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 ةالتنافسية العالمي االنفتاح يشّكل خطرًا كبيرًا على إنخفاض

 
 

االنفتاح االقتصادي  تراجع يخلص إلى أن للمنتدى اإلقتصادي العالمي التابع 2017 – 2016 التنافسية العالميةتقرير  •
 النمو واالزدهار يهدد

 إصالحات تنافسية ايرافقهللحفاظ على النمو، وال بد من أن  ةكافي غيرالتحفيزات االقتصادية كالتيسير الكمي  •
والمهارات،  ،البنية التحتيةيساويان كّل من تطور بيئة األعمال، واالستثمار في االبتكار بالنسبة لإلقتصادات الناشئة فإن  •

 في األهمية وكفاءة األسواق
 الهند تسّجل أعلىصادات األكثر تنافسية في العالم، و المتحدة األميركية تتصدر االقتات فورة، والوالياال تزال سويسرا، وسنغ •

 مرتبة 16 ـمعّدل ارتفاع ب
 التقرير  منالثالثين األولى  المراتبفي  تحلّ ثالث دول عربية  •
 هذا الرابطارة زي الرجاء، والفيديوهات، على المزيد من الصور والرسوم التوضيحية طالعالتقرير كامًال، واال لتحميل •

 
 

العالمية قتصادات الذي يشهده االنفتاح في كافة اإليشكل التراجع  – 2016سبتمبر  28جنيف، سويسرا، 
، لنمو واإلبتكارل الدولشر الماضية خطراً على إمكانات على اختالف مراحل تطورها، خالل السنوات الع

ذي صدر اليوم من المنتدى االقتصادي الو  6TU2016  –2017لعاميالتنافسية العالمية U6Tتقرير بحسب  وذلك
 العالمي.

 
حيث  دولة حول العالم. 138اإلنتاجية واالزدهار في للعوامل التي تقود  اً سنوي اً تقييمويعتبر هذا التقرير 

كل  بشكل مباشر معيرتبط مجالي السلع والخدمات قتصادات أمام التجارة الدولية في االأن درجة انفتاح 
لدراسة ابيانات  نتج عنذا االتجاه، والذي ه لتلك الدولة. مبتكرةال مكانياتاإلمن النمو االقتصادي و

ع ي إلى زيادة في رفأساسبشكل ويعزى  ،تدريجيالمسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه 
وهي: تعقيد اإلجراءات الجمركية، يعتمد على ثالثة عوامل أخرى، أنه كذلك . إال الحواجز غير الجمركية

ر في ظهر بوضوح أكبيأمر وهو  ،والملكية األجنبية ،تؤثر على االستثمار األجنبي المباشرالتي قواعد الو
 .إلى مرتفع ذات الدخل المتوسط تلكو ،العالي ذات الدخل االقتصادات

 
االنفتاح في  تراجعإن "ي: قال كالوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمو

 ومستدام" نمو شاملويُصّعب على القادة تحقيق  ،للخطرالتنافسية العالمية عّرض ياالقتصاد العالمي 
 

 ةلفي إعادة إيقاد شعالنقدية األخرى  اتالتيسير الكمي وتدابير السياسعدم كفاية سبب  ويوضح التقريرهذا 
قتصادات ن التدخالت من قبل اإلويخلص التقرير إلى أ المتقدمة.العالم اقتصادات طويل األمد في النمو 

الذي تمكنت تأثير النفس  خلقفشلت في ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية 
القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط  يعني أنا م ،من إحرازه ذات الترتيب العالياالقتصادات 

 .ناجحالنقدي التحفيز لأساسي ل
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في و النمو.المراحل األولى من التي تكون في لدول الضوء على كيفية تحول أولويات االتقرير  كما يسلّط
ستبقى هامة  الجيدة واألسواق ،والتعليم ،والصحة ،البنية التحتيةكاألساسية للقدرة التنافسية دوافع الحين أن 

