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 دولة حول العالم 148ويشمل تنافسية  العالمي ينتدى االقتصادمالأصدره 
تقرير التنافسية العالمي يكشف أهمية االبتكار وقوة البيئات المؤسسية في 

  تنافسية الدول تعزيز

 .ترتيب التنافسية العالميةلتصدرها  ،عالية االبتكار التي تمتلك مؤسسات قوية التقرير يكشف مواصلة الدول •
 إلى المركز التاسع هذا العام. صعدت اليابانو  ألربعة أعوام التنازلياتجاهها  خالفت الواليات المتحدة •
دولة باإلضافة إلى أبرز المقتطفات والمراتب  148لتنزيل النسخة الكاملة من التقرير الذي يلقي الضوء على  •

  .حول التقرير مقابالت فيديوشاهد . .http://www.weforum.org/gcrوالمزيد، يرجى زيارة الموقع:  

الصادر اليوم عن منتدى  2014- 2013كشف تقرير التنافسية العالمي : 2013سبتمبر  4، سويسرا، جنيف
االقتصادات  تأثيرات متزايدة على تنافسيةباتا اليوم ذوي االقتصاد العالمي أن تمّيز االبتكار وقوة البيئات المؤسسية 

 العالمية.
 

، بينما حافظت لعام الخامس على التواليلسويسرا في مقدمة الترتيب فقد حلت  للتقرير مؤشر التنافسية العالميل ووفقاً 
 ل المرتبة الرابعة،لتحت المركزين الثاني والثالث على التوالي. وصعدت ألمانيا مركزينعلى  كل من سنغافورة وفنلندا

التي ربع سنوات لتصعد مرتبتين وتحتل المركز الخامس. واحتلت هونج كونج ألوخالفت الواليات المتحدة تراجعها 
في المركز السادس،  السويد حلتبينما إلى المركز التاسع، اليابان السابعة، وصعدت المرتبة  تخضع لحكم ذاتي

  اشر.وهولندا في المركز الثامن والمملكة المتحدة في المركز الع
 
 ، وأتىاألسواقالمنتجات والخدمات المبتكرة إلى  تقديم فيريادتها العالمية لالواليات المتحدة أكد التقرير مواصلة و 

أسواقها المالية فضًال أداء في  الملحوظن ل التحسّ هذا العام بفض في مؤشر التنافسية صعود ترتيب الواليات المتحدة
إال أنه ال تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن استقرار اقتصادها الكلي الذي جاء  العامة.الثقة في مؤسساتها تزايد عن 

  شملها التقرير.  اً اقتصاد 148 اجمالي من 117في المرتبة 
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، استحوذت جهود التعامل مع أزمة وعلى صعيد القارة األوروبية
على االهتمام على حساب التعامل مع الدين وتفتت كتلة اليورو 

 إسبانيادول جنوب أوروبا مثل  وأكد التقرير أن ،قضايا التنافسية
والبرتغال  49التي حلت في المركز  وٕايطاليا 35صاحبة المركز 

 ، أصبحت جميعها91صاحبة المركز واليونان  51ذات المركز 
 تالتعامل مع نقاط الضعف التي أصاببحاجة إلى مواصلة 

، وتعزيز االبتكار وتحسين األسواقالجانب الوظيفي وكفاءة 
 الدخول إلى التمويل من أجل رأب الفجوة في تنافسية المنطقة. 

 
يتعين على بعض أكبر اقتصادات األسواق الناشئة أن تعمل هي و 

والمجتمع المدني  والحكومة، ،األخرى على إشراك قطاع األعمال
مجموعة اقتصاديات وضمن لتطبيق إصالحات طويلة األمد. 

