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2020نکات کلیدی گزارش شاخص نوآوری جهانی 

وشرکتیاستراتژیبراینوآوریکهآنجاییازحال،اینبا.بودخواهداثرگذارنوآوریبر19-کوویدبحران•
سقوطاداقتصکهمیزانیاندازهبهنوآوریکهداردوجودامیدایناست،کلیدیعاملیکملیاقتصادیرشدهایاستراتژی

.باشدنداشتهافتکرده،
درذیرخطرپگذاریسرمایهکهداردوجودامیدهاییحالاینبا؛یابدمیکاهشفعلیبحراندرنوآوریمالیمنابع•

.یابدهبودببیشتریسرعتباانگلستان،وهندآمریکا،لوکزامبورگ،چین،اسرائیل،سنگاپور،جملهازکشورها،برخی
پیوستهطوربهفیلیپینوهندویتنام،چین،بطوریکه،؛استجاییجابهحالدرجهاننوآوریجغرافیاییاندازچشم•

.هستندرشدحالدر
درمثال،نعنوابه.اندداشتهحضورنوآوریارکاندربرترکشورهایمیاندرنیزتوسعهحالدراقتصادهای•

باحصوالتمصادراتخالصنخسترتبهمالزیوداشتهراتوسعهوتحقیقدرجهاننخسترتبهتایلندآسیا،شرقیجنوب
.استدادهاختصاصخودبهراباالتکنولوژی

آمریکایمنطقه.برخوردارندباالیینوآوریظرفیتازاقتصادهابرخیحالاینبا؛داردوجودهمچنانایمنطقهشکاف•
.کندمیتجربهراتعادلعدمبیشترینکارائیبوالتین

عدادت.استمتمرکزچین،بعالوهباال،درآمدبااقتصادهایدرنوآوریوعلمهایخوشهحوزهدرنوآوری•
گروهدر-روسیهوایران،ترکیههند،چین،برزیل،-آنهاازمورد6تنهاکهداردقرارکشور26درنخستفناوریخوشه100

.درامدباالستبااقتصادهایبهمتعلقمابقیوداشتهقرارمتوسطدرآمدباکشورهای
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شاخص نوآوری جهانی

دیبنرتبهآنهانوآوریقابلیتبراساسراجهاناقتصادهایسالههر،(GII)جهانینوآوریشاخص•
وورودیگروهدوبهکهبودهزیربخش80وبخش21ورکن7ازمتشکلشاخصاین.کندمی

.استنوآوریبعدیچندهایجنبهبهیافتندستآنهدفوشوندمیتقسیمخروجی

ازکشورهرامتیازکهگرفتهقراربررسیمورداقتصاد131تعداد،2020جهانینوآوریشاخصدر•
ینترضعیفازنشانصفرامتیازوعملکردبهترینازنشان100امتیاز.استمتغیر100تاصفر

.داردعملکرد
،«انسانیسرمایهوتحقیق»،«نهادها»شاملجهانینوآوریشاخص(داددرون)ورودیارکان•

(دادبرون)خروجیارکانواست«کاروکسبپیچیدگی»و«بازارپیچیدگی»،«هازیرساخت»
.دهدمیتشکیل«خالقیت»و«فناوریودانش»راجهانینوآوریشاخص
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2020اقتصاد با بهترین رتبه در شاخص نوآوری جهانی 10
هایخروجی

خالقانه
های دانشیخروجی

و فناورانه
پیچیدگی

کاروکسب
یپیچیدگ
بازار

زیرساخت
تحقیق و

یسرمایه انسان
نهادها لرتبه ک اقتصاد/ کشور

2 1 2 6 3 6 13 1 سوئیس

7 2 1 12 2 3 11 2 سوئد

11 3 5 2 24 12 9 3 آمریکا

5 9 19 5 6 10 16 4 انگلستان

6 8 4 23 18 14 7 5 هلند

10 12 11 8 4 2 12 6 دانمارک

16 6 8 33 9 4 2 7 فنالند

18 14 6 4 13 8 1 8 سنگاپور

9 10 12 24 12 5 18 9 آلمان

14 11 7 11 14 1 29 10 کره جنوبی
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شرق و جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه
سنگاپور1.

جمهوری کره2.
کنگ چینهنگ3.

شمال آفریقا و غرب آسیا
اسرائیل1.

قبرس2.
امارات متحده عربی3.

جنوب صحرای آفریقا
موریس/ آفریقای جنوبی1.

کنیا2.
تانزانیا3.

مرکز و جنوب آسیا
هند1.
ایران2.

قزاقستان3.

یبآمریکای التین و کارائ
شیلی1.
مکزیک2.
کاستاریکا3.

آمریکای شمالی
ایاالت متحده 1.

آمریکا
کانادا2.

اروپا
سوئیس1.

