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•    الدوحة - الشرق 

احتلت قطر املركز ال 18 عامليا والثاني عربيا في 

تقرير التنافسية العاملية الذي يصدر سنويًا عن 

املنتدى االقتصادي العاملي (WEF) بالتعاون مع 

البحوث  القطريني ومعهد  رابطة رجــال االعمال 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة املـــســـحـــيـــة الــتــابــع 

لجامعة قطر (SESRI)  وتقدمت قطر على كل من 

العربية السعودية والتي احتلت املركز  اململكة 

29، والكويت 38، فرنسا 21، ماليزيا 25 والنمسا 

في املركز ال 19.

واشـــار  التقرير الــي احتالل دولــة قطر املركز ال 

18 عــاملــيــا والــثــانــي عــربــيــا. ففيما يــخــص عامل 

املؤسسات والذي هو أحد العوامل االثني عشر 

الــخــاصــة بــتــقــيــيــم املـــركـــز الــتــنــافــســي لــكــل دولــــة، 

املــركــز األول فــي االنـــفـــاق الحكومي  تــحــتــل قــطــر 

عـــلـــى املــــشــــروعــــات. كـــمـــا تــحــتــل املــــراكــــز االولـــــي 

فيما يخص مــوازنــة امليزانية الحكومية، نسب 

القومي  التغير السنوي في التضخم واالدخـــار 

البيئة  اإلجــمــالــي وهــي مــؤشــرات خاصة بعامل 

االقتصادية للدولة  

ــذه الــســنــة  ــ  كـــمـــا تـــقـــدمـــت قـــطـــر لــلــمــركــز األول هـ

العمل  فيما يخص تأثير الضرائب على حوافز 

ــالــــدولــــة وذلــــــك فــــي إطــــــار عـــامـــل كــــفــــاءة ســـوق  بــ

العمل وأيــضــا املــركــز األول فــي تــوافــر رأس املــال 

االســتــثــمــاري فيما يخص عــامــل تطوير السوق 

املالية  .

أشــــــار الـــتـــقـــريـــر الـــــي تــمــتــع قـــطـــر بـــالـــقـــدرة عــلــى 

االبتكار حيث احتلت املركز ال 18 بينما احتلت 

ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة املــركــز ال 21، وفيما  ــ االمـ

يخص الصحة والتعليم االبتدائي احتلت قطر 

ال 27 بينما كانت اململكة السعودية في  املــركــز 

املـــركـــز ال 21  كـــذلـــك احــتــلــت قــطــر  املـــركـــز ال 51، 

املــــال بينما احتلت  بــتــطــور ســـوق  فــيــمــا يتعلق 

االمـــــارات الــعــربــيــة املــركــز ال 28. هـــذا بــاإلضــافــة 

الــي االســتــقــرار األمــنــي للدولة فــي وســط منطقة 

وصفها التقرير بعدم االستقرار. 

◄ قوة االقتصاد املحلي

ويــتــم اجــــراء الــتــقــريــر فــي قــطــر مــن خـــالل رابــطــة 

رجــــــــال االعـــــمـــــال الـــقـــطـــريـــني ومـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة املـــســـحـــيـــة الــتــابــع 

لجامعة قــطــر (SESRI) كــشــركــاء استراتيجيني 

ــاملــــي، حـــيـــث تــعــمــل  ــعــ ــادي الــ ــتــــصــ لــلــمــنــتــدى االقــ

الــرابــطــة مـــع املــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي منذ 

أحـــد عــشــر عـــام عــلــى ابــــراز نــقــاط قـــوة االقــتــصــاد 

املحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ االستثمار و 

الــفــرص املتاحة فــي جميع املــجــاالت، وقــد بذلت 

ــهـــودًا  كــبــيــرة فـــي تـــوزيـــع وجــمــع  املــؤســســتــني جـ

ــال وســــيــــدات األعــــمــــال وكــبــار  ــ الــبــيــانــات مـــن رجـ

املــســؤولــني فــي شــركــات الــقــطــاع الــخــاص وكذلك 

ــــرأي املفصل  مــتــابــعــة اإلجـــابـــة عــلــى اســتــبــيــان الـ

ــع مـــن الــعــوامــل  ــك بــهــدف تــوفــيــر نــطــاق واســ وذلــ

التي تؤثر في االقتصاد واملعبر عنها من خالل 

مجتمع األعمال ككل.

الــتــقــريــر تقييما ســنــويــا للعوامل  ويــعــتــبــر هـــذا 

ــار فــي 138 دولــة  ــ الــتــي تــقــود اإلنــتــاجــيــة واالزدهـ

حول العالم. حيث أن درجة انفتاح االقتصادات 

أمــــــــام الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة فـــــي مــــجــــالــــي الـــســـلـــع 

والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو 

الــدولــة.  االقــتــصــادي واإلمكانيات املبتكرة لتلك 

هـــذا االتـــجـــاه، والــــذي نــتــج عــن بــيــانــات الــدراســة 

املــســحــيــة الــتــابــعــة ملــؤشــر الــتــنــافــســيــة الــعــاملــيــة، 

