافــل ســازد  رقابت پذیــری به طــور جدا

گــزارش  گــردآوری داده هــای مربــوط بــه آنهــا در پیوســت 1  گــر مذكــور و منابــع مورداســتفاده بــرای  1. نحــوه تعریــف، دســته بنــدی و وزن دهــی بــه 114 متغیــر یــا نما
گــزارش مجمــع  كــه از ارایــه آن صرف نظــر می شــود. ایــن  رقابت پذیــری جهانــی )ص 47ـ4۵( و قســمت "منابــع و یادداشــتهای فنــی" )ص 47۵ـ47۳( مفصــل آمــده اســت 

كــرده اســت. گــر اســتفاده  جهانــی اقتصــاد در ســال 2010-2011 بــه منظــور ارزیابــی جایــگاه رقابت پذیــری جهانــی كشــورها از 114 نما
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كــه ایــن مؤلفه هــا مســتقل نیســتند: آنهــا نــه تنهــا بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد بلکــه معمــوًال یکدیگــر را تقویــت می كننــد. 

بــرای مثــال، نــوآوری )مؤلفــه دوازدهــم( در دنیایــی بــدون نهــاد حافــظ حقــوق مالکیــت فکــری )مؤلفــه اول( یــا در 

كافــی )مؤلفــه پنجــم( میســر نیســت و در نظــام اقتصــادی فاقــد  كشــورهای بــا نیــروی كار فاقــد تحصیــالت و آمــوزش 

كارامــدو گســترده )مؤلفــه دوم( دشــوارتر  ــا فاقــد زیر ســاخت  كارامــد )مؤلفه هــای ششــم، هفتــم و هشــتم( ی بازارهــای 

اســت. هرچنــد بــرای ســاختن شــاخص رقابت پذیــری جهانــی عمــًا بــه تلفیــق ایــن 12 مؤلفــه در یــك شــاخص واحــد 

گانــه معرفــی شــده اســت، زیــرا تحلیــل غیر تلفیقــی و تفکیکــی  می پردازیــم، ولــی هــر یــك از ایــن مؤلفه هــا به طــور جدا

كــه هــر كشــور  می توانــد بــرای كشــورها و دســت اندركاران مفیــد باشــد: ایــن نــوع تحلیــل، مــا را بــه حوزه هــای خاصــی 

كــه مؤلفه هــای مختلــف تأثیــر متفاوتــی  خــاص بایــد در آنهــا دســت بــه اصــالح بزنــد نزدیکتــر می ســازد. روشــن اســت 

بهبــود  راه  بهتریــن  بــا  بوركینافاســو  بــرای  رقابت پذیــری  بهبــود  راه  بهتریــن  می گذارنــد:  مختلــف  كشــورهای  روی 

رقابت پذیــری بــرای ســوییس یکســان نیســت. دلیــل ایــن امــر آن اســت كــه ایــن دو كشــور در ســطح متفاوتی از توســعه 

كــه كشــورها در مســیر توســعه جلــو می رونــد، دســتمزدها افزایــش می یابــد و بــرای حفــظ ایــن  قــرار دارنــد: همان طــور 

كار بایــد افزایــش یابــد. ، بهــره وری نیــروی  درامــد باالتــر

در چارچــوب شــاخص رقابت پذیــری جهانــی، در مرحلــه اول توســعه، نیــروی محركــه یــك نظــام اقتصــادی را 

عوامــل تولیــد تشــکیل می دهــد1 و كشــورها بــر اســاس ذخایــر عوامــل تولیــد خــود ـ عمدتــًا نیــروی كار غیرماهــر و منابــع 

كاالهــای  طبیعــی ـ بــه رقابــت می پردازنــد. شــركتها بــر اســاس قیمــت بــه رقابــت بــا یکدیگــر پرداختــه و محصــوالت یــا 

پایــه و ابتدایــی را می فروشــند و بهــره وری پاییــن آنهــا در دســتمزدهای پاییــن تجلــی می یابــد. در ایــن مرحلــه از 

توســعه، حفــظ رقابت پذیــری عمدتــًا بــه وجــود نهادهــای عمومــی و خصوصــی دارای عملکــرد مطلــوب )مؤلفــه اول(، 

زیر ســاخت توســعه یافته )مؤلفــه دوم(، ثبــات اقتصــاد كالن )مؤلفــه ســوم( و نیــروی كار ســالم و باســواد )مؤلفــه چهــارم( 

بســتگی دارد. وقتــی  كــه همــراه بــا ارتقــای توســعه، دســتمزدها ارتقــا می یابــد، كشــورها وارد مرحلــه دوم توســعه )مبتنــی 

كیفیــت محصــوالت را بــاال  كــرده و  كارامدتــر را شــروع  كــه در آن بایــد ایجــاد فرایندهــای تولیــد  كارایــی2( می شــوند  بــر 

كاالیــی  كارآمــوزی  و آموزش عالــی )مؤلفــه پنجــم(، بــازار  ببرنــد. در ایــن مرحلــه، رقابت پذیــری به طــور فزاینــده ای از 

كارامــد )مؤلفــه هفتــم(، بــازار مالــی پیشــرفته )مؤلفــه دهــم( و توانایــی بهره بــرداری از  كار  كارامــد )مؤلفــه ششــم(، بــازار 

كــه كشــورها بــه مرحلــه ســوم توســعه )مبتنــی  تکنولوژیهــای موجــود )مؤلفــه نهــم( نشــأت می گیــرد. ســرانجام، وقتــی 

كــه  بــر نــوآوری( وارد می شــوند، حفــظ دســتمزدهای باالتــر و در نتیجــه ســطح زندگــی آنهــا زمانــی میســر خواهــد بــود 

مؤسســات اقتصــادی آنهــا بتواننــد بــا محصوالتــی جدیــد و منحصــر بــه فــرد بــه رقابــت بــا یکدیگــر بپردازنــد. در ایــن 

كــرده و بــا اســتفاده از پیشــرفته ترین  مرحلــه، شــركتها بایــد از طریــق نــوآوری )مؤلفــه دوازدهــم( بــا یکدیگــر رقابــت 

1. Factor- Driven Stage
2. Efficiency-Driven
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كاالهــای جدیــد و متفاوتــی بپردازنــد. مفهــوم مراحــل توســعه بــه ایــن  فرایندهــای تولیــد )مؤلفــه یازدهــم( بــه تولیــد 

كــه ارتبــاط بیشــتری بــا یــك كشــور  كــه بــه مؤلفه هایــی  نحــو در شــاخص رقابت پذیــری جهانــی لحــاظ شــده اســت 

گرچــه  ، ا خــاص بــا توجــه بــه مرحلــه خــاص توســعه آن دارنــد، وزن نســبتًا بیشــتری داده شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر

كلیــه كشــورها اهمیــت دارنــد، اهمیــت نســبی هــر یــك از ایــن مؤلفه هــا بــه ســطح  هــر 12 مؤلفــه تــا حــد معینــی بــرای 

خــاص توســعه یــك کشــور بســتگی دارد. 

گانه رقابت پذیری و الزامات اساسی مراحل سه گانه توسعه جدول )2(: مؤلفه های ۱2 

گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد سالهای 2019-2010. ماخذ: 

، 12 مؤلفــه مذكــور بــه ســه زیر شــاخص تقســیم شــده اند كــه هــر یــك از ایــن ســه زیر شــاخص  بــرای لحــاظ كــردن ایــن امــر

كــه  نقشــی اساســی در ســطح خاصــی از توســعه دارد: زیرشــاخص الزامــات اساســی شــامل مؤلفه هایــی می شــود 

زیر شــاخص  تولیــد( دارنــد؛  بــر عوامــل  اول توســعه )مبتنــی  كشــورهای موجــود در ســطح  را در  نقــش  بیشــترین 

كشــورهای موجــود در ســطح دوم  كــه نقشــی اساســی در  كارایــی شــامل مؤلفه هایــی می شــود  تقویت كننده هــای 

كــه  كارایــی( دارنــد؛ و زیر شــاخص عوامــل نــوآوری و پیچیدگــی هــم شــامل مؤلفه هایــی می شــود  توســعه )مبتنــی بــر 

ــه  ــه ب ك ــی  ــای خاص ــد. وزنه ــوآوری( دارن ــر ن ــی ب ــعه )مبتن ــوم توس ــطح س ــود در س ــورهای موج ــی در كش ــی اساس نقش

هریــك از ســه زیر شــاخص بــاال در هــر مرحلــه از توســعه لحــاظ شــده، در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت. بــرای 

، از یــك رگرســیون درســت نمایی بیشــینه1  تعییــن ایــن وزنهــا، بــرای هــر یــك از زیرشــاخص های مذكــور در ســالهای اخیــر

1. maximum likelihood regression
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بــرای تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه اســتفاده شــد تــا بتــوان ضرایــب متفــاوت هــر مرحلــه از توســعه را مشــخص 

ــد. در  ــر آمده ان كــه در جــدول زی ــه انتخــاب وزنهایــی منجــر شــد  گردســازی ایــن تخمین هــای اقتصادســنجی ب ــرد.  ك

، ســطح تولیــد  كرده ایــم. اولیــن معیــار اینجــا بایــد اضافــه نمــود ســطح توســعه كشــورها را بــر اســاس دو معیــار تعییــن 

كســی یــا نماینــده  ناخالــص داخلــی ســرانه بــر اســاس نرخهــای ارز بــازار اســت. ایــن معیــار قابــل  دســترس بــه عنــوان پرا

دســتمزدها اســت، زیــرا داده هــای قابــل  مقایســه بین المللــی درمــورد دســتمزدها بــرای كلیــه كشــورهای تحت پوشــش 

گــزارش وجــود نــدارد.

جدول )3(: وزنهای سه زیر شاخص اصلی در سه مرحله توسعه )درصد(

کاراییمرحله مبتنی بر عوامل تولیدزیرشاخص مرحله مبتنی بر نوآوریمرحله مبتنی بر 

604020الزامات اساسی

كارایی ۳۵۵0۵0تقویت كننده های 

۵10۳0عوامل نوآوری  و پیچیدگی

گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد سالهای 2020-2010. ماخذ: 

آســتانه ها یــا حــدود درامــدی بــرای ســطوح توســعه در جــدول )۳( درج اســت. معیــار دوم بــه میــزان وابســتگی 

ــی در كل  كاالهــای معدن ، از ســهم صــادرات  ــرای اندازه گیــری ایــن امــر ــوط می شــود. ب ــه عوامــل تولیــد مرب كشــورها ب

كــه بیــش از 70 درصــد صــادرات آنهــا را محصــوالت  صــادرات )كاالو خدمــات( اســتفاده، و فــرض شــده كشــورهایی 

ــر عوامــل تولیــد اســت.  ــا حدزیــادی یــك اقتصــاد مبتنــی ب معدنــی اســت)بر  اســاس میانگیــن یــك دوره پنجســاله(، ت

گــزارش رقابت پذیــری جهانــی، وزن اركان ســه گانه رقابت پذیــری به ترتیــب الــف( الزامــات اساســی و نیازهــای  مطابــق 

كارایــی و ج( عوامــل نــوآوری و پیچیدگــی بــا ســطح درجــه توســعه متفــاوت اســت.  پایــه، ب( تقویت كننده هــاو ارتقــای 

ــس  ــت و بالعک ــد داش ــتری خواه ــوآوری وزن  بیش ــی و ن كارای ــای  ــد، ارتق ــعه یافته تر باش ــادی توس ــه اقتص ــی هرچ بعبارت

در اقتصادهــای توســعه نیافته، وزن مســلط را نیازهــای پایــه تشــکیل می دهنــد. درواقــع مولفــه 12گانــه را می تــوان 

كشــورها متفــاوت  كــه اوزان آنهــا باعنایــت بــه ســطح توســعه یافتگی  كشــورها دانســت  مولفه هــای توســعه رقابتــی 

« خوانــده می شــوند. وزن ایــن  كــه بیــن دوســطح توســعه قــرار می گیرنــد، كشــورهای»در حال گذار اســت. كشــورهایی 

ــردن  ــا لحاظ ك ــد. ب ــر می یاب ــه ســطح دیگــر بتدریــج تغیی ــذار آرام آنهــا از ســطحی ب گ ــا ارتقــای توســعه آنهــاو  كشــورها ب

كشــورهای  كــه اهمیــت آنهــا بــرای رقابت پذیــری  )باافــزودن وزن حوزه هایــی  گــذار از ســطحی بــه ســطح دیگر ایــن 

گذاربــه مرحلــه بعــدی توســعه آمــاده  كــه خــود را بــرای  در حال  گذارروبــه  افزایــش اســت(، رقابت پذیــری كشــورهایی  را

كنــد. نمی كنند،جریمــه وتنبیــه 
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جدول )4(: آستانه های درامدی سطوح مختلف توسعه

سطح توسعه
تولید ناخالص 

داخلی سرانه )به 
دالر آمریكا(

تعداد 
کشورهای منتخبکشورها

4۳كمتر از 2000سطح اول: مبتنی بر عوامل تولید
ــد،  ــگالدش، هن ــه بن ــیا از جمل ــوب آس ــا و جن ــب از آفریق اغل
النــکا،  ســری  فیلیپیــن،  كســتان،  پا قرقیزســتان،  نیجریــه، 

ویتنــام تاجیکســتان، 

۳00017 ـ 2000گذر از سطح اول به سطح دوم
آذربایجــان،   ، الجزایــر منــا:  منطقــه  و  جهــان  در  كنــده  پرا
عربســتان   ، قطــر كــش،  مرا قزاقســتان،  اندونــزی،   ، مصــر