صاحبة  تواصل الصين ،الكبرى الناشئة (بريكس) الدول الخمس
جنوب  تليها، تصدر المجموعةفي مؤشر التنافسية  29المركز

 56صاحبة الترتيب البرازيل ثم  ،53 صاحبة المركز فريقياأ
، ثم 60التي حلت في المركز الهند تليهم  بتراجع ثمانية مراكز،

 . في المؤشر بتقدم ثالث مراكز 64حبة المركز صاروسيا أخيرا 
 

لتصبح أكثر الدول تحسنًا في  38إلى المركز  إندونيسيافقد أكد التقرير ارتقاء االقتصادات اآلسيوية أما على صعيد 
سنغافورة كل  بينما حلت خلف. 25ستة مراكز لتحقق المرتبة ، بينما هبطت كوريا 2006مجموعة العشرين منذ العام 

حيث حافظت  في المؤشر، 12التي حققت المركز  وتايوان (الصينية) ،واليابان ،ذات الحكم الذاتيهونج كونج من 
 رت الدول النامية في آسيا أداءً من حيث التنافسية في العالم. وأظه اقتصاداً  20جميعها على ترتيبها ضمن أفضل 

 ،117صاحبة المركز بينما اقتربت كل من نيبال  24جاءت ماليزيا في المرتبة  ، حيثواتجاهات شديدة التنوع
قائمة مؤشر التنافسية وفقًا من ذيل  ،138التي حلت في الترتيب وتيمور الشرقية  ،133صاحبة المركز  وباكستان

 حبة المركزصا وميانمار ،81صاحبة المركز  والوس، 109التي جاءت في المركز نضمت بوتان كما ا. للتقرير
 إلى المؤشر للمرة األولى.  139

 
تلتها دولة اإلمارات ، 13لدول المنطقة بتحقيق المركز  قطر تصدر منطقة الشرق األوسط وشمال افريقياوشهدت 

بينما أشار التقرير لتراجع لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصادًا للمرة األولى.  19بتحقيق المركز العربية المتحدة 
بمكانتها ضمن أفضل عشرين اقتصادًا. وحلت  احتفاظها مع 20مرتبتين لتحتل المركز  العربية السعوديةالمملكة 

المراتب العشرة 
 األولى 

مؤشر  
التنافسية 
العالمية 

2012 

مؤشر  
التنافسية 
العالمية 

2013 

  

  Rank Rank   

  1 1 سويسرا

  2 2 سنغفافورة

  3 3 فنلندا 

  6 4 ألمانيا

  7 5 الواليات المتحدة

  4 6 السويد

هونج كونج 
  9 7 )حكم ذاتي(منطقة 

  5 8 هولندا

  10 9 اليابان

  8 10 المملكة المتحدة



 كما تراجعت. 118لتحقق المرتبة  مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي 11وتراجعت مصر  ، 27في المرتبة  إسرائيل
وصعدت . 77التي حلت في الترتيب والمغرب  ،68صاحبة المركز واألردن  ،43صاحبة المركز  كل من البحرين

 . 83بينما دخلت تونس إلى المؤشر مجددًا لتحل في المرتبة  100الجزائر إلى المركز 
 

لتتصدر المنطقة كأكثر ) 53) جنوب افريقيا (45تخطت موريشيوس ( األفريقيةوفي منطقة جنوب الصحراء 
ظهر يُ ، األمر الذي اقتصاد 100قائمة أفضل  اةقطنمل كانه 8 لود طقف نمض في .االقتصادات تنافسية

حققت كينيا أكبر تحسن  ،ومن بين الدول منخفضة الدخلالحاجة الماسة لتحسين تنافسية القارة األفريقية.  مدى
ما يكشف تراجعها إلى المراكز الدنيا  120صاحبة المركز  . وواصلت نيجيريا96متقدمة عشرة مراكز إلى المرتبة 

  تنويع اقتصادها.الكبيرة لالحاجة 
 

معاناة  استمرارعلى الرغم من النمو االقتصادي القوي في األعوام السابقة، و وحول قارة أمريكا الالتينية، أكد التقرير 
صاحبة المركز  تشيلي وواصلتاألداء التنافسي لهذه الدول. وجمود  جراء انخفاض معدالت االنتاجيةالالتينية  الدول
صاحبة  وكوستاريكا ،40صاحبة المركز  بنما حلت قبل دولحيث ، مراكز مؤشر التنافسية في المنطقةلتصدرها  34