سوئد2.
انگلیس3.

اقتصاد برتر در نوآوری3
به تفکیک منطقه

آمریکامتحدهایاالتشمالی،آمریکایدر
2020نوآوریشاخصدرراعملکردبهترین
ردشیلی،التین؛آمریکایدر.استداشته
ویاآسشرقیجنوبوشرقدرسوئیس،اروپا؛

غربوآفریقاشمالدرسنگاپور،اقیانوسیه؛
آفریقا؛صحرایجنوبدراسرائیل،آسیا؛

بجنوومرکزدروموریسوجنوبیآفریقای
شاخصنایدرراامتیازبیشترینهندنیزآسیا؛

.استآوردهدستبه
سیاآجنوبومرکزدرکشوردومیننیزایران

ایرسبامقایسهدربهتریعملکردکهبوده
.استداشتهکشورها
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مدیاقتصاد برتر در نوآوری به تفکیک گروه درآ3

با درآمد پایین

تانزانیا1.

رواندا2.

نپال3.

طتر از متوسبا درآمد پایین

ویتنام1.

اوکراین2.

هند3.

تر از متوسطبا درآمد باال

چین1.

مالزی2.

بلغارستان3.

با درآمد باال

سوئیس1.

سوئد2.

اایاالت متحده آمریک3.

باکشورهایمیاندر.استداشته2020نوآوریشاخصدرراعملکردبهترینسوئیسباال؛درآمدباکشورهایمیاندر
تانزانیانیز،پاییندرآمدبادرکشورهایوویتناممتوسط؛ازترپاییندرآمدبادرکشورهایچین،متوسط؛ازباالتردرآمد

.استکردهکسبراامتیازباالترین

6



های با بیشترین هزینه تحقیق و توسعهبخش

7

ICTسخت افزار و تجهیزات الکترونیکی 
داروسازی و بیوتکنولوژی
خودرو

ICTنرم افزار و خدمات 
مهندسی صنایع و حمل و نقل

گردشگری ، اوقات فراغت و کاالهای شخصی
مصالح ساختمانی و صنعتی
مواد شیمیایی
صنایع عمومی
هوافضا و دفاع

تجهیزات و خدمات بهداشتی
بانک ها و خدمات مالی
نفت و گاز
مخابرات
مواد غذایی و آشامیدنی

لوازم خانگی
خرده فروشی عمومی
خدمات پشتیبانی
رسانه ها
انرژی جایگزین
امالک و مستغالت

23.5% 18.5% 14.4%

15.6%

2%

2.5%

2.9%

3.8% 3.1%

2.7% 2.5%

1.7% 1.3%

1.1%
1.0%

1.1%

2019تا 2018ها از هزینه جهانی تحقیق و توسعه، سهم گروه

نههزیکلتوزیعرو،بهرونمودار
بهراجهانتوسعهوتحقیق
نشاناقتصادیگروه21تفکیک

تجهیزاتوافزارسخت».دهدمی
وداروسازی»،«ICTالکترونیکی

،«خودرو»و«بیوتکنولوژی
خودبهراهاسهمبیشترین

بترتیبهکهانددادهاختصاص
15.6ودرصد18.5درصد،23.5
.استبودهدرصد



وضعیت ایران در شاخص نوآوری جهانی
.استشدهتضعیفپله2019،6سالبهنسبتکهکردهکسبرا67رتبهجهانینوآوریشاخصدرایران،2020سالدر•
نوآوریشاخصدرو34.43؛2019جهانینوآوریشاخصدر،30.89؛2020جهانینوآوریشاخصدرایرانامتیاز•

.استبوده34.44؛2018جهانی
،2020سالدر.استداشتهنوآوریورودیارکانبهنسبتبهتریعملکردنوآوری،خروجیارکاندرایرانکلیطوربه•

استحالیدراین.استکردهکسبرا50رتبهنوآوری،هایخروجیدرو90رتبهایران،نوآوریهایورودیمجموعدر
.بود47و86ترتیببهرکندوایندرایرانرتبه،2019سالدرکه

دراقتصاد10میاندرودادهاختصاصخودبهراجایگاهنوزدهمینایرانمتوسط،ازباالتردرآمدبااقتصاد37میاندر•
.استکردهکسبرادومرتبهآسیا،مرکزوجنوب

های نوآوریخروجی های  نوآوریورودی شاخص نوآوری  جهانی سال

50 90 67 (کشور131از میان )2020

47 86 61 (کشور129از میان )2019

46 93 65 (کشور126از میان )2018

2020تا 2018های رتبه ایران در شاخص نوآوری جهانی طی سال
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رکن 7امتیاز ایران در 
شاخص نوآوری جهانی