ونزویــال ســوریه،  ســعودی، 

كارایی مالــزی، 900027ـ ۳000سطح دوم: مبتنی بر  چیــن،  برزیــل،  آرژانتیــن،  جهــان:  در  كنــده  پرا
اوكرایــن و  تونــس  تایلنــد،  جنوبــی،  آفریقــای 

كنــده در جهــان و شــرق اروپــا: بحریــن، شــیلی، مکزیــک، 170001۵ ـ 9000گذر از سطح دوم به سطح سوم پرا
عمــان، لهســتان، رومانــی، روســیه و تركیــه

۳۳بیش از 17000سطح سوم: مبتنی بر نوآوری
اعضــای  اســترالیا،  شــمالی:  آمریــکای  و  غربــی  اروپــای 
كــره،  كانــاد، اســراییل، هنگ كنــگ، ژاپــن،  اتحادیــه اروپــا، 

آمریــکا  و  انگلیــس  امــارات،  تایــوان،   ، ســنگاپور

گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد سالهای 2020-2010. ماخذ: 

گانه آن برای ایران 3- نتایج مطالعه رقابت پذیری جهانی و مولفه های ۱2 
در ایــن قســمت ابتــدا گزارش هــای مختلــف بــرای بیــان تحــوالت جایــگاه ایــران از منظــر شــاخص رقابت پذیــری جهانــی بــا 

یکدیگــر تطبیــق داده شــده اند. ســپس بــه مولفه هــای ورودی و خروجــی پرداختــه شــده و در قســمت ســوم بــه تحلیلــی 

در خصــوص مســیر احیــای رقابت پذیــری اقتصــادی كشــورها بعــد از بحران هــای اخیــر بــه ویــژه بحــران پاندمــی كوویــد-19 

اشــاره شــده اســت. قســمت چهــارم توصیاتــی در خصــوص ارتقــاء رقابت پذیــری در میان مــدت حســب زیرشــاخص ها 

كاهنــده رقابت پذیــری ایــران در جهــان اشــاره می كنــد دارد و قســمت پنجــم بــه مهمتریــن متغیرهــا و عوامــل 

۱-3- نتایج مطالعات تطبیقی رقابت پذیری، مولفه ها و اجزای آن

كه: گویای آن است  نتایج مطالعه تطبیقی شاخص رقابت پذیری جهانی و منطقه ای  ایران درمقاطع ساالنه 

شــاخص رقابت پذیــری جهانــی ایــران: ایــران در ســال 2010 در رقابت پذیــری جهانــی بــا كســب امتیــاز بــا ارزش 

گــزارش رقابت پذیــری جهانــی مجمــع جهانــی  عــددی 4.14 از 10 در رتبــه 69 در بیــن 1۳9 كشــور بررســی شــده در 

كــه هم ردیــف  كارایــی(  گــذار از مرحلــه مبتنــی بــر عوامــل تولیــد بــه مرحلــه بهبــود  اقتصــاد قــرار داشــت )در وضعیــت 

كلمبیــا 4.14 )68(، لتونــی 4.14 )70(، بلغارســتان 4.1۳ )71( و قزاقســتان 4.1۳ )71( بــود. طــی  رومانــی 4.16 )67(، 

كــرده بــود. البتــه طــی ایــن مــدت  دوره تــا قبــل از بازنگــری شــاخص در ســال 2017-18، همچنــان رتبــه 69 احــراز 
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شــاخص رقابت پذیــری بــا ركــورد رتبــه 8۳ بــرای ســال 2014-1۵ پرنوســان بــوده اســت1. منتهــی بــا بازبینــی شــاخص 

رقابت پذیری در ســال ســال 2018، و اهمیت یافتن مولفه های نرم، در دو ســال 2018 و 2019 شــاخص رقابت پذیری 

ایــران، بــه رتبــه 89 و 99 تنــزل یافتــه اســت.

جدول)5(: تحلیل شكاف رقابت پذیری)GCI( ایران درمقایسه با بهترین عملكرد منطقه ای و جهانی

عملكرد ایران به رتبه 
برترمنطقه: ترکیه

عملكرد به رتبه برتر )۱( 
جهان ایران

تعداد 
کشور

برنامه 
توسعه ح شر

ف
كا

ش
%

به
رت

یاز
مت

ا

ف
كا

ش
%

یاز
مت

ا

شور
ک

یاز
مت

ر ا
غیی

ت

یاز
مت

ا

به
ررت

غیی
ت

به
رت

 97.4
)2.6( )( 61 )( 4.2۵  7۳.۵

)26.۵( ۵.6۳ سوئیس ... 4.14 ... 69 1۳9
سال ۵ 
برنامه 

توسعه 4

 1۳89-90
)2010-11(

 91.۵
)8.۵(

 44
)+17( )( 4.4۵  7۳.1

)26.9( ۵.۵7 سوئیس -0.07 4.07 -1۳ 82 148
سال 2 
برنامه 

توسعه ۵

 1۳92-9۳
)201۳-14(

 90.4
)9.6(

 4۵
)-1( )( 4.46  70.7

)29.۳(
 ۵.70

)+0.1۳( سوئیس -0.04 4.0۳ -1 8۳ 144
سال ۳ 
برنامه 

توسعه ۵

 1۳9۳-94
)2014-1۵(

 9۳.6
)6.4(

 ۵1
)-6( )( 4.۳7  71.0

)29.0(
 ۵.76
)+0.06( سوئیس +0.06 4.09 +9 74 140

سال 4 
برنامه 

توسعه ۵

 1۳9۳-94
)201۵-16(

 9۳.8
)6.2(

 ۵۵
)-4( )( 4.۳9  70.9

)29.1(
 ۵.81

)+0.0۵( سوئیس +0.0۳ 4.12 -2 76 1۳8
سال ۵ 
برنامه 

توسعه ۵

 1۳94-9۵
)2016-17(

 96.6
)۳.4(

 ۵2
)+۳( )( 4.42  72.9

)27.1(
 ۵.86
)+0.0۵( سوئیس +0.1۵ 4.27 +7 69 1۳7

سال 1 
برنامه 

توسعه 6

 1۳9۵-96
)2017-18(

 89.1
)10.9(

 61
)-۳(

 61.6
)+0.1(

 64.1
)۳۵.9(

 8۵.6
)+0.8( آمریکا +0.4 ۵4.9 -1 89 140

سال 2 
برنامه 

توسعه 6

 1۳96-97
)2018(

 8۵.۳
)14.7( )0( 61  62.1

)+0.۵(
 62.۵

)۳7.۵(
 84.8
)+1.۳( سنگاپور -1.9 ۵۳.0 -10 99 141

سال ۳ 
برنامه 

توسعه 6

 1۳97-98
)2019(

Source: WEF, GCI, 2008-2021. (wef.org)

1 نظــر بــه تعــداد كشــورها از 1۳8 تــا 148 كشــور در طــی دوره مــورد بحــث از 2010 تــا 2019، احتمــاال در جابجایــی و تغییــر رتبــه ایــران بی تاثیــر نبــوده باشــد. همچنیــن تغییــر 
در كمیــت و كیفیــت شــاخص ها و متغیرهــای تشــکیل دهنــده 12 مولفــه رقابت پذیــری از 2017، در ایــن جابجایــی تاثیــر دارد. بــا ایــن  وجــود، بــا تعــداد كشــورهای یکســان 

در ابتــداو انتهــای دوره، كاهــش ۳0 رتبــه ای جایــگاه ایــران، شــکاف در شــاخص های نــرم بــوده  اســت.
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کارایــی قــرار داشــت، امــروز  کــه طــی یــک دهــه گذشــته در ابتــدای ورود بــه نظــام تولیــد مبتنــی بــر  اقتصــاد ایــران 

گشــته اســت مجــدد بــه نظــام تولیــد مبتنــی بــر عوامــل باز

از مطالعــه شــکاف شــاخص رقابت پذیــری ایــران در مقیــاس جهانــی )رتبــه برتــر جهــان( و منطقــه ای )تركیــه( 

گذاشــته اســت بــه  گویــای آن اســت شــکاف شــاخص رقابت پذیــری ایــران بــه ویــژه بعــد از بازنگــری روبــه افزایــش 

كــه شــکاف شــاخص در ســال 2019 ایــران بــا رتبــه برتــر جهــان بــه ۳7.۵ درصــد و بــا رتبــه برتــر منطقــه بــه 14.7  طــوری 

درصــد رســیده اســت.

مطابــق اطالعــات جــدول )۵(، بهتریــن رتبــه ایــران در شــاخص رقابت پذیــری جهانــی بــرای دوســال قبــل از شــروع 

كــه تعــدادی موثــری از 12 مولفــه ثبــات نســبی داشــتند، رخ  تحریم هــا )1۳90( و ســال نخســت پســابرجام )1۳96(، 

ــا تشــدید تحریم هــا و بی ثباتــی مولفه هــا  داده اســت. در مقابــل، بدتریــن رتبــه ایــران در GCI بــا 99 در ســال 1۳98 ب

رخ داده اســت.

جــدول )6( شــکاف شــاخص رقابت پذیــری ایــران را در مقایســه بــا كشــورهای صنعتــی تــراز نخســت و منتخبــی از 

كشــورهای نوظهــور و تــازه صنعتــی شــده نســل نخســت و دوم را طــی چهــار مقطــع ســاالنه در یــک دهــه اخیــر از 2010 تــا 

كــه طــی دو مقطــع اول دوره بــا شــاخص رقابت پذیــری  2019 را ارایــه مــی دهــد. مطابــق ایــن اطالعــات، نتیجــه می شــود 

بازبینــی نشــده، ایــران باالتریــن شــکاف از مجموعــه كشــورهای صنعتــی بــا ســوئیس، آمریــکا، آلمــان و ژاپــن، بــا بیــش 

از 20 درصــد مواجــه بــوده اســت. حــال آنکــه بــا شــاخص رقابت پذیــری بازبینــی شــده در دو مقطــع اخیــر2018 و 2019، 

شــکاف شــاخص رقابت پذیــری ایــران بــا آن كشــورها، بــا بیــش از ۳۵ درصــد رو بــه افزایــش گذاشــته اســت.
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جدول)6(: شكاف شاخص رقابت پذیری)GCI( ایران درمقایسه با کشورهای منتخب نوظهورو تازه صنعتی شده۱: ۱۹-2۰۱۰

کشور

)۱38۹( ۱۱-2۰۱۰)۱3۹6( ۱8-2۰۱7)۹7( ۱۹-2۰۱8)۹8( 2۰2۰-2۰۱۹
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1۵.6۳7۳.۵1۵.8672.9482.666.۵482.۳64.4سوئیس

۵۵.۳976.8۵۵.6۵7۵.6۳82.866.۳781.864.8آلمان

4۵.4۳76.22۵.8۵7۳.018۵.664.128۳.76۳.۳آمریکا

6۵.۳777.19۵.4977.8۵82.۵66.۵682.۳64.4ژاپن

274.848۵.۵27۵.008۵.42872.67۵.6287۳.971.7چین

2۳4.9284.126۵.0784.21۵78.869.41۳79.666.6كره جنوبی

664.1998.8۵14.4496.24664.68۵.04864.981.7مکزیک

۵84.2896.7804.1410۳.172۵9.۵92.۳7160.987.0برزیل

87۳.9۵104.892۳.9۵108.181۵7.۵9۵.۵8۳۵7.292.7آرژانتین

۵14.۳۳9۵.6404.۵99۳.0۵862.088.۵6861.486.۳هند

264.8884.82۳۵.1782.62۵74.47۳.82774.671.0مالزی

444.4۳9۳.۵۳64.6891.24۵64.984.6۵064.682.0اندونزی

614.2۵97.4۵۳4.4296.66161.689.16162.18۵.۳تركیه

۳84.۵191.8۳24.7290.۵۳867.۵81.۳4068.177.8تایلند

۳24.6۵89.09۵۳.9۳108.787۵۵.668.787۵6.494.0 تونس

۵94.2796.9۵۵4.۳697.977۵8.194.۵6761.۵86.2 ویتنام

694.14100694.2710089۵4.9100.099۵۳.0100.0ایران

1۳91۳7140141تعداد كل كشورها

SOURCE: UNIDO, CIPI, 1990-2021. (unido.org).

