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منتشر می « شاخص رقابت پذیری جهانی»در مورد وضعیت کشورها از نظر جهانی اقتصاد هر ساله گزارشی  مجمع

با توجه به اینکه رقابت بیشتر باعث بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی می شود، کشورهایی که از نظر . کند

الصه متن زیر، خ. شاخص رقابت پذیری وضعیت بهتری داشته باشند، کامیابی اقتصادی بیشتری نیز خواهند داشت

وضعیت در مورد  (8102اکتبر )مجمع جهانی اقتصاد « وضعیت رقابت پذیری جهانی»آخرین گزارش  ای است از

 .رقابت پذیری در ایران

، رتبه 8102سال بعد در سال  2بود، ( کشور 036در میان ) 96، 8100-8101در حالی که رتبه کلی ایران در سال 

 .رده استک افول( کشور 041در میان ) 26ایران به 

درصد از این  48ایران در . بی وضعیت رقابت پذیری کشورها مدنظر بوده استمولفه برای ارزیا 62، 8102در سال 

 .قرار گرفته استکشورهای ضعیف جهان  در ردهمولفه ها، 

ولفه که در حوزه بازار کار ایران، ضعیف ترین م. بیشترین افول ایران در رکن بازار نیروی کار اتفاق افتاده است

 041از  039رتبه )به مشارکت زنان در بازار کار است باعث شده تا امتیاز ایران در این رکن پائین باشد، مربوط 

  .است 06از  04رتبه ایران در مشارکت زنان در بازار کار در سطح کشورهای سند چشم انداز، (. کشور

رتبه  .را دارد منطقه ای 03و رتبه  جهانی 086، رتبه «ای اتکاء به مدیران حرفه»در همین رکن، ایران به لحاظ مولفه 

 .است 89امارات متحده عربی در این مولفه، 

دسترسی دسترسی به »مولفه  .را کسب کرده است( کشور 041در میان )جهانی  62، ایران رتبه در رکن نظام مالی

سهولت دستیابی به منابع مالی برای  ،مولفهدر این . یکی از مهمترین موارد بوده است« سرمایه گذاری مخاطره آمیز

 000رتبه جهانی ایران . کارآفرینان استارت آپی با پروژه های نوآورانه و مخاطره آمیز مورد بررسی قرار گرفته است

 .جهانی را دارد 6امارات متحده عربی در این مولفه رتبه . بوده است( کشور 06 در میان) 04و رتبه منطقه ای نیز 

« اشتراک فیبر اینترنت»است هرچند چالشهای زیادی در مولفه  ICTن بهبود وضعیت، مربوط به رکن انطباق بیشتری

 .وجود دارد
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قابلیت »ایران در رکن . مربوط به اکوسیستم نوآوری است جهانی رکن شاخص رقابت پذیری 08دو رکن از 

 .جهانی را دارد 006رتبه « پویایی بازار»و در رکن  96رتبه « نوآوری

 60رتبه « مهارت ها»ایران در رکن . رکن شاخص رقابت پذیری جهانی مربوط به سرمایه انسانی است 08دو رکن از 

 .جهانی را دارد 24رتبه « سالمت»و در رکن 

به عبارت . است 06با رتبه « اندازه بازار»رکن شاخص رقابت پذیری جهانی مربوط به رکن  08بهترین رتبه ایران در 

 .مین اقتصاد بزرگ جهان است06دیگر، ایران 

قرار داشت  08، ایران در جایگاه 8102در گزارش . دارد 0414کشور سند چشم انداز   06را در میان  04ایران رتبه 

و عربستان سعودی ( 31رتبه )، قطر (82رتبه )بهترین کشورهای سند چشم انداز، امارات متحده عربی (. زولدو پله ن)

 .هستند( 36رتبه )

  