ایرانبا درآمد باالی متوسطجنوب و مرکز آسیاکشور برتر10

نهادها

یه تحقیق و سرما
انسانی

زیرساخت

ب پیچیدگی کسرپیچیدگی بازا
و کار

خروجی دانش و 
فناوری

خروجی خالقانه

چهاردرایرانجهانینوآوریشاخص
،«انسانیسرمایهوتحقیق»رکن

«فناوریودانشخروجی»،«زیرساخت»
زاباالتریامتیاز«خالقانهخروجی»و

زاباالتردرآمدباکشورهایمیانگین
.استداشتهمتوسط

رکنسهدرکهاستحالیدراین
و«فناوریودانشخروجی»،«نهادها»
راکمتریامتیاز«خالقانهخروجی»

.استکردهکسب

9



رکن شاخص نوآوری جهانی7رتبه و تغییر امتیاز ایران در 
نوآوریشاخصاصلیرکنهفتمیاندر

تحقیق»رکندرایران،2020سالدرجهانی
کسبرا(46)رتبهبهترین«انسانیسرمایهو

خروجی»رکندودرآنازپس.استکرده
به«فناوریودانشخروجی»و«خالقانه
آوردهبدسترا59و48هایرتبهترتیب
.است

نرکبهمربوطایرانجایگاهتریننامناسب
کردهکسبرا120رتبهکهبوده«نهادها»

.است
رکنهفتهردرایرانامتیاز،لحاظبه

بهنسبت2020سالدرنوآوریشاخص
.استبودههمراهامتیازکاهشبا2019

کنربهمربوطایرانامتیازافتبیشترین
.استبودهکاروکسبپیچیدگی 120

112

108

69

67

59

48

46

نهادها

کاروپیچیدگی کسب

پیچیدگی بازار

هازیرساخت

رتبه کل

خروجی دانش و فناوری

خروجی خالقانه

تحقیق و  سرمایه انسانی
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2020رکن نوآوری جهانی 7رتبه ایران در 
(کشور131از میان )

رکن نوآوری 7تغییر امتیاز ایران در 
درصد-2019نسبت به 2020جهانی  

-21

-17

-14

-12

-10

-5

-3

-3

کاروپیچیدگی کسب

خروجی دانش و فناوری

هازیرساخت

خروجی خالقانه

رتبه کل

نهادها

پیچیدگی بازار

یتحقیق و  سرمایه انسان



ایران در شاخص نوآوری جهانیقوتنقاط 

:(46)انسانیسرمایهوتحقیق•

(7)«عالیآموزش»بخش•

(31)«عالیتحصیالتنامثبت»زیربخش•

(3)«مهندسیوعلومالتحصیالنفارغ»زیربخش•

:(69)زیرساخت•

(31)«عمومیزیرساخت»بخش•

(39)«اطالعاتفناوریبهدسترسی»زیربخش•

(10)«ناخالصسرمایهتشکیل»بخشزیر•

11

:(108)بازارپیچیدگی•

(18)«داخلیبازاراندازه»بخش•

:(59)فناوریودانشهایخروجی•
(25)«دانشایجاد»بخش•

(14)«اختراعاتثبتحق»بخشزیر•

(21)«فنیوعلمیمقاالت»زیربخش•

(26)«متوسطوباالفناوریباتولید»زیربخش•

:(48)خالقانههایخروجی•
(13)«ناملموسهایدارایی»بخش•

(1)«مبداتفکیکبهتجاریعالئم»زیربخش•

(14)«مبداتفکیکبهصنعتیهایطراحی»زیربخش•

:استداشتهتریقویعملکردنسبتاًرکن5اجزایبرخیدرایران•



ایران در شاخص نوآوری جهانیضعفنقاط 

:(120)نهادها•

(125)«کاروکسبمحیط»بخش•

(123)«عملیاتیوسیاسیپایداری»زیربخش•

(129)«(رگوالتوری)گریتنظیمکیفیت»زیربخش•

(128)«کاروکسبشروعسهولت»زیربخش•

:(46)انسانیسرمایهوتحقیق•

(42)«جهانیتوسعهوتحقیقهایشرکت»بخشزیر•

:(108)بازارپیچیدگی•

(129)«شدهاعمالتعرفهنرخ»زیربخش•

12

:(112)کاروکسبپیچیدگی•

(117)«صنعتودانشگاهتحقیقاتیهمکاری»زیربخش•

(122)«مشترکگذاریسرمایهاستراتژیکمعامالت»زیربخش•

:(59)فناوریودانشهایخروجی•

نفرهرازایبه(PPP)داخلیناخالصتولیدرشدنرخ»زیربخش•
(115)«کارنیروی

:(48)خالقانههایخروجی•

(96)«هارسانهسایروچاپ»•

(119)«خالقانهکاالهایصادرات»•

:استداشتهتریضعیفعملکردنسبتاًرکن6اجزایبرخیدرایران•