همچنیــن طــی دو مقطــع اول دوره بــا شــاخص رقابت پذیــری بازبینــی نشــده، ایــران باالتریــن شــکاف بــا كشــورهای 

كــره جنوبــی و مالــزی، بــا بیــش از 1۵ درصــد شــکاف مواجــه  تــازه صنعتــی شــده و نوظهــور نســل نخســت و دوم بــا 

( و نســل دوم )شــامل  كنــگ، تایــوان و ســنگاپور كــره جنوبــی، مکزیــک، آرژانتیــن، برزیــل، هنــد، هنــگ  1. كشــورهای تــازه صنعتــی شــده نســل نخســت )شــامل 8 كشــور 
كــره(و ۵ كشــور )اندونــزی، تایلنــد،  كــش و تونــس(، تنهــا ۵ كشــور )آرژانتیــن، برزیــل، هنــد، مکزیــک و جمهــوری  كلمبیــا، مرا ــزی، فیلیپیــن، تایلنــد،  اندونــزی، تركیــه، مال

گــروه20، بــرای مقایســه بــا ایــران در ایــن جــدول درج اســت. مالــزی، تونــس و تركیــه( عضــو 
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ــر 2018 و 2019، شــکاف شــاخص  ــا شــاخص رقابتپذیــری بازبینــی شــده در دو مقطــع اخی ــوده اســت. حــال آنکــه ب ب

ــت. ــته اس ــش گذاش ــه افزای ــد روب ــش از 2۵ درص ــه بی ــا آن دو، ب ــران ب ــری ای رقابت پذی

کاهنده و بهبوددهنده شاخص رقابت پذیری ۱-۱-3- مولفه های 

كــه در ایــن بیــن،  وضعیــت ایــران در ســال 2010 در 12 مولفــه تشــکیل دهنده رقابت پذیــری بشــرح جــدول )7( بــوده اســت 

كار )۳.۳7 )1۳۵(( و بــازار مالــی پیشــرفته )۳.29)120(( از 12 مولفــه، ضعیف تریــن وضعیــت  كارایــی بــازار  ایــران در 2 مولفــه 

ــت  ــن وضعی ــازار )۵.09 )20(( بهتری ــدازه  ب ــادكالن ) 4.96 )4۵((و ان ــط  اقتص ــات محی ــه ثب ــل، در 2 مولف ــته، و در مقاب را داش

كار و بــازار مالــی وضعیــت شــاخص رقابت پذیــری ایــران را در جهــان بشــدت  را احرازكــرده بــود. در واقــع، دو مولفــه بــازار 

كاهــش داده  و در مقابــل دو مولفــه ثبــات محیــط اقتصــادكالن و انــدازه بــازار شــاخص رقابت پذیــری ایــران را در جهــان بــه  

طــور موثــری بهبــود  داده  بــود. امــا بــا ســقوط ۳0 رتبــه ای رتبــه ایــران در ســال 2019، در 6 مولفــه از 12 مولفــه ، از جملــه كارایــی 

كار )1۳2(، و نظــام مالــی  كار )140(، ثبــات محیــط اقتصــاد كالن )1۳4(، بــازار محصــول )1۳۳(، پویایــی محیــط كســب و  بــازار 

و بــازار مالــی پیشــرفته )12۳( و نهادهــا )120( شــاهد افــت  و افــول بی ســابقه بــوده اســت. در واقــع، تنــزل و افــول مولفه هــای 

رقابت پذیــری از جملــه ایــن 6 مولفــه، جایــگاه رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران، بــا ۳0 رتبــه تنــّزل، شــدیدا تضعیــف شــده اســت

4.۰-GCR 2-۱-3- تغییر جایگاه ایران در

ــره  ــب نم ــا كس ــران ب ــال 2018 و 2019، ای ــاد در دو س ــی اقتص ــع جهان ــری مجم ــزارش رقابت پذی گ ــن  ــق جدیدتری مطاب

9/ ۵4 و ۵۳.0 از 100 توانســته جایــگاه 89 و 99 شــاخص جدیــد رقابت پذیــری جهانــی را در میــان 140 اقتصــاد جهــان 

كــه در آن از معیــار جدیــدی بــا عنــوان »شــاخص جهانــی  گــزارش ســال 2018 و 2019  را بــه خــود اختصــاص دهــد1. در 

رقابت پذیــری 0/ 4« بــرای ارزیابــی بهــره وری و رقابت پذیــری اقتصادهــا اســتفاده شــده، جایــگاه ایــران در مقایســه بــا 

ســال 2010 ، 20 و ۳0 رتبــه تنــزل دارد.

3-۱-3- رتبه ۱2 مولفه GCI ایران

محیــط  »ثبــات  ارتباطــات«،  اطالعــات و  فنــاوری  »به كارگیــری  »زیرســاخت«،  »نهادهــا«،   : از عبارتنــد  مولفــه   12 ایــن 

«، »پویایــی  «، »نظــام مالــی«، »انــدازه بــازار اقتصــادكالن«، »ســالمت«، »مهارت هــا«، »بــازار محصــول«، »بــازار نیــروی كار

گــزارش جهانــی رقابت پذیــری 2018 و 2019 در شــاخص كل، ایــران بــا كســب نمــره 9/  «و »توانایــی نــوآوری«. در  كســب وكار

۵4 و ۵۳.0 توانســت در جایــگاه 89 و 99 قــرار گیــرد. بــا لحــاظ ایــن نکتــه كــه در ایــن گــزارش از معیــاری جدیــد بــرای ارزیابــی 

كل  گــزارش رقابت پذیــری جهانــی 2018 و 2019 در 12 مولفــه اصلــی و در مجمــوع نیــز از 98 و 102 زیرشــاخص بــرای محاســبه ایــن 12 مولفــه و در نهایــت شــاخص   .1
اســتفاده شــده اســت. تركیبــی از داده هــای ســازمان های بین المللــی و نظرســنجی از نخبــگان »مجمــع جهانــی اقتصــاد« مبنــای داده ای ایــن محاســبات اســت. همــان 
گزارش هــای پیشــین )تــا قبــل از ســال 2017( رقابــت پذیــری جهانــی مجمــع جهانــی اقتصــاد، 12 مولفــه و شــاخص های  كــه در  كــه قبــال یــادآوری شــد 114 متغیــری  طــوری 
كــه از ایــن میــان 64 متغیــر جدیــد هســتند. همچنیــن، وزن اطالعــات  كاســته شــده  گــزارش جدیــد بــه 98 و 102 متغیــر  رقابت پذیــری جهانــی را تشــکیل می دادنــد، در 
حاصــل از نظرســنجی از مدیــران اجرایــی بنگاه های اقتصــادی از 70 بــه ۳0 درصــد كاهــش، و 70 درصــد امتیــازات براســاس داده های آمــاری كشــورها اندازه گیــری می شــود.
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گــزارش 2010 ، 20 و ۳0 پلــه تنــزل یافتــه اســت. البتــه وضعیــت  ایــران در  رقابت پذیــری اســتفاده شــده، رتبــه ایــران نســبت بــه 

هــر یــک از 12 مولفــه بــا اهمیــت دارد. در ایــن  بــاره ایــران در ســال 2019 نســبت بــه 2018 در مولفــه »نهادهــا« بــا نمــره 42.۵ 

در رتبــه 121، در مولفــه »زیرســاخت« بــا 64.8 در رتبــه 80، در مولفــه »به كارگیــری فناوری اطالعــات و ارتباطــات« بــا ۵0.8 

در رتبــه 84، در مولفــه »ثبــات اقتصــادكالن« بــا ۵2.2 در رتبــه 1۳4، در مولفــه »ســالمت« بــا 80.4 در رتبــه 72، در مولفــه 

ــا 41.۳ در  « ب ــازار نیــروی كار ــا 41.6 در رتبــه 1۳۳، در مولفــه »ب كاال« ب ــازار  ــا ۵7.9 در رتبــه 92، در مولفــه »ب »مهارت هــا« ب

« بــا 74.1 در رتبــه 21، در مولفــه »پویایــی  رتبــه 140، در مولفــه »نظــام مالــی« بــا 47.۵ در رتبــه 12۳، در مولفــه »انــدازه بــازار

« بــا 44.۳ در رتبــه 1۳2 و در مولفــه »توانایــی نــوآوری« بــا ۳8.0 در رتبــه 71 جهــان قرارگرفتــه اســت. كســب وكار

جدول )7(: جایگاه جهانی رقابت پذیری ایران در مقایسه با بهترین کشور در دهه 2۰۱۹-2۰۱۰

ح نمره و امتیاز ارزش شر
) ( عددی)تغییر رتبه )تغییر

رتبه نخست 
برتر جهان حوزه 

گانه کلی 2۰۱۰2۰۱82۰۱۹2۰۱۰2۰۱62۰۱82۰۱۹مولفه های ۱2 

كلی رقابت پذیری جهانی ایاالت  متحده99 )10-(89 )20-(74)۵-(۵۳.069)1.9-(۵4/9 )+(شاخص 

)I( الزامات 
و نیازهای 

اساسی 
)محیط 
كمکی(

فنالند120 )1+(121)۳9-(72)10+(42.۵82 )1.8-(44/۳ )+(۳7/4)1( نهادها

سنگاپور80 )4-(76 )2-(67)7+(64.874 )0.6-(6۵/4 )-(۳7/۵)2( زیرساخت ها

)۳(آمادگی تکنولوژیکی
)ICTكره جنوبی84 )4-(80 )7+(104)17-(۵0.887 )۳.2+(47/6 )+(۳8/0)انطباق پذیری

۳۳ كشور1۳4)17-(117)72-(27)18+(۵2.24۵)14.7-(66/9 )+(49/6)4( ثبات محیط اقتصاد كالن

)II( سرمایه 
انسانی

)۵(سالمت
4 كشور72 )12+(84 )۳0-(۵0)4+(80.4۵4 )2.9+(77/۵ )+(۵8/9)بهداشت وآموزش ابتدایی(

)6(مهارت ها
سوئیس92 )1-(91 )7+(89)9+(۵7.998 )0.9+(۵7/0 )-(۳8/0)آموزش عالی وحرفه ای(

)III( بازارها

كاال )محصول( كارایی بازار  هنگ كنگ1۳۳ )1+(1۳4 )۳6-(10۳)۵-(41.698 )0.4-(42/0 )-(۳8/۵)7( 

كار سنگاپور140 )4-(1۳6 )1-(1۳9)4-(41.۳1۳۵ )1.8-(4۳/1 )-(۳۳/7)8( بازار نیروی 

هنگ كنگ12۳)2۵-(98 )22+(12۳)۳-(47.۵120 )۵.0-(۵2/۵ )-(۳2/9)9( نظام / بازارهای مالی

چین21 )2-(19 )1+(21)1-(74.120 )0.4-(74/۵ )+(۵0/9)10( اندازه بازار

)IV(
كوسیستم  ا

نوآوری

كار ایاالت متحده1۳2)1۳-(119)۳7-(92)10-(44.۳82 )۵.7-(۵0/0 )-(۳۳/4)11( پویایی محیط كسب و 

آلمان71 )6-(6۵ )26+(70)21+(۳8.091 )0.4-(۳7/6 )+(۳۵/6)12( توانایی نوآوری

گفتنــی اســت تعــداد كشــورها در ســال  ــزارش  رقابت پذیــری  جهانــی مجمــع جهانــی  اقتصــاد ســال های 2020-2010.  گ ماخــذ: نتایــج تحقیــق به نقــل از 
، 2018 تعــداد 140 كشــور و در ســال 2019 تعــداد 141 كشــور بــوده اســت. ، در ســال 2016 تعــداد 140 كشــور 2010 تعــداد 140 كشــور
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GCI ترین  و پایین ترین رتبه ایران در ۱2 مولفه 4-۱-3- باال
در دو ســال 2018 و 2019 بهتریــن و بدتریــن رتبــه را ایــران بــه ترتیــب در شــاخص انــدازه بــازار بــا جایــگاه 19 و 21 و در 

كارایــی  كــرده اســت. در دو ســال 2018 و 2019، ایــران در 6 مولفــه شــامل  بــازار نیــروی  كار بــا جایــگاه 1۳6 و 140 كســب 

، نهادهــا، ثبــات محیــط اقتصــادكالن و نظــام تامیــن مالــی ضعیف تریــن  كار ، بــازار محصــول، پویایــی كســب و  كار بــازار 

كــرده اســت. بدیــن ترتیــب  وضعیــت را داشــته، و در مقابــل، تنهــا در یــک مولفــه انــدازه بــازار بهتریــن وضعیــت را احــراز 

كاهــش داده  و در مقابــل تنهــا مولفــه  ایــن 6 مولفــه وضعیــت شــاخص رقابت پذیــری ایــران را در جهــان بشــدت 

كــه  ــازار شــاخص رقابت پذیــری ایــران را در جهــان به طــور موثــری بهبــود  داده  اســت. البتــه بیــم آن مــی رود  انــدازه ب

ــا تکانه هــای غیركنترلــی از جملــه تحریم هــا روبــه  ــازار ایــران ب چشــم انداز آتــی همــه مولفه هــا ازجملــه مولفــه انــدازه ب

گــذارد. وخامــت 

2-3- مولفه های رقابت پذیری از جنبه ورودی و خروجی

ورودی ،  قلمــرو  ســه  در  )سیســتماتیک(،  نظام منــد  منظــر  از  می تــوان  را  رقابت پذیــری  دوازده گانــه  مولفه  هــای 

كــرد. ۳ مولفــه )شــامل زیرســاخت هــا، ســالمت )بهداشــت و آمــوزش ابتدایــی(و  پردازشــی و خروجــی  دســته بندی 

، نهادهــا، ثبــات محیــط  مهارت هــا )آمــوزش عالــی و حرفــه ای(، به عنــوان ورودی هــا، 7 مولفــه )شــامل انــدازه بــازار

كار و آمادگــی تکنولوژیکــی( به عنــوان پردازشــی ها و  كاال، بازارهــای مالــی، پویایــی كســب و  كارایــی بــازار  اقتصــادكالن، 

كــرد. بــا ایــن دســته بندی در ســه  كار و نــوآوری( به عنــوان خروجی هــا مطــرح  كارایــی بــازار نیــروی  دو مولفــه  )شــامل: 

گانــه رقابت پذیــری تبییــن می شــود: طیــف ورودی هــا، پردازش هــا و خروجی هــا، در ادامــه مولفه هــای 12 

ــد . 1 ــه  دســت می آی ــا مشــاهده وضعیــت رتبــه كل رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران در دهــه گذشــته، ایــن نکتــه ب ب

كــه رتبــه جهانــی ایــران در رده متوســط، و در طــی دوره رو بــه تنــزل )پاییــن( بــوده اســت. امــا رتبــه ایــران در 

شــاخص های ورودی شــامل ۳ مولفــه زیرســاخت هــا، ســالمت و مهارتهــا، اساســا در رده متوســط، و در طــی 

ــه پردازشــی پیشــگفته  گان ــران در مولفــه هــای 7  ــه ای ــه تنــزل )پاییــن( اســت و رتب دوره پرنوســان و بعضــا روب