 ، وهي الدول التي ظلت مستقرة نسبيًا. 55صاحبة المركز  والمكسيك ،54المركز 
 

 هميةعوامل االبتكار تحظى بأ تباتكالوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي: " وقال
 وأتوقع التالشي التدريجيتعزيز الرفاهية في المستقبل. متزايدة في قدرة اقتصادات الدول على تحسين استقرارها و 

للدول  يليكون االبتكار هو المقياس الحقيق، متقدمة أو أقل تقدماً  من حيث كونهاالتمييز التقليدي بين الدول  لمؤشرات
أن يعمل قطاع وعليه، فمن الضروري بدول أقل فعالية في نفس المجال.  مقارنةً دول فاعلة في مجال االبتكار كونها 

وتمكين البيئات التي  متكاملة، تعليمية تشكيل منظومةاألعمال والحكومات والمجتمع المدني بشكل تعاوني من أجل 
 تعزز االبتكار". 

 
خافيير ساال آي مارتين، أستاذ االقتصاد بجامعة كولومبيا بالواليات المتحدة األمريكية: "يلقي  وحول نتائج التقرير قال

النيران إخماد  مفهوم عندما كان ،مسار االقتصاد العالمي منذ عام مضىالذي طرأ على  تحولالالتقرير بالضوء على 
الحاجة الُملّحة  ونستشف من نتائج التقرير. العالمية واإلقليمية االقتصادية السياساتمن  العديديهيمن على  ال يزال
  إصالحات هيكلية واسعة النطاق القتصاداتهم".  ومتخذو القرار في الدول بإجراء  ألن يقوم القادةاليوم 

 
 -انتهى  -

 

 مالحظات للمحررين: 



حدده منتدى االقتصاد العالمي للمرة األولى عام إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي  في تقرير التنافسية العالمي تنافسية الدوليستند ترتيب 
بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إطار تعريف التنافسية ويتم احتساب درجات المؤشر في  .2004

والتي ، ثل الدعائم األساسية للتنافسيةتم ،فئة أساسية 12لقة بنحو صة المتععن طريق جمع البيانات العامة والخا وذلكإنتاجية الدولة، 
 ،وبيئة االقتصاد الكلي ،واالبتكار ،: المؤسساتللمؤشر 12 وتضم الدعامات الـلدولة. كّون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي لتُ 

والجاهزية  ،وتطوير سوق المال ،كفاءة سوق العملو  ،والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع ،التعليم األساسيو والصحة 
  . هناومدى تقدم األعمال واالبتكار. لمزيد من المعلومات حول منهجية التقرير، اضغط  ،وحجم السوق ،التكنولوجية

 
 http://wef.ch/gcr13readerعبر   2014 - 2013اقرأ تقرير التنافسية العالمي 

 )format): Excelor  PDFلتنزيل الترتيب الكامل للدول ضمن تقرير التنافسية 
 http://wef.ch/facebookعبر  Facebookانضم للمنتدى على موقع  

 http://wef.ch/livetweetو   http://wef.ch/twitterعبر   Twitterتابع المنتدى على موقع 
  .ch/bloghttp://wefاقرأ مدونة المنتدى عبر  

 http://wef.ch/eventsشاهد الفعاليات القادمة للمنتدى عبر  
   http://wef.ch/newsاشترك في النشرات اإلخبارية للمنتدى عبر 

 

 نبذة عن منتدى االقتصاد العالمي:

منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة، والقطاع  يعد منتدى االقتصاد العالمي
األكاديمي، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية 

 ة جينيف السويسرية. وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية محددة.، ويقع مقره الرئيس في مدين1971في عام 
 www.weforum.orgللمزيد من المعلومات حول منتدى االقتصاد العالمي، الرجاء زيارة: 

 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:
 عالمي، المنتدى االقتصادي العالمياإل المدير، يريم الحبيب

 11 31 531 79 41+، الهاتف المتحرك:  Rim.Elhabibi@weforum.org: يالبريد اإللكترون
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