وبيئة ، ةالتكنولوجي الجاهزيةتشير إلى أن  التنافسية مؤشرإليها  دوام، إال أن المعلومات التي خلصعلى ال
 دفع القدرة التنافسية والنمو. في مماثالً في األهميةأصبحت تلعب دوراً واالبتكار  ،المتطورةاألعمال 

 
 2016عام لمؤشر التنافسية العالمية 

 
 

يل عن بفارق ضئوذلك األكثر تنافسية في العالم،  اتاالقتصاد للعام الثامن على التواليسويسرا تتصدر 
التي تقّدمت أربع مراتب  ألمانيامتبوعين بكّل من هولندا ثم السنغافورة والواليات المتحدة األميركية، 

 ة، التي حلّت سابعالمملكة المتحدة، وة، التي حلّت سادسالسويد كّل منخالل العامين الماضيين. وأحرزت 
 بيانات ما قبلالتي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على النتيجة ، وتجدر اإلشارة إلى أن تبتقدماً بثالثة مرا

اإلقتصادات الثالث األخيرة في ترتيب أما  الخاص بخروجها من اإلتحاد األوروبي. Brexitتصويت 
 ، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.اليابانالعشر األوائل، وهي 

 
 

نفط انخفاض أسعار التأثرت بفأما الدول العربية، 
 عجلةالحاجة الملحة لدفع في والذي أدى إلى زيادة 

الرغم من المنطقة. وعلى  بلدان كافةالتنافسية في 
، وقطر، اإلمارات العربية المتحدةحلول كّل من 

والمملكة العربية السعودية في المراتب الثالثين 
 إال أنه على التوالي 29و، 18و 16األولى بترتيب: 

زال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة ال ت
الدول طاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما لل

، فال بد لها من بذل المستوردة للطاقة في المنطقة
 .سين القدرة التنافسية األساسيةمن الجهد لتحالمزيد 

 
 

قتصادات األوروبية تهيمن على المراتب العشر األولى، فإنه ال تلوح أية نهاية إلنقسام ن ال تزال اإلفي حي
نجد أن ، 32 المركز نقطة واحدة إلىشمال أوروبا وجنوبها في األفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدماً ب

أما  .86لتحّل في المركز الـ  ، واليونان بخمسة44الـ  لتحّل في المركز ةواحد بمرتبةإيطاليا تتراجع 
يخّص فيما . و21 المركز الـ إلى ةواحد ت مرتبةصعدي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فثانوهي فرنسا، 

عتمد بشكل كبير على ، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يقتصادات أوروباإكافة 
 القوى العاملة فيها.  ا على تسخير االبتكار ومواهبقدرته

 
أكبر األسواق الناشئة في  بينالقدرة التنافسية عالمات التقارب في بعض وتتوضح من خالل التقرير أيضاً 

داً، إال أن التقدم مجد دول البريكسوتصدرها ل، 28 م، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـالعال
يعني تقليص الفجوة ما بينها  39مرتبة لتحّل في المركز الـ  16الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 

على  47و 43 كّل من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحال في المركز(الصين) ونظائرها. وتقدمت 
 .81تب لتحّل في المركز الـ ستة مرابينما تراجعت البرازيل التوالي 

 
على ، فآخذة في االتساع ادئالفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهفي الوقت ذاته نرى أن 

ترتيبها من تحسين تمكنت  2007التي شملها التقرير منذ عام  15 الـ قتصاداتاإلمن  13الرغم من أن 
انتكاسات لبعض يشهد العام ذا في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، إال أن ه

تتراجع سبعة مراتب لتحّل في سقط من قمة العشرين، وتماليزيا فاألسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: 

 2016 - 2017التنافسية العالمية تقرير 
 األكثر تنافسيةذات االقتصادات العربية العشر لدول ا

 الدولة العالمي * الترتيب
 العربية المتحدةاإلمارات  16
 قطر 18
 العربية السعوديةالمملكة  29
 الكويت 38
 البحرين 48
 األردن 63
 ُعمان 66
 المغرب 70
 الجزائر 87
 تونس 95

 2016- 2017تقرير التنافسية العالمية  المصدر:



 ، أما اندونيسيا فتتراجع أربعة مراتب34 ا تتراجع مرتبتين لتحّل في المركز الـتايالندو ،25المركز الـ
كافة تتشابه . و57عشرة مراتب لتحّل في المركز الـ الفلبين تراجعت في حين  41لتحّل في المركز الـ

لتحقيق تقدم في مجاالت أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة في حاجتها بلدان النامية في تلك المنطقة ال
 .الخروج من فخ الدخل المتوسطما أرادت ر بيئة األعمال واالبتكار إذا يتطوب
 

حيث  ،مسون األولىخمن الحلول في المراتب اللالتينية ومنطقة الكاريبي ركا ايفي أمتمكنت دولتين 
أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في  ،33تشيلي المنطقة وحلّت في المركز الـ  تتصدر

 يتقدمثم المكسيك الذي ، 42لتحّل في المركز الـ المنطقة، فهو باناما، والتي أحرزت تقدماً بثمانية مراتب، 
ألرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر من ثم تحّل امراتب،  6 أي بتحّسن 51 يحّل في المرتبة الـبقوة و

 .على التوالي 61 الـو 104في المراتب الـ االقتصادات في المنطقة، 
 

رواندا، والتي  ، فهيأفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالدول التي أحرزت التحسن األكبر في  إحدىأما 
أكثر التي عهدناها االقتصادات بدأت تتقارب من التي . و52بست مراتب لتحّل في المركز الـ تقدمت 

 هذين البلدين سجلذلك  على الرغم منهي جرز الموريشيوس، وجنوب أفريقيا. فتنافسية في المنطقة، و
أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة،  على التوالي. 47الـ و 45 المركز الـ إلى ا، وتسلقاً أكثر تواضع تقدماً 

في حين ، 109التي تبقى بال حراك في المركز الـ إثيوبيا و، 96التي صعدت إلى المركز الـ كينيا نجد ف
 .127 مراتب لتصل إلى المركز الـ نيجيريا ثالثتتراجع 

 
أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي، وبروفسور  تقرير التنافسية العالمي يقول خافيير ساالوعن 

ن األوضاع تحسيل أهميتهفي جامعة كولومبيا: " بالنسبة لي، فإن االهتمام بالنمو االقتصادي يكمن في 
 والرفاهية حول العالم."

 
النسخة يتزامن إطالق هذه و القوى المحّركة للنمو، على فهم التنافسية العالمية تقريريساعدنا " أضاف:و

 من التقرير مع تباطؤ في اإلنتاجية، والتي تعتبر المحّرك األساسي للنمو المستقبلي."
 
 

 مالحظات للمحررين
 
 Global Competitivenessى مؤشر التنافسية العالمية يعتمد عل ير التنافسية العالميةتقرإن ترتيب الدول في  

Index (GCI) التنافسية على أنها مجموعة من يعّرف بحيث  ،2005العالمي في عام االقتصادي المنتدى أطلقها ، والتي
يق جمع البيانات على عن طر النتائجيتم احتساب إنتاجية الدول. والمؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى 

لد ما عند جمعها. وهذه تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبالتي و تعتبرركائز التنافسية، فئة 12المستوى المحلي في 
والتعليم العالي  ،والصحة والتعليم األساسي ،بيئة االقتصاد الكليوهي: المؤسسات، والبنية التحتية،  12 ـالركائز ال

حجم السوق، وتطور والجاهزية التكنولوجية، و، سوق العمل، وتطوير السوق المالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة
 .راألعمال، واالبتكا

 
 

 -انتهى  -
 مالحظات للمحررين

 
 gcr16#الوسم: تابعنا على 
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 davos_wef باستخدام 44TWeChatTعلى و 6TULinkedInU6T، و6TUTwitterU6T، و6TUFacebookU6Tعلى  تواصل معنا
 

قطاع األعمال، والسياسة وغيرهم ، ومن خالل إشراك قادة الفكربتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص.  مؤسسة ملتزمةالمنتدى االقتصادي العالمي هو 
 .6TUhttp://www.weforum.orgU6Tلصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية. من القادة المجتمعيين
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