كاال(و ســپس دو مولفــه خروجــی )بــازار  )بــه خصــوص نهادهــا، ثبــات محیــط اقتصــادكالن، بــازار مالــی و بــازار 

نیــروی كار و توانایــی نــوآوری( در رده پاییــن )وضعیــت نامناســبی( ارزیابــی می شــود. ایــن امــر نشــان از چالــش 

كــه مدیریــت كشــور در ناحیــه پردازشــی دچــار چالش هــای اساســی  مدیریــت در كشــور دارد. بــه ایــن معنــی 

كنــد،   اســت و از ایــن رو نه تنهــا نمی توانــد از شــاخص های ورودی )داده هــا( بــرای بهبــود وضعیــت بهره گیــری 

كاهــش رتبــه در بســیاری از مولفــه هــای پردازشــی و مولفــه هــای خروجــی  )ســتانده ها( شــده  بلکــه موجــب 

كارایــی نظــام اقتصــادی كشــور  گویــای ضعــف بهــره وری و  اســت. عــدم تــوازن و تناســب میــان ســتانده و داده، 

كیفیــت سیاســت گذاری های نخبــگان سیاســی اســت  ، مربــوط بــه  كاســتی بنیــادی مزبــور دارد. رفــع ضعــف  و 
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گانــه ای را طلــب می كنــد. كــه تبییــن آنهــا مباحــث جدا

ــا رویکــرد جدیــد تهیــه . 2 ــزارش رقابت پذیــری جهانــی ب گ كــه در ســال های اخیــر )از ســال 2017(،  گفتنــی اســت 

ــا رونــد انقــالب صنعتــی چهــارم مــورد  شــده اســت. در رویکــرد جدیــد وضعیــت مواجهــه و انطبــاق كشــورها ب

ارزیابــی اســت. ایــن امــر موجــب شــده رتبــه كلــی ایــران دچــار تنــزل شــدید شــود. در ایــن راســتا وضعیــت رقابــت 

كشــور بــوده اســت، امــا براســاس رویکــرد جدیــد رتبــه  اقتصــاد ایــران در ســال 2016، رتبــه 74 از میــان 140 

ــه رتبــه 89 و 99 تنــزل  ــرای ســالهای 2018 و 2019 ب ــزارش رقابت پذیــری مجمــع جهانــی اقتصــاد ب گ ایــران در 

گویــای انعطاف نا پذیــری اقتصــاد ایــران  كــرده اســت. تنــزل ۳0 رتبــه ای ایــران در ســال های 2010 - 2019،  پیــدا 

كاهــش رتبــه رقابت پذیــری اقتصادایــران  بــرای تطبیــق بــا تغییــرات ناشــی از انقالب صنعتــی چهــارم اســت. 

گانــه  بــا رویکــرد پیشــین و جدیــد، عمدتــا بــه ناحیــه پردازشــی مربــوط می شــود. از میــان شــاخص های 7  

ایــن ناحیــه، وضعیــت رتبه هــا در شــاخص های »ثبــات اقتصــادكالن«، »نهادهــا«، »مهارت هــا« و »پویایــی 

كــه تنــزل قابــل  توجــه بــرای اقتصــاد  « بمراتــب نامناســب تر اســت.  در ادامــه اجمــاال مولفــه هایــی  كســب وكار

ایــران رخ داده اســت، اشــاره می شــود.

كانــون اصلــی ایــن مولفــه، بــه دو مؤلفــه )تــورم و . ۳ مولفــه وضعیــت ثبــات اقتصــاد کالن بدتریــن رتبــه را دارد. 

، مولفــه ثبــات اقتصــاد كالن،  بدهــی دولــت( بازگشــت دارد. بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ تــورم در ســال های اخیــر

بدتریــن رتبــه را پیــدا كــرده و رتبــه 1۳4 را كســب كــرده اســت. رتبــه نامناســب محیط اقتصادكالن، نشــان دهنده 

وجــود فضــای نااطمینانــی و پیش بینی ناپذیــری ســرمایه گذاری ها و فعالیت هــای مولــد اقتصــادی اســت.

رفتــار . 4 بــر  كــه  بــر وضعیــت قواعــد، مقــررات، ســازمان هاو دســتگاه های اجرایــی دارد  لــت  مولفــه نهــاد دال

بازیگــران، انگیزه هــای ســرمایه گذاری و تولیــد بــرای فعــاالن اقتصــادی اثرگــذار اســت. متأســفانه بــه ســبب 

ــه  ــزل رتب ــا تن ــن نهاده ــران در رك ــد، ای ــرمایه گذاری و تولی ــوزه س ــی در ح ــی و نااطمینان ــای ضدانگیزش زمینه ه

داشــته اســت.

مولفــه مهارت هــا، در رویکــرد جدیــد، جایگزیــن ركــن »آمــوزش عالــی و حرفــه ای« شــده اســت. در رویکــرد . ۵

كیفیــت مهــارت نیــروی  ــه  ــد، بیــش از آنکــه كمیــت آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی مــورد توجــه باشــد، ب جدی

كیــد می شــود. بنابرایــن رتبــه آن، از نقــاط ضعــف  اساســی بــا وجــود ســطح بــاالی آمــوزش تکمیلــی  انســانی تأ

نمایــان می ســازد.

گویــای عــدم فضــای رقابتــی ایــران در كسب وكارهاســت. رتبــه ایــران در ایــن مولفــه . 6 پویایــی کســب وکار نیــز 

كــرده اســت. بــرای بهبــود توانایــی رقابت پذیــری اقتصــادی كشــور بــر اســاس رویکــرد جدیــد، بایــد  نیــز تنــزل 

در جهــت ایجــاد ثبــات اقتصــادكالن و تقویــت نهادهــا، به ویــژه جهــت ایجــاد انگیــزه بــرای ســرمایه گذاران، 
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رفــع موانــع فعالیت هــا، بهبــود پاســخ گویی و تقویــت توانایــی دولــت، مواجهــه فعاالنــه بــا رونــد تغییــرات آینــده 

كســب وكارها  كاهــش موانــع ورودوخــروج  كار و  )خصوصــا در عرصــه فنــاوری(، افزایــش مهارت هــای نیــروی 

كاهــش نــرخ تــورم  كانــون تمامــی اقدامــات بهبــود، مربــوط بــه اتخــاذ تدابیــر مناســب مربــوط بــه  كــرد.  تــالش 

می شــود. ایــن امــر موجــب ارتقــای رتبــه در شــاخص های مربــوط بــه قلمــرو »پــردازش« خصوصــا در ثبــات 

اقتصــادكالن و وضعیــت نهادهــا خواهــد بــود.

از دیگــر مولفه هــای مهــم در رویکــرد جدیــد رقابت پذیــری كشــورها، وضعیــت فناوری اســت. كاهــش رتبه ایران . 7

گویــای عقب افتادگــی اقتصادملــی از زنجیــره ارزش تولیــد جهانــی اســت. نمــاد عقب ماندگــی از  در ایــن مولفــه 

زنجیــره ارزش تولیــد جهانــی خــود را در كاهــش رتبــه نــوآوری كشــور نشــان داده اســت. كاهــش تدریجــی مولفــه  

نــوآوری در این ســال ها، گویــای چالش هــا در  خصــوص مواجهــه بــا انقــالب صنعتــی چهــارم اســت.

 ایــران در منطقــه، رتبــه هفدهــم نــوآوری را دارد، حــال آنکــه طبــق مــاده 22 قانــون برنامه ششــم توســعه مصوب . 8

1۳9۵، دولــت مکلــف اســت رتبــه ایــران را در رقابت پذیــری جهانــی بــه جایــگاه ســوم در میان كشــورهای منطقه 

ارتقــا  دهــد؛ بنابرایــن از ایــن بابــت شــکاف در خــور توجهــی بین اهــداف و عملکردها وجــود دارد.

در مجمــوع درچارچــوب و رویکــرد جدیــدی كــه مجمــع جهانــی اقتصاد برای ســنجش رقابت پذیــری اقتصادی . 9

كــه رفــع آنهــا  كــرده، ایــران توانایــی كمتــری بــرای رقابت پذیــری اقتصــادی بــا سایركشــورها دارد  كشــورها ارائــه 

محتــاج اتخــاذ تصمیمــات ســخت و سیاســت گذاری های درســت اســت.

3-3- مسیر احیای رقابت پذیری اقتصادی کشورها از بحران کووید-۱۹

گــزارش رقابــت جهانــی 2020 بــه دنبــال پاســخ دادن بــه ایــن پرســش اســت  مجمــع جهانــی اقتصــاد در نســخه ویــژه 

كشــورها چگونــه می تواننــد از بازگشــت صــرف بــه رشــدهای اقتصــادی پیشــین فراتــر رونــدو تمركــز خــود را بــه  كــه 

كوویــد-19 مصــادف بــوده  كــه بــا شــیوع  گــزارش  « معطــوف ســازند. در ایــن  چگونگــی »بازطراحــی و بازســازی بهتــر

گزارش هــای رقابت پذیــری، از رتبه بنــدی كشــورها  ــار از زمــان آغــاز  ــرای نخســتین ب ــی اقتصــاد ب اســت، مجمــع جهان

كوویــد-19 دســتوپنجه نــرم میکنــد،  كــه اقتصــاد جهانــی بــا پیامدهــای  كــرده اســت. در ایــن شــرایط ویــژه  امتنــاع 

مجمــع به جــای رتبه بنــدی كشــورها در اركان پیشــین رقابت پذیــری بــه انتشــار نســخه ای ویــژه بــا محوریــت »احیــاء« 

ــره  ــر »مــردم«، »بهرهــوری« و »ك كیــد ب ــا تأ ــا و »تحــول و بازطراحــی« نظامهــای اقتصــادی ب كرون اقتصادهــا از بحــران 

زمیــن« پرداختــه اســت. مجمــع جهانــی اقتصــاد، اقتصادهایــی را در رویارویــی بــا بحــران كوویــد-19 تاب آورتــر ارزیابــی 

كــه از اقتصــاد دیجیتــال  كــه از میــان مؤلفه هــای رقابت  پذیــری حائــز مــوارد زیــر بوده انــد: 1- كشــورهایی  كــرده اســت 

پیشــرفته و مهارت هــای بــاالی دیجیتــال برخــوردار هســتند و شــهروندان توانســته اند بــا دوركاری، اقتصــاد را ســرپا 

كــه دارای شــبکه های تأمیــن اجتماعــی قــوی هســتند و به خوبــی توانســته اند از افــرادی  نگــه دارنــد؛ 2- كشــورهایی 
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كــه دارای نظام هــای مالــی قــوی هســتند، بــا تأمیــن  كننــد. ۳- كشــورهایی  كاركــردن نبــوده انــد حمایــت  كــه قــادر بــه 

كــه بــا موفقیــت  اعتبــار مــورد نیــاز SME هــا در جلوگیــری از ورشکســتگی بنگاه هــا موفــق بوده انــد؛ 4- كشــورهایی 

ــورهایی  ــد؛ ۵- كش كنن ــگ  ــزی و هماهن ــود را برنامه ری ــی خ ــی و اجتماع ــتی، مالیات ــت های بهداش ــته اند سیاس توانس

كــه مجهــز بــه پروتکل هــا و فناوری  هــای بهتــری هســتند  كــه تجربــه اپیدمی هــای قبلــی را دارنــد ماننــد ویــروس ســارس 

كننــد. و توانســته اند اپیدمــی را نســبتًا بهتــر از ســایر كشــورها مهــار 

گذار از کووید۱۹ گانه رقابت پذیری کشورهای موفق در  جدول )8(: مولفه های 5 

گانه رقابت پذیری نمونه کشورهای موفقمولفه های 5 

هلند، نیوزیلند، سوئیس، استونی و ایاالت متحدهاقتصاد دیجیتال پیشرفته1

، اتریش، لوكزامبورگ و سوئیسشبکه تامین اجتماعی قوی2 دانمارک، فنالند، نروژ

فنالند، ایاالت متحده، امارات متحده عربی و سنگاپورنظام تامین مالی قوی۳

، سوئیس، لوكزامبورگ، اتریش و امارات متحده عربیموفق در كیفیت سیاست ها4 سنگاپور

كره جنوبی و سنگاپورتجربه های موفق پیشین اپیدمی۵

ماخذ: براساس نتایج مرور مطالعات

بــا دقــت در جــدول نتیجــه مــی شــود هرچنــد نمونــه كشــورهای موفــق در ۵ مولفــه رقابت پذیــری )اقتصــاد دیجیتــال 

كیفیــت سیاســتها و تجربه هــای موفــق  پیشــرفته، شــبکه تامیــن اجتماعــی قــوی، نظــام تامیــن مالــی قــوی، موفــق در 

كوویــد 19 در جهــان غــرب اروپــاو آمریــکا قــرار دارنــدو امــا در ایــن بیــن برخــی كشــورها در  گــذار از  پیشــین اپیدمــی( در 

چنــد مولفــه توامــان موفــق ظاهــر شــده انــد، بــرای نمونــه ســوئیس در ۳ مولفــه، آمریــکا، فنالنــد، اتریــش، ســنگاپورو 

امــارات متحــده در 2 مولفــه. بامالحظــه آن ۵ مولفــه بــرای ایــران، بــه نظــر مــی آیــد عمــده ضعــف ایــران در ســه مولفــه 

كیفیــت بــاال در اجــرای سیاســت های مربوطــه دانســت. اقتصــاد دیجیتــال پیشــرفته، نظــام تامیــن مالــی قــوی و 

گرفتــن فضــای كاری دیجیتــال، فعــاالن اقتصــادی شــاهد  گــزارش، در اقتصادهــای پیشــرفته، بــا شــتاب  بــر اســاس 

، كاهــش چشــمگیر رقابــت در بخــش خدمــات، كاهش همکاری بین شــركت ها و كاهش دسترســی  افزایــش تمركــز بــازار

، بهبــود همکاریهــای درون  كنــش بیشــتر دولت هــا بــه تغییــر كار ماهــر بوده  انــد؛ امــا از جنبــه مثبــت، وا بــه نیــروی 

شــركتی و افزایــش دسترســی بــه ســرمایه های خطرپذیــر قابل مشــاهده بوده انــد. در اقتصادهــای درحال توســعه و 

كاهــش اســتقالل  عمــال مجرمانــه،  ، فعــاالن اقتصــادی افزایــش بــه هزینه هــای ناشــی از خشــونت و اَ بازارهــای نوظهــور

ــه  ك ــی  ــوان حوزه های ــت مداران را به عن ــه سیاس ــاد ب ــازارو اعتم ــر ب ــلط ب ــش تس ــت و افزای ــتر رقاب ــش بیش كاه ــی،  قضای

كنــش دولــت  وضعیــت وخیم  تــری را نســبت بــه گذشــته تجربــه می  كننــد اشــاره كرده انــد؛ امــا نظــرات مثبتــی در مــورد وا
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، همکاریهــای درون شــركتی و دسترســی بــه ســرمایه های خطرپذیــر در آنهــا عنــوان شــده اســت. همچنیــن،  بــه تغییــر

كار1 دیجیتــال تســهیل می  شــود، اشــاره شــده  كــه بــه طــور بالقــوه در بــازار  بــه افزایــش ظرفیــت جــذب اســتعدادها 

كمیــت  اســت. دیجیتال ســازی اقتصــادو مهارت هــای دیجیتــال، شــبکه های تأمیــن اجتماعــی و اســتحکام مالــی، حا

و برنامه ریــزی، نظــام بهداشــت و درمــان و ظرفیــت پژوهــش، الزامــات تحــول اقتصــادی، احیــاء و تحــول محیــط 

كوسیســتم نــوآوری، ســنجش آمادگــی كشــورها بــرای  ، تحــول ســرمایه انســانی، تحــول بازارهــا، تحــول ا توانمندســاز

: تحــول اقتصادی،دیگــر ســرفصل هااند. اولویتهــای 11گانــه بــرای تحــول اقتصــادی كشــورها عبارتنــد از

كــه بــا ارائــه . 1 كمیتــی قــوی و چشــم انداز بلندمــدت در نهادهــای عمومــی  حصــول اطمینــان از وجــود اصــول حا

خدمــات بــه شــهروندان اعتمــاد آنهــا را جلــب می كننــد.

 ارتقاء زیرساخت ها در راستای تسریع انتقال انرژی ودسترسی به برق و فناوری اطالعات و ارتباطات.. 2

كار در . ۳ گــذار بــه نظــام مالیاتــی تصاعــدی، تجدیدنظــر در مالیــات بــر شــركت  ها، مالیــات بــر ثــروت و نیــروی   

ســطح ملــی و در چارچــوب همکاری هــای بین المللــی.

 روزآمدی برنامه های درسی و توسعه سرمایه  گذاری درمهارت های موردنیازمشاغل و»بازارهای فردا«.. 4

۵ .. كار بازنگری در قوانین كارو حمایت اجتماعی متناسب با اقتضائات جدید اقتصادو نیاز جدید نیروی 

توســعه زیرســاختها و افزایــش دسترســی و نــوآوری در زمینــه بهداشــت و درمــان و مراقبــت از ســالمندان و . 6

كــودكان در راســتای منافــع جامعــه و اقتصــاد.

افزایــش مشــوق ها بــا هــدف هدایــت منابــع مالــی بــه ســمت ســرمایه گذاری هــای بلندمــدت، تقویــت ثبــات و . 7

گســترش دامنــه شــمول خدمــات مالــی.

ــول . 8 ــارم، حص ــی چه ــالب صنعت ــات انق ــا مقتضی ــب ب ــار متناس ــت و ضدانحص ــای رقاب ــری در چارچوب  ه بازنگ

، هــم در ســطح محلــی و هــم در ســطح بین المللــی. ــازار ــه ب اطمینــان از دسترســی ب

تسهیل ایجاد »بازارهای فردا«، به ویژه در حوزه های نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی.. 9

كــه می  توانــد بــه خلــق »بازارهــای . 10  تشــویق و گســترش ســرمایه گذاری صبورانــه در پژوهــش، نــوآوری و اختــراع 

فــردا« بیانجامــد.

 تشویق بنگاه ها به پذیرش تنوع، برابری و شمولیت با هدف افزایش خالقیت.. 11

1. پیش بینــی شــده اســت تــا پایــان2020، 24۵ میلیــون شــغل تمام وقــت در ســطح جهــان از بیــن بــرود كــه ایــن امــر بــه معنــای از دســت دادن 6,8 درصــد از ظرفیــت مولــد 
نیــروی  كار جهانــی اســت.
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4-3- راهبردهای ارتقای رقابت پذیری در میان مدت

گفتــه نتیجــه مــی شــود یکایــک آن 12 مولفــه در بهبــود  بــا دقــت در امتیــاز )ارزش عــددی( و رتبــه 12 مولفــه پیــش 

ــران در 6  ــن ای ــه پایی ــددی( و رتب ــاز )ارزش ع ــه امتی ــر ب ــی نظ ــتند، منته ــت هس ــیار بااهمی ــری بس ــاخص رقابت پذی ش

مولفــه نخســت، افزایــش ارزش عــددی و ارتقــای رتبــه آنهــا، در ارتقــای شــاخص رقابت پذیــری ایــران موثرتــر هســتند. 

در جــدول )8( مختصــات راهبــرد ارتقــای رقابتپذیــری ایــران در میــان مــدت ۵ ســاله برنامــه هفتــم توســعه در 12 مولفــه 

كــه:  كننــده و 104 زیــر شــاخص آن درج شــده اســت. مطابــق اطالعــات جــدول )9( نتیجــه مــی شــود  كلیــدی تبییــن 

: كلیدی در بهبود شاخص رقابت پذیری ایران بترتیب الویت و اهمیت ارتقا عبارتست از عمده مولفه های 

كار با رتبه 140 و امتیاز )ارزش عددی( 41.۳. 1  بازار نیروی 

 ثبات محیط اقتصاد كالن با رتبه 1۳4 و امتیاز )ارزش عددی( ۵2.2. 2

 بازار محصول با رتبه 1۳۳ و امتیاز )ارزش عددی( 41.6. ۳

كار با رتبه 1۳2 و امتیاز )ارزش عددی( 44.۳. 4 پویایی كسب و 

 نظام و بازار تامین مالی با رتبه 12۳ و امتیاز )ارزش عددی( 47.۵. ۵

 نهادها با رتبه 99 و امتیاز )ارزش عددی( ۵۳.0. 6

 مهارت ها و آموزش عالی با رتبه 92 و امتیاز )ارزش عددی( ۵7.9. 7

 فناوری اطالعات و ارتباطات با رتبه 84 و امتیاز )ارزش عددی( ۵0.8 . 8

 زیرساخت ها با رتبه 80 و امتیاز )ارزش عددی( 64.8. 9

 بهداشت و سالمت با رتبه 72 و امتیاز )ارزش عددی( 80.4. 10

 توانایی نوآوری با رتبه 71 و امتیاز )ارزش عددی( ۳8.0. 11

 اندازه بازار با رتبه 21 و امتیاز )ارزش عددی( 74.1.. 12
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 رقابت پذیری اقتصاد ایران  

جدول )8(: مختصات راهبرد ارتقای رقابت پذیری ایران در میان مدت 5 ساله برنامه هفتم توسعه

ح (ارزششر (نمره  )تغییر رتبه )تغییر
هدفگذاری و اولویت بندی ارتقا

برنامه هدفتغییرشاخص

كلی رقابت پذیری جهانی 61 )۳8+(62.1 )9.1+(99 )10-(۵۳.0)1.9-(-شاخص 

)I( الزامات و نیازهای اساسی )محیط كمکی(

71 )49+(، اولویت ۵۳.91 )11.4+(120 )1+(42.۵ )1.8-(-)1( نهادها

72.682-امنیت 0 تا 100

1۳.949.1107-01. جرایم سازمان یافته، 1 تا 7

12.۵9۳.27۵-02. نرخ بی خانمانی در هر 100000

197.697.6107-0۳. رخداد تروریستی 0 تا 100

14.1۵1.۳84-04. خدمات پلیس قابل اتکا 1 تا 7

۵2.8۵6-سرمایه اجتماعی 0 تا 100

1۵2.8۵2.8۵1-0۵. سرمایه اجتماعی 0 تا 100

24.71۳8-كنترل ها و موازنه ها

...۵.8...1-06. شفافیت بودجه 0 تا 100

1۳.1۳4.797-07. استقالل قضایی 1 تا 7

چالش كشــیدن  بــه  در  حقوقــی  نظــام  . كارایــی  08-1
7 تــا   1 2.422.81۳0مقــررات، 

، 0 تا 100 164.4۳۵.61۳6-09. آزادی انتشار

۳4.8124-عملکرد بخش عمومی، 0 تا 100

12.424.01۳۳-10. فشار مقررات دولتی، 1 تا 7

حل وفصــل  بــرای  حقوقــی  نظــام  . كارایــی  11-1
7 تــا  2.727.8122اختالفــات،1 

10.۵۳۵2.8102-12. مشاركت الکترونیکی، 0 تا 1

28.0116-شفافیت

128.028.0116-1۳. رخداد فساد، 0 تا 100

42.212۳-حقوق مالکیت، 0 تا 100 

42.212۳ 1۳.۵-14. حقوق مالکیت، 1 تا 7
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 رقابت پذیری اقتصاد ایران  

ح (ارزششر (نمره  )تغییر رتبه )تغییر
هدفگذاری و اولویت بندی ارتقا

برنامه هدفتغییرشاخص

12.728.91۳6-1۵. حمایت از حقوق مالکیت فکری، 1 تا 7

11۵.0۵0.074-16. كیفیت اداری اراضی

۳7.01۳7-حکمرانی مشاركتی

و  حسابرســی  اســتانداردهای  . قــدرت  17-1
7 1تــا ، هی ش د ر ا ۳.64۳.912۵گز

14.040.0121-18. مقررات تعارض منافع، 0 تا 10

12.727.01۳7-19. حکمرانی منافع سهام داران، 0 تا 10

49.787-نگاه روبه آینده دولت، 0 تا 100

12.42۳.61۳4-20. ثبات سیاست دولتی اعتمادساز

12.9۳1.911۵-21. تغییر مسئوالنه دولت

كســب وكار  الگــوی  بــا  ســازگار  حقوقــی  . نظــام  22-1
7 1تــا ، ل یجیتا ۳.۳۳7.99۵د

12.727.8126-2۳. نگاه بلندمدت دولت، 1 تا 7

كارایی انرژی، 0 تا 100 17۵.77۵.716-24. مقررات 

1۵9.0۵9.047-2۵. مقررات قابل تجدید انرژی،0 تا 100

12172.479-26. عوامل تهدید مرتبط با محیط زیست،

49)۳1+(،اولویت74.۳1)9.۵+(80 )4-(64.8)0.6-(-)2( زیرساخت ها

46.882-زیرساخت حمل و نقل

28۵.48۵.442-01. مواصالت جاده ای، 0 تا 100

2۳.948.179-02. كیفیت زیرساخت جاده، 1 تا 7

كیلومتر در 1000كیلومتر 2۵.۵1۳.867-0۳. چگالی راه آهن، 

، 1 تا 7 2۳.744.6۵2-04. كارایی خدمات قطار

280۵۳۳۵9.049-0۵. مواصالت فرودگاهی

2۳.1۳۵.21۳2-06. كارایی خدمات فرودگاهی، 1 تا 7

242.۵42.641-07. مواصالت خطوط كشتی، 0 تا 100

2۳.74۵.687-08. كارایی خدمات بنادردریایی، 1 تا 7
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 رقابت پذیری اقتصاد ایران  

ح (ارزششر (نمره  )تغییر رتبه )تغییر
هدفگذاری و اولویت بندی ارتقا

برنامه هدفتغییرشاخص

82.776-زیرساخت رضایت مند، 0 تا 100

299.199.178-09. دسترسی برق، درصد از جمعیت

211.792.07۵-10. كیفیت عرضه برق، درصد از تولید

214.۳87.468-11. آب آشامیدنی ناایمن، درصد از جمعیت

24.1۵2.4100-12. عرضه قابل اتکا آب 

،0 تا 100 69 )1۵+(، اولویت۵7.81)7.0+(84 )4-(۵0.8)۳.2+(-)۳(فناوری اطالعات وارتباطات سازگار

۳108.۵90.48۵-01. تلفن همراه، بازای هر 100 نفر

۳68.268.280-02. پهنای باند همراه، بازای 100 نفر

۳12.024.069-0۳. اینترنت پهنای باند ثابت، بازای 100 نفر

۳0.00.012۵-04. اینترنت فیبر نوری، بازای 100 نفر

۳70.070.068-06. كاربران اینترنت، درصد از جمعیت بزرگسال

۵2.2)14.7--)4( ثبات اقتصاد كالن
4۵ )89+(، اولویت1۳41)17-((

420.4۵4.41۳۵-01. تورم

4۵0.0۵0.064-02. پویایی های بدهی، 0 تا 100

)II( سرمایه انسانی

42 )۳0+(، اولویت87.11 )6.7+(72 )12+(80.4)2.9+(-)۵( بهداشت و سالمت، 0 تا 100

۵6۵.780.471-01. امیدبه زندگی با سالمت، سال ها

78 )14+(، اولویت60.81 )2.9+(92 )1-(۵7.9)0.9+(-)6( مهارت هاوآموزش عالی

كار فعلی، 0 تا 100 ۵4.۳80-نیروی 

610.066.761-01. میانگین سالهای آموزش

كار فعلی، 0 تا 100 41.8118-مهارت های نیروی 

كاركنان، 1 تا 7 6۳.1۳4.۳1۳4-02. میزان آموزش 

6۳.۵41.۵11۵-0۳. كیفیت اموزش محلی، 1 تا 7

غ التحصیالن، 1 تا 7 6۳.0۳۳.21۳6-04. مهارت فار

64.1۵1.876-0۵. مهارت های دیجیتالی جمعیت فعال، 1 تا 7 
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 رقابت پذیری اقتصاد ایران  

ح (ارزششر (نمره  )تغییر رتبه )تغییر
هدفگذاری و اولویت بندی ارتقا

برنامه هدفتغییرشاخص

6۳.948.110۳-06. تسهیل شاغلین با مهارت ، 1 تا 7

، 0 تا 100 كار 61.۵9۳-آینده نیروی 

، سال ها 614.982.7۵7-07. زندگی آموزشی مورد انتظار

، 0 تا 100 كار 40.211۵-مهارت های آینده نیروی 

62.626.7128-08. اندیشه اصلی یادگیری، 1 تا 7

628.۵۵۳.7104-09. نسبت معلم در آموزش ابتدایی

)III( بازارها

78 )۵۵+(، اولویت۵4.11 )12.۵+(1۳۳ )1+(41.6 )0.4-(-)7( بازار محصول، 0 تا 100

4۳.4119-رقابت داخلی، 0 تا 100

72.8۳0.61۳0-01. آثار انحرافی مالیاتها و یارانه ها بر رقابت، 1 تا 7

، 1 تا 7 7۳.847.461-02. میزان دامنه بازار

74.1۵2.21۳0-0۳. رقابت در خدمات، 1 تا 7

۳9.81۳9-بازبودن تجارت، 0 تا 100

74.049.4119-04. موانع تجاری غیرتعرفه ای، 1 تا 7

726.9۵0.0141-0۵. تعرفه های تجاری

7۵.269.481-06. پیچیدگی تعرفه ها،1 تا 7

72.640.671-07. كارایی شفافیت مرزی، 1 تا ۵

109 )۳1(، اولویت۵2.91 )11.6+(140 )4-(41.۳ )1.8-(-)8( بازار نیروی كار

4۵.21۳۵-انعطاف پذیری، 0 تا 100

82۳.160.210۵-01. هزینه های اخراج، هفته های حقوق

8۳.۳۳8.8112-02. رویه های استخدام و اخراج، 1 تا 7

كارگروكارفرما،1 تا 7 8۳.642.۵1۳2-0۳. همکاری در روابط 

84.2۵۳.1127-04. انعطاف در تعیین دستمزدها، 1 تا 7

كار فعال، 1 تا 7 82.۵24.7111-0۵. سیاست های بازار 

كارگران، 0 تا 100 864.064.09۳-06. حقوق 
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 رقابت پذیری اقتصاد ایران  

ح (ارزششر (نمره  )تغییر رتبه )تغییر
هدفگذاری و اولویت بندی ارتقا

برنامه هدفتغییرشاخص

كار خارجی، 1 تا 7 82.8۳0.41۳9-07. تسهیل در استخدام نیروی 

كار داخلی، 1 تا 7 8۳.947.8116-08. تحرک نیروی 

۳7.۵1۳9-شایستگی و انگیزش، 0 تا 100

8۳.1۳۵.21۳۵-09. اتکا به مدیریت حرفه ای، 1 تا 7

8۳.2۳7.4126-10. پرداخت و بهره وری، 1 تا 7

80.222.21۳4-11. نسبت دستمزدوحقوق زنان به مردان، درصد

، درصد كار 82۵.97۵.1112-12. نرخ مالیات نیروی 

68 )۵۵+(، اولویت61.21 )1۳.7+(12۳ )2۵-(47.۵ )۵.0-(-)9( نظام / بازار تامین مالی، 0 تا 100

۳2.888-تعمیق، 0 تا 100

GDP962.966.2۵۳-01. اعتبار داخلی به بخش خصوصی، درصد از

92.9۳0.8126-02. تامین مالی SMEs، 1 تا 7

92.220.7121-0۳. دسترسی به سرمایه مشترک، 1 تا 7

GDP درصد از ، 924.624.669-04. سرمایه ای شدن بازار

GDP 91.۳21.۵84-0۵. پریمیوم تامین، از

66.01۳7-ثبات، 0 تا 100

92.829.91۳6-06. بانک های بی صدا، 1 تا 7

911.478.0114-07. دیون غیرعملکردی

94.49۳.7122-08. شکاف اعتباری، درصد

كل  از  درصــد  بانک هــا،  تنظیــم  ســرمایه  . نســبت  09-9
۵.162.۳141دارایی هــا

1۳ )6+(، اولویت79.01 )4.9+(21 )2-(74.1 )0.4-(-)10( اندازه بازار

$PPPB18...1014۳2-01. تولیدناخالص داخلی، به

GDP كاال و خدمات، درصد از 1۳8...101۵.9-02. واردات 

كوسیستم نوآوری )IV(ا

كار 44.۳ -)11( پویایی كسب و 
7۵ )۵7+(، اولویت۵8.81 )14.۵+(1۳2 )1۳-()۵.7-(
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 رقابت پذیری اقتصاد ایران  

ح (ارزششر (نمره  )تغییر رتبه )تغییر
هدفگذاری و اولویت بندی ارتقا

برنامه هدفتغییرشاخص

49.6127-الزامات اداری، 0 تا 100

، درصــد از ســرانه  كار كســب و  11-01. هزینــه شــروع یــک 
GNI1.299.4۳2

، روزها كار 1172.۵27.61۳6-02. زمان شروع یک كسب و 

11۳7.1۳9.971-0۳. نرخ پوشش حل اختالف، به دالر

11۵.0۳1.۳120-04. نظام مقررات حل اختالف، 0 تا 16

كارآفرینی، 0 تا 100 ۳9.11۳1-فرهنگ 

كارآفرینی، 1 تا 7 11۳.0۳۳.61۳8-0۵. اقتدار بسوی ریسک 

، 1 تا 7 11۳.۳۳7.91۳4-06. تمایل به تفویض اختیار

11۳.847.190-07. رشد كمپانی های نوآور

11۳.۳۳7.911۳-08. جذابیت حک شدگی كمپانی ها، 1 تا 7

49 )22+(، اولویت44.91 )6.9+(71 )6-(۳8.0 )0.4-(-)12( توانایی نوآوری

۳0.4126-تعامل و تنوع، 0 تا 100

، 1 تا 7 كار 12۳.74۵.4127-01. تنوع نیروی 

12۳.۵42.192-02. وضعیت توسعه خوشه ها، 1 تا 7

120.072.290-0۳. همکاری مشترک بین المللی

122.9۳2.01۳4-04. كالیبراسیون چندملیتی، 1 تا 7

۳۵.947-تحقیق و توسعه، 0 تا 100

12261.082.۵42-0۵. انتشارات علمی، امتیاز

120.111.999-06. كاربردهای اختراع، بازای هر 1 میلیون نفر

GDP 120.۳8.486-07. هزینه های تحقیق و توسعه، درصد از

120.20۵0.91۵-08. عملکرد نهادهای تحقیقاتی، 0 تا 100

۵7.۳62-تجاری سازی، 0 تا 100

12۳.440.88۳-09. پیچیدگی خریداران، 1 تا 7

12948.8۵7۳.8۵۳-10. كاربردهای عالئم تجاری، بازای هر 1 میلیون نفر

گزارش  رقابت پذیری  جهانی مجمع جهانی  اقتصاد سال های 2020-2010.  ماخذ: نتایج تحقیق به نقل از 
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 رقابت پذیری اقتصاد ایران  

کاهنده رقابت پذیری ایران در جهان 5-3- مهم ترین متغیرها و عوامل 

در ادامــه بــه منظــور ارتقــای شــاخص رقابت پذیــری ایــران در منطقــه و جهــان، عمــده متغیرهــا و زیرشــاخص هایــی 

كــه نقــش كلیــدی در ارتقــای رقابت پذیــری دارنــد، شناســایی شــده اســت. بمنظــور شناســایی آن متغیرهــا و شــاخص 

هــا، معیارهــای چندگانــه بشــرح جــدول )10( ارایــه شــده اســت. مطابــق معیارهــای آن جــدول، )1( شــاخص ها و 

كــه رتبــه ایــران در آن شــاخص ها در رتبــه هــای پاییــن تــری )بــرای نمونــه كمتــر از 100( قــرار دارنــد، در  متغیرهایــی 

كــه امتیــاز )ارزش عــددی( ایــران در آن شــاخص ها  اولویــت ارتقــا و بهبــود قــرار دارنــد؛ )2( شــاخص ها و متغیرهایــی 

در رتبــه هــای پاییــن تــری )بــرای نمونــه كمتــر از ۵0 از 100( قــرار دارنــد، در اولویــت ارتقــا و بهبــود قــرار دارنــد؛ و )۳( 

كــه ایــران باالتریــن شــکاف در امتیــاز )ارزش عــددی( در آن شــاخص ها )بــرای نمونــه  شــاخص ها و متغیرهایــی 

شــکاف ارزش عــددی ایــران بیــش از 60( قــرار دارنــد، در اولویــت ارتقــا و بهبــود قــرار دارنــد.

جدول )۱۰(: تحلیل وضعیت ۱۰2 شاخص مورد مطالعه رقابت پذیری جهانی ایران در سال 2۰۱۹

ح وضعیت مطلوبوضعیت متوسطوضعیت بدبدترین وضعیتشر

7۵ به باال60 تا 4۵7۵ تا 4۵60و كمتر از 4۵نمره امتیاز )از 100(

) كمتر از 4۵4۵ تا 7070 تا 100100و بیش از100رتبه )بین 140 كشور

كمتر از ۳۵۳۵ تا ۵0۵0 تا ۵۵7۵و۵۵ به باالشکاف )درصد(

12۳4اولویت اهمیت ارتقا

ماخذ: بر مبنای مطالعات نگارنده

از متغیرهــای تبیین كننــده 12 مولفــه اصلــی رقابت پذیــری ایــران درجهــان، در ۵4 متغیــر یعنــی ۵2 درصــد از 104 متغیر 

ک پیش گفتــه را توامــان ضعیــف ارزیابــی شــده اســت. در ایــن بیــن،  ک از ســه مــال مــورد بحــث در ســال 2019، دو مــال

ــتخدام  ــهیل دراس ــّزل، تس ــه تن ــا، روب ــرمایه بانک ه ــبت س ــاری، نس ــای تج ــع تعرفه ه ــامل موان ــر ش ــت 2۵ متغی وضعی

 GDP كاال و خدمــات از كارآفرینــی، روبــه تنــّزل، نســبت واردات  كاهــش، حمایــت از ریســک  كار خارجــی، روبــه  نیــروی 

، روبــه  ، حمایــت از حقــوق مالکیــت فکــری، روبــه تنــّزل، آزادی انتشــار ، حکمرانــی منافــع ســهام داران، بــدن تغییــر

، روبــه تنــّزل،  تــورم،  كار غ التحصیــالن، ســالمت بانک هــا، روبــه تنــّزل،  زمــان شــروع یــک كســب و  كاهــش، مهــارت فــار

، آمــوزش ضمــن خدمــت كاركنــان، روبــه  روبــه تنــّزل، اتــکا بــه مدیریــت حرفــه ای، روبــه تنــّزل،  تمایــل بــه تفویــض اختیــار

، ظرفیت  هــای چند-میزبانــی، روبــه تنــّزل، فشــار مقــررات دولتــی،  تنــّزل، ثبــات سیاســت اعتمادســاز دولــت، بی تغییــر

-كارفرمــا، رتبــه ایــران بیــش از  روبــه تنــّزل، كارایــی خدمــات حمــل و نقــل هوایــی، روبــه تنــّزل و همــکاری در روابــط كارگر

1۳0 در ســال 2020 بوده اســت، حال آن كه درســال 2010، 20 متغیر شــامل میزان مالکیت خارجی، ســهولت دسترســی 
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بــه وام، میــزان موانــع تجــاری،  موانــع   تعرفــه ای )متوســط نرخ تعرفه موزون تجــاری(، دسترســی بــه خدمــات مالــی، 

كاركنــان، حمــل و نقــل هوایــی، تاثیــر اقتصــادی  مقــررات  مربــوط  ، میــزان آمــوزش  دسترســی بــه ســرمایه مخاطره آمیــز

 ، كفایــت خدمــات مالــی، انعطاف پذیــری در تعییــن دســتمزد ها، حمایــت قــوی از ســرمایه گذار بــه FDI، اســتطاعت و 

كیفیــت عرضه كننــدگان محلــی، شــفافیت سیاســت گذاری دولتــی، محدودیــت جریــان   ، كار مشــاركت زنان در نیــروی 

، تــورم و اتــکا بــه مدیریــت حرفــه ای بــا رتبــه  ســرمایه، دسترســی بــه جدیدتریــن فناوری هــا، تمایــل بــه تفویــض اختیــار

باالتــر از 120 در بیــن كشــورها بمراتــب ضعیف تــر ارزیابــی می شــد. در دهــه 2010 نه تنهــا جهــت متغیرهــا بهبــود نیافتــه، 

بلکــه حتــی در تنــزل رقابت پذیــری جهانــی اقتصادایــران بدتــر نیــز شــده اســت. بنابرایــن بــه منظــور بهبــود و ارتقــای 

رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران در جهــان، در مــورد تمامــی متغیرهــا از جملــه ۵4 متغیــر در جــدول  و باالخــص 2۵ 

متغیــر اول بایســتی اصالحــات و اقدامــات مناســب تری انجــام پذیــرد.
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کاهنده رقابت پذیری ایران در جهان )به ترتیب شدت آنها( جدول )۱۱(: مهم ترین متغیرهاو عوامل 

ضعیفضعیف ترینضعیف ترین

 موانع تعرفه های تجاری، ... ، 0.0 )141(. 1
نســبت ســرمایه بانک هــا، روبــه تنــّزل، 62.۳ . 2

)141(
خارجــی، . ۳ كار  نیــروی  دراســتخدام  تســهیل 

)1۳9(  ۳0.4 كاهــش،  روبــه 
كارآفرینــی، روبــه تنــّزل، . 4 حمایــت از ریســک 

)1۳8(  ۳۳.6
۵ . 1۵.9  ،  GDP از  خدمــات  و  كاال  واردات   

)1۳8 (
6 . ، حکمرانــی منافــع ســهام داران، بــدن تغییــر

 )1۳7(  27.0
روبــه . 7 فکــری،  مالکیــت  حقــوق  از  حمایــت 

)1۳6(  28.9 تنــّزل، 
، روبه كاهش، ۳۵.6 )1۳6(. 8  آزادی انتشار
تنــّزل، . 9 روبــه  التحصیــالن،  غ  فــار مهــارت 

)1۳6(  ۳۳.2
 سالمت بانک ها، روبه تنّزل، 29.9 )1۳6(. 10
، روبــه تنــّزل، . 11 كار  زمــان شــروع یــک كســب و 

)1۳6(  27.6
 تورم، روبه تنّزل، ۵4.4 )1۳۵(. 12
تنــّزل، . 1۳ روبــه  حرفــه ای،  مدیریــت  بــه  اتــکا 

)1۳۵(  ۳۵.2
تنــّزل، . 14 روبــه   ، اختیــار تفویــض  بــه  تمایــل   

)1۳4(  ۳7.9
كاركنــان، روبــه تنــّزل . 1۵ آمــوزش ضمــن خدمــت 

)1۳4( ۳4.۳ ،
دولــت، . 16 اعتمادســاز  سیاســت  ثبــات 

)1۳4(  2۳.6  ، بی تغییــر
تنــّزل، . 17 روبــه  چند-میزبانــی،  ظرفیت  هــای 

)1۳4(  ۳2.0
18 . 24.0 تنــّزل،  روبــه  دولتــی،  مقــررات  فشــار 

)1۳۳ (
كارایــی خدمــات حمــل و نقــل هوایــی، روبــه . 19

تنــّزل، ۳۵.2 )1۳2(
روبــه . 20 -كارفرمــا،  كارگر روابــط  در  همــکاری   

)1۳2(  42.۵ تنــّزل، 
كارایــی نظــام حقوقــی در بــه چالش كشــیدن . 21

مقررات،روبه تنــّزل )1۳0(
ــار انحرافــی مالیــات و یارانه هــا در رقابــت، . 22  آث

روبــه تنــّزل، ۳0.6 )1۳0(
رقابت در خدمات، روبه تنّزل، ۵2.2 )1۳0(. 2۳
تنــّزل، . 24 روبــه  یادگیــری،  در  انتقــادی  تفکــر 

)128(  26.7
انعطــاف در تعییــن دســتمزدها، روبــه تنــّزل، . 2۵

)127( ۵۳.1
، روبه بهبود، 4۵.4 )127(. 26 كار تنوع نیروی 
27 . ، بی تغییــر  دولــت،  بلندمــدت  چشــم انداز 

)126(  27.8

28 . ۳7.4 تنــّزل،  روبــه  بهــره وری،  و  پرداخــت 
)126 (

تامین مالی SMEs ، روبه تنّزل، ۳0.8 )126(. 29
حسابرســی و . ۳0 اســتانداردهای  قــدرت   

)12۵(  4۳.9 بهبــود،  روبــه  گزارش دهــی، 
 اینترنت فیبرنوری ، ... ، 12۵. ۳1

حقوق مالکیت، روبه كاهش، 42.2 )12۳(. ۳2
حل وفصــل . ۳۳ در  حقوقــی  نظــام  كارایــی   

)122(  27.8 كاهــش،  روبــه  اختالفــات، 
۳4 .)122( 9۳.7 ،  شکاف اعتباری، بدون تغییر
۳۵ . 40.0 ، مقــررات تعــارض منافــع، بــدون تغییــر

)121(
ــّزل، . ۳6 ــه تن ــه ســرمایه مشــترک، روب  دسترســی ب

)121(  20.7
۳7 . ،  نظــام مقــررات حــل اختــالف، بــدون تغییــر

)120(  ۳1.۳
بهبــود، . ۳8 روبــه  غیرتعرفــه ای،  تجــاری  موانــع   

)119(  49.4
كاهــش، 28.0 . ۳9  رخــداد و وقــوع فســاد، روبــه 

)116(
 تحــرک نیــروی كار داخلــی، روبــه تنــّزل، 47.8 . 40

)116(
41 . ۳1.9  ، بی تغییــر دولــت،  مســئوالنه  تغییــر   

)11۵ (
آمــوزش محلــی، روبــه تنــّزل، 41.۵ . 42 كیفیــت   

)11۵(
4۳ . 78.0 تنــّزل،  روبــه  غیرعملکــردی،  دیــون 

)114 (
ایــده هــای حــک شــده شــركت ها، روبــه تنــّزل، . 44

)11۳( ۳7.9
تنــّزل، . 4۵ روبــه  اخــراج،  و  اســتخدام  رویه هــای 

)112(  ۳8.8
كاز زن و . 46 نیــروی   نســبت حقــوق و دســتمزد 

)112( بهبــود، 7۵.1  روبــه  مــرد، 
تنــّزل، . 47 روبــه  فعــال،   كار  بــازار  سیاســت های 

)111(  24.7
48 . 49.1 تنــّزل،  روبــه  یافتــه،  ســازمان  جرایــم 

)107 (
49 . ، ــر ــدون تغیی ــتی، ب ــوادث تروریس ــداد و ح  رخ

)107(  97.6
 هزینه های زاید، روبه بهبود، 60.2 )10۵(. ۵0
آمــوزش . ۵1 در  معلــم  بــه  آمــوز  دانــش  نســبت   

)104(  ۵۳.7 تنــّزل،  روبــه  ابتدایــی، 
ــه . ۵2 ــا مهــارت، روب دسترســی آســان اســتخدام ب

تنــّزل، 48.1 )10۳(
۵۳ . ۵2.8 ،  مشــاركت الکترونیکــی، بــدون تغییــر

)102(
عرضــه آب مطمئن/قابــل اتــکا، روبــه تنــّزل، . ۵4

)100(  ۵2.4

كاربردهای اختراع، 99 )1.9(. ۵۵
استقالل قضایی 97 )۳4.7(. ۵6
نظــام حقوقــی ســازگار بــا الگــوی كســب وكار دیجیتــال، . ۵7

)۳7.9( 9۵
كارگران، 9۳ )64.0(. ۵8 حقوق 
وضعیت توسعه خوشه ها، 92 )42.1(. ۵9
همکاری مشترک بین المللی، 90 )2.2(. 60
61 .)47.1( 90 ، رشد كمپانی های نوآور

كارایی خدمات بنادردریایی، 87 )4۵.6(. 62
هزینه های تحقیق و توسعه، 86 )8.4(. 6۳
تلفن همراه، 8۵ )90.4(. 64
پریمیوم تامین،  84 )21.۵(. 6۵
خدمات پلیس قابل اتکا 84 )۵1.۳(. 66
پیچیدگی خریداران، 8۳ )40.8(. 67
پیچیدگی تعرفه ها، 81 )69.4(. 68
پهنای باند همراه، 80 )68.2(. 69
عوامل تهدید مرتبط با محیط زیست، 79 )72.4(. 70
كیفیت زیرساخت جاده، 79 )48.1(. 71

دسترسی برق، 78 )99.1(. 72
مهارت های دیجیتالی جمعیت فعال، 76 )۵1.8(. 7۳
نرخ بی خانمانی 7۵ )9۳.2(. 74
كیفیت عرضه برق، 7۵ )92.0(. 7۵
كیفیت اداری اراضی، 74 )۵0.0(. 76
نرخ پوشش حل اختالف، 71 )۳9.9(. 77
كارایی شفافیت مرزی،  71 )40.6(. 78
امیدبه زندگی با سالمت،  71 )80.4(. 79
اینترنت پهنای باند ثابت، 69 )24.0(. 80
81 .)24.6( 69 ، سرمایه ای شدن بازار

آب آشامیدنی ناایمن، 68 )87.4(. 82
كاربران اینترنت، 68 )70.0(. 8۳
چگالی راه آهن، 67 )1۳.8(. 84
اعتبار داخلی به بخش خصوصی، ۵۳ )66.2(. 8۵
پویایی های بدهی، 64 )۵0.0(. 86
87 .)47.4( 61 ، میزان دامنه بازار
میانگین سالهای آموزش، 61 )66.7(. 88
89 .)82.7( ۵7 ، زندگی آموزشی مورد انتظار
كاربردهای عالئم تجاری، ۵۳ )7۳.8(. 90
91 .)44.6( ۵2 ، كارایی خدمات قطار

سرمایه اجتماعی ۵1 )۵2.8(. 92
مواصالت فرودگاهی، 49 )۵9.0(. 9۳
مقررات قابل تجدید انرژی، 47 )۵9.0(. 94
انتشارات علمی، 42 )82.۵(. 9۵
مواصالت جاده ای، 42 )8۵.4(. 96
مواصالت خطوط كشتی، 41 )42.6(. 97
98 .)99.4( ۳2  ، كار هزینه شروع یک كسب و 
كارایی انرژی، 16 )7۵.7(. 99 مقررات 
تولید ناخالص داخلی، 18 )...(. 100
عملکرد نهادهای تحقیقاتی، 1۵ )۵0.9(. 101

گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد سال های 2019-2010 ماخذ: نتایج حاصل از تحقیق بنقل از 



4- جمع بندی  و توصیه های سیاست گذارانه

كارآمــد، زیرســاخت های  كــه نهادهــای  كشــوری تحقــق می یابــد  موقعــی رقابت پذیــری مناســب )مطلــوب( در اقتصــاد 

توســعه مناســب و گســترده،  محیــط اقتصــادكالن بــا ثبــات،  بهداشــت و آمــوزش بــا كیفیــت، مهارت هــا و دانــش تخصصــی بــاال 

، بــازار مالــی توســعه یافته، ســطح بــاالی آمادگــی جــذب  كار كارایــی و انعطاف پذیــری بــازار  كاال،  كارآمــدی بــازار  كیفیــت،  و بــا 

فــن آوری، بزرگــی انــدازه بازارهــا و تخصصی شــدن تجــارت،  كســب وكارهای پیچیــده و توســعه یافته مبتنــی بــر دیجیتــال  و 

نهایتــا خالقیــت و نوآفرینــی در جامعــه نهادینــه و درون زا شــده باشــد. در ایــن چارچــوب، ایــن مطالعــه  بــا هــدف ارزیابــی و 

شــکاف منطقــه ای و جهانــی رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران و تبییــن رقابت پذیــری مناســب و راهکارهــای بهبــود آن در یــک 

، ابتــدا چارچــوب و مبانــی نظــری موضــوع از ابعــاد و  دهــه گذشــته مــورد مطالعــه و تدویــن یافتــه اســت. بــرای ایــن منظــور

زوایــای مختلــف و روش شناســی موضــوع بیــان شــدو ســپس نتایــج پژوهــش تحلیــل وضــع موجــود رقابت پذیــری ایــران 

گردیــدو آنــگاه راههــای بهبــود رقابت پذیــری و  گانــه آن و تصویــری از وضــع مطلــوب تبییــن  در جهــان و مولفه هــای 12 

كــه: گویــای آن اســت  مولفه هــا و متغیرهــای اثرگــذار بــر آن ارایــه شــد. نتایــج مطالعــه 

رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران در یــک دهــه اخیــر در مقیــاس جهانــی و منطقــه ای وضعیــت نامناســبی داشــته . 1

كلــی آن طــی ایــن مــدت بــا ۳0- رتبــه، روبــه تنــّزل گذاشــته اســت. در واقــع، ابتــدا در ســال 2010 جایــگاه  و رونــد 

گــذار از  كــه  رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران بــا كســب امتیــاز 4.14 در رتبــه 69 در بیــن 140 كشــور جهــان قــرار داشــت 

مرحلــه مبتنــی بــر عوامــل تولیــد بــه مرحلــه بهبــود كارایــی قــرار داشــت. در انتهــای دوره، ســال 2019، ایــران بــا كســب 

كــرد. امتیــاز 9/ ۵4 )از مقیــاس صفــر تــا 100( بــا ۳0 رتبــه تنــّزل، بــه رتبــه 99 ســقوط 

گــزارش رقابت پذیــری، میــزان پیچیدگــی اقتصــاد كشــورها، موانــع توســعه اقتصــادی و نقــاط ضعــف و قــوت اقتصــاد . 2  

هركشــور را در قالــب 12 مولفــه نشــان می دهــد. درگــزارش اخیــر از طــرح جدیــد درســنجش امتیــازو رتبه بنــدی 

بــاز  آن  انقــالب صنعتــی 4  و پیشــرفت های متعاقــب  بــر مبنــای  كشــورها،  رقابت پذیــری  جهانــی   رقابت پذیــری 

كالن،   اقتصــاد  ثبــات  زیرســاختها،   )نهادهــا،  رقابت پذیــری  ایــران در 12 مولفــه  اســت. وضعیــت  طراحــی شــده 

 ، ، بــازار مالــی، آمادگــی جــذب فــن آوری، انــدازه بــازار كار كاال،  كارآمــوزی، بــازار  بهداشــت و آمــوزش، آموزش عالــی و 

كار و بــازار مالــی  كــه ابتــدا در ســال 2010 ایــران در 2 مولفــه بــازار  كســب وكار و نــوآوری( بــه نحــوی اســت   محیــط 

كــرده بــود، و در مقابــل، در 2 مولفــه ثبــات اقتصــاد كالن و انــدازه بــازار وضعیــت  ضعیف تریــن وضعیــت را كســب 

مناســبی داشــت. در واقــع، دو مولفــه بــازار كار و بــازار مالــی، بــه عنــوان دو نکتــه ضعــف، جایــگاه رقابت پذیــری ایــران 

، بــه عنــوان دو نکتــه قــوت،  را در جهــان بشــدت تضعیــف، و در مقابــل دو مولفــه ثبــات اقتصــادكالن و انــدازه بــازار

رقابت پذیــری ایــران را در جهــان به طــور موثــری بهبــود  داده  اســت. 
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در دو ســال 2018 و 2019 بهتریــن و بدتریــن رتبــه را ایــران بــه ترتیــب در شــاخص انــدازه بــازار بــا جایــگاه 19 . ۳

و 21 و در بــازار نیــروی  كار بــا جایــگاه 1۳6 و 1۳9 بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن بیــن، ایــران در 

، نهادهــا و  كار كســب و  ، بــازار محصــول، نظــام مالــی، پویایــی  كار كارایــی بــازار  ۵ مولفــه از 12 مولفــه شــامل 

ثبــات محیــط اقتصــادكالن ضعیف تریــن وضعیــت را داشــته )نــکات ضعــف(، و در مقابــل، تنهــا در یــک مولفــه 

، بــازار محصــول،  انــدازه بــازار بهتریــن وضعیــت را احــراز كــرده بــود )تنهــا نکتــه قــوت(. بنابرایــن 6 مولفــه بــازار كار

، نهادهــا و ثبــات محیــط اقتصــادكالن، بــه عنــوان نــکات ضعــف، وضعیــت  كار نظــام مالــی، پویایــی كســب و 

، رقابت پذیــری جهانــی  رقابت پذیــری ایــران را در جهــان بشــدت تضعیــف، و در مقابــل تنهــا مولفــه انــدازه بــازار

كــه چشــم انداز آتــی همــه مولفه هــا ازجملــه  ایــران را به طــور موثــری بهبــود  داده  اســت. البتــه بیــم آن مــی رود 

گــذارد. تنهــا نکتــه قــوت، انــدازه بــازار ایــران بــا تکانه هــای غیركنترلــی ازجملــه تحریم هــا روبــه وخامــت 

 بــا دســته بندی مولفه  هــای دوازده گانــه رقابت پذیــری در ســه قلمــرو ورودی ، پردازشــی و خروجــی ، ۳ مولفــه . 4

)زیرســاخت هــا، ســالمت )بهداشــت و آمــوزش ابتدایــی(و مهارت هــا )آمــوزش عالــی و حرفــه ای(، به عنــوان 

كاال، بازارهــای مالــی،  كارایــی بــازار  ، نهادهــا، ثبــات محیــط اقتصــادكالن،  ورودی هــا، 7 مولفــه )انــدازه بــازار

كار و  كار و آمادگــی تکنولوژیکــی( به عنــوان پردازشــی ها و دو مولفــه  )كارایــی بــازار نیــروی  كســب و  پویایــی 

كلــی رقابت پذیــری ایــران در  ــا مشــاهده وضعیــت  ــوآوری( به عنــوان خروجی هــا قابــل دســته بندی اســت. ب ن

دهــه گذشــته، رتبــه جهانــی ایــران در رده متوســط، و در طــی دوره رو بــه تنــزل )پاییــن( بــوده اســت. امــا رتبــه 

ایــران در شــاخص های ورودی شــامل ۳ مولفــه زیرســاخت هــا، ســالمت و مهارتهــا، اساســا در رده متوســط، 

گانــه پردازشــی  و در طــی دوره پرنوســان و بعضــا روبــه تنــزل )پاییــن( اســت و رتبــه ایــران در مولفــه هــای 7 

پیشــگفته )بــه خصــوص نهادهــا، ثبــات محیــط اقتصــادكالن، بــازار مالی و بــازار كاال(و ســپس دو مولفه خروجی 

كار و توانایــی نــوآوری( در رده پاییــن )وضعیــت نامناســبی( ارزیابــی می شــود. ایــن امــر نشــان از  )بــازار نیــروی 

كــه مدیریــت كشــور نه تنهــا نمی توانــد از شــاخص های  چالش هــای اساســی مدیریتــی اســت؛ بــه ایــن معنــی 

كاهــش رتبــه در بســیاری از مولفــه  كنــد،  بلکــه موجــب  ورودی )داده هــا( بــرای بهبــود وضعیــت بهره گیــری 

هــای پردازشــی و مولفــه هــای خروجــی  )ســتانده ها( شــده اســت. عــدم تــوازن و تناســب میــان ســتانده و 

داده، گویــای ضعــف بهــره وری و كارایــی نظــام اقتصــادی كشــور دارد. رفــع ضعــف  و كاســتی بنیــادی، مربــوط بــه 

كیفیــت سیاســت گذاری ها اســت.

گــزارش رقابت پذیــری جهانــی بــا رویکــرد جدیــد در مواجهــه و انطبــاق كشــورها بــا رونــد . ۵  ،  در چنــد ســال  اخیــر

كلــی رقابت پذیــری ایــران شــده  گردیــد. ایــن امــر موجــب تنــّزل شــدید رتبــه  انقــالب صنعتــی چهــارم ارزیابــی 

گویــای انعطاف نا پذیــری اقتصــاد ایــران  اســت. تنــزل ۳0 رتبــه ای رقابت پذیــری ایــران در ســال های2010-19، 
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كاهــش رتبــه رقابت پذیــری ایــران بــا رویکــرد  بــرای تطبیــق بــا تغییــرات ناشــی از انقالب صنعتــی چهــارم اســت. 

پیشــین و جدیــد، عمدتــا بــه ناحیــه پردازشــی مربــوط می شــود. از میــان شــاخص های 7 گانــه، وضعیــت رتبــه  

« بمراتــب نامناســب تر  كســب وكار شــاخص های »ثبــات اقتصــادكالن«، »نهادهــا«، »مهارت هــا«و »پویایــی 

اســت.

كل . 6 از  ایــران در جهــان، ۵4 متغیــر ۵2 درصــد  از 104 متغیــر تبیین كننــده 12 مولفــه اصلــی رقابت پذیــری 

كشــور 99 و باالتــر از 99 بــوده اســت. در ایــن بیــن، در ســال  متغیرهــا، موقعیــت و رتبــه ایــران در بیــن 141 

2020 وضعیــت 2۵ متغیــر شــامل موانــع تعرفه هــای تجــاری، نســبت ســرمایه بانک هــا، تســهیل دراســتخدام 

كاال و خدمــات از GDP ، حکمرانــی منافــع  كارآفرینــی، نســبت واردات  كار خارجــی، حمایــت از ریســک  نیــروی 

غ التحصیــالن، ســالمت بانک هــا،  ، مهــارت فــار ســهام داران، حمایــت از حقــوق مالکیــت فکــری، آزادی انتشــار

، آمــوزش ضمــن  ، تــورم، اتــکا بــه مدیریــت حرفــه ای، تمایــل بــه تفویــض اختیــار كار زمــان شــروع یــک كســب و 

ــی،  ــررات دولت ــار مق ــی، فش ــای چند-میزبان ــت، ظرفیت  ه ــاز دول ــت اعتمادس ــات سیاس ــان، ثب كاركن ــت  خدم

-كارفرمــا، رتبــه ایــران بیــش از 1۳0 در ســال  كارگر كارایــی خدمــات حمــل و نقــل هوایــی و همــکاری در روابــط 

تعیین كننده  انــدو  ایــران  رقابت پذیــری  كاهــش  در  متغیرهــا  مجموعــه  ایــن  بی شــکها  اســت.  بــوده   2019

ــه  ــتها از جمل ــل و سیاس ــا، عوام ــی متغیره ــران، در تمام ــری ای ــای رقابت پذی ــودو ارتق ــور بهب ــه منظ ــن ب بنابرای

۵4 متغیــر و باالخــص 2۵ متغیــر و عامــل سیاســتی پیش گفتــه بایســتی اصالحــات و اقدامــات مناســب تری 

انجــام پذیــرد.

 كشــورهای موفــق در گــذار از كوویــد 19 در ۵ مولفــه رقابت پذیــری )اقتصــاد دیجیتــال پیشــرفته، شــبکه تامیــن . 7

اجتماعــی قــوی، نظــام تامیــن مالــی قــوی، موفــق در كیفیــت سیاســتها و تجربه هــای موفــق پیشــین اپیدمــی( 

در جهــان غــرب اروپــاو آمریــکا قــرار دارنــدو امــا در ایــن بیــن برخــی كشــورها در چنــد مولفــه توامــان موفــق ظاهــر 

شــده انــد، بــرای نمونــه ســوئیس در ۳ مولفــه، آمریــکا، فنالنــد، اتریــش، ســنگاپورو امــارات متحــده در 2 مولفــه. 

ــرای ایــران، بــه نظــر مــی آیــد عمــده ضعــف ایــران در ســه مولفــه اقتصــاد دیجیتــال  بامالحظــه آن ۵ مولفــه ب

بنابرایــن  اجــرای سیاســت های مربوطــه دانســت.  بــاال در  كیفیــت  و  قــوی  مالــی  تامیــن  نظــام  پیشــرفته، 

اهتمامــی جــّدی بــر تمــام مولفه هــا از جملــه ۵ مولفــه پیش گفتــه بــه خصــوص ســه مولفــه اقتصــاد دیجیتــال، 

كیفیــت اجــرای سیاســت ها مــی بایســتی صــورت پذیــرد.  نظــام تامیــن مالــی و 

بــا دقــت در امتیــاز )ارزش عــددی( و رتبــه 12 مولفــه رقابت پذیــری در مقایســه بــا اقتصــاد همســان بــا ایــران در . 8

منطقــه )تركیــه(، نتیجــه مــی شــود یکایــک آن 12 مولفــه در بهبــود شــاخص رقابت پذیــری بااهمیــت هســتند، 

منتهــی نظــر بــه امتیــاز )ارزش عــددی(، رتبــه ایــران و تحلیــل شــکاف در 6 مولفــه نخســت، افزایــش ارزش 
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عــددی و ارتقــای رتبــه آنهــا، در ارتقــای شــاخص رقابت پذیــری ایــران موثرتــر هســتند. مختصات راهبــرد ارتقای 

كننــده رقابت پذیــری  رقابت پذیــری ایــران در میــان مــدت ۵ ســاله برنامــه هفتــم توســعه در 12 مولفــه تبییــن 

ایــران بــا تركیــه، نتیجــه مــی شــود شــش عمــده مولفــه كلیــدی در بهبــود شــاخص رقابت پذیــری ایــران بترتیــب 

: بــازار نیــروی كار بــا رتبــه 140 و امتیــاز )ارزش عــددی( 41.۳، ثبــات محیــط  الویــت و اهمیــت ارتقــا عبارتســت از

اقتصــاد كالن بــا رتبــه 1۳4 و امتیــاز )ارزش عــددی( ۵2.2، بــازار محصــول بــا رتبــه 1۳۳ و امتیــاز )ارزش عــددی( 

41.6، پویایــی كســب و كار بــا رتبــه 1۳2 و امتیــاز )ارزش عــددی( 44.۳،  نظــام و بــازار تامیــن مالــی بــا رتبــه 12۳ 

و امتیــاز )ارزش عــددی( 47.۵ و نهادهــا بــا رتبــه 99 و امتیــاز )ارزش عــددی( ۵۳.0. 

كارآمــدی نهادهــا، . 9 بمنظــور ارتقــای رقابت پذیــری ایــران در 12 مولفــه و اجــزای آن در راســتای )1( ارتقــای 

كالن، )4( بهداشــت و آمــوزش پایــه  )2( زیرســاخت های توســعه یافته و روزآمــد، )۳( ثبــات محیــط اقتصــاد 

كیفیــت و اثربخــش، )۵( آمــوزش عالــی ثمربخــش و تنگاتنــگ تعاملــی بــا ابعــاد همه جانبــه توســعه، )6( بــازار  با

كارا و ثمربخــش و تعامــل تنگاتنــگ بــا ابعــاد همه جانبــه توســعه، )8(  كار  كارآمــدو الزامــات آن، )7( بــازار  كاالی 

كاهــش  بــازار مالــی توســعه یافته و تســهیل كننده توســعه، )9( آمادگــی جــذب فنــاوری بــا تعامــل ســازنده و 

/ تــازه صنعتــی پیشــرو، )11( پیچیدگــی،  نااطمینانی هــا، )10( توســعه بــازار همســان بــا اقتصادهــای نوظهــور

توســعه  بــرای  الزامــات  تمهیــدات و   )12( كارهــا  كســب و  تنگاتنــگ  تعامــل  درهم تنیدگــی و  توســعه یافتگی و 

ــوآوری قابــل پیشــنهاد اســت. ن
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