إلى  هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي 

الــحــواجــز غير الجمركية. إال أنه  زيـــادة فــي رفــع 

ــرى، وهـــي:  ــ كــذلــك يــعــتــمــد عــلــى ثــالثــة عـــوامـــل أخـ

ات الــجــمــركــيــة، والـــقـــواعـــد الــتــي  تــعــقــيــد اإلجـــــــراء

املباشر، وامللكية  تؤثر على االستثمار األجنبي 

ــر يــظــهــر بـــوضـــوح أكـــبـــر في  ــو أمــ األجــنــبــيــة، وهــ

االقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل 

املتوسط إلى مرتفع

◄ نمو شامل ومستدام
ــيــــس  ــرئــ ــــس والــ ــــؤســ وقـــــــــال كـــــــــالوس شـــــــــــواب، املــ

الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي: «إن 

تــراجــع االنــفــتــاح فــي االقــتــصــاد الــعــاملــي يعرض 

صعب على القادة 
ُ
التنافسية العاملية للخطر، وي

تحقيق نمو شامل ومستدام» 

ويـــوضـــح الــتــقــريــر ســبــب عــــدم كــفــايــة الــتــيــســيــر 

الــكــمــي وتـــدابـــيـــر الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة األخــــرى 

ــادة إيـــقـــاد شــعــلــة الــنــمــو طــويــل األمــــد في  ــ فـــي إعـ

اقــتــصــادات الــعــالــم املــتــقــدمــة. ويــخــلــص التقرير 

ــادات ذات  ــتــــصــ ــتـــدخـــالت مـــن قـــبـــل االقــ إلــــى أن الـ

الترتيب املنخفض نسبيا فشلت في خلق نفس 

الترتيب  الــذي تمكنت االقتصادات ذات  التأثير 

العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية 

الــضــمــنــيــة الــقــويــة هــي شـــرط أســاســي للتحفيز 

النقدي الناجح. 

ويـــســـلـــط الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء عـــلـــى كــيــفــيــة تــحــول 

أولـــويـــات الــــدول الــتــي تــكــون فــي املــراحــل األولـــى 

ــع األســـاســـيـــة  ــ ــدوافـ ــ ــــي حــــني أن الـ ــمـــو. وفـ ــنـ ــن الـ مــ

التنافسية كالبنية التحتية، والصحة،  للقدرة 

والتعليم، واألســواق الجيدة ستبقى هامة على 

الدوام، إال أن املعلومات التي خلص إليها مؤشر 

التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، 

ــار أصــبــحــت  ــكـ ــتـ وبــيــئــة األعـــمـــال املـــتـــطـــورة واالبـ

الــقــدرة  تلعب دورا مماثال فــي األهــمــيــة فــي دفــع 

التنافسية والنمو. ً 

ــة، تــتــصــدر  ــيـ ــاملـ ــعـ ــا ملـــؤشـــر الــتــنــافــســيــة الـ ــقــ ووفــ

سويسرا للعام الثامن على التوالي االقتصادات 

العالم، وذلــك بفارق ضئيل  األكثر تنافسية في 

عــن ســنــغــافــورة والـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 

املتبوعني بكل من هولندا ثم أملانيا التي تقدمت 

أربـــع مــراتــب خـــالل الــعــامــني املــاضــيــني وأحـــرزت 

كـــل مـــن الــســويــد، الــتــي حــلــت ســـادســـة، واملــمــلــكــة 

املتحدة، التي حلت سابعة تقدما بثالثة مراتب، 

التي أحرزتها  النتيجة  أن  إلــى  وتــجــدر اإلشـــارة 

املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة مــبــنــيــة عــلــى بـــيـــانـــات مـــا قــبــل 

Brexit الخاص بخروجها من االتحاد  تصويت 

األوروبــــي. أمــا االقــتــصــادات الــثــالث األخــيــرة في 

تــرتــيــب الــعــشــر األوائـــــل، وهـــي الــيــابــان، وهــونــج 

كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.

◄ عجلة التنافسية في بلدان املنطقة

العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار  الـــدول  أمــا   

النفط والــذي أدى إلــى زيــادة في الحاجة امللحة 

بــلــدان املنطقة.  التنافسية فــي كافة  لدفع عجلة 

العربية  الرغم من حلول كل من اإلمـــارات  وعلى 

العربية السعودية في  املتحدة، وقطر، واململكة 

الــثــالثــني األولـــى بترتيب: 16 و18، و29  املــراتــب 

على التوالي إال أنه ال تزال هناك حاجة واضحة 

لجميع الدول املصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع 

اقــتــصــاداتــهــا. أمـــا الــــدول املــســتــوردة للطاقة في 

ــذل املـــزيـــد مـــن الجهد  املــنــطــقــة، فـــال بـــد لــهــا مـــن بـ

لتحسني القدرة التنافسية األساسية.

فــي حــني ال تــزال االقــتــصــادات األوروبــيــة تهيمن 

ــــى، فــإنــه ال تــلــوح أيــة  ــراتـــب الــعــشــر األولــ عــلــى املـ

نــهــايــة النـــقـــســـام شـــمـــال أوروبـــــــا وجــنــوبــهــا في 

األفـــق، ففي حــني أحـــرزت إسبانيا تقدما بنقطة 

املــركــز 32 ،نجد أن إيطاليا تتراجع  إلــى  واحـــدة 

بمرتبة واحدة  لتحل في املركز الـ 44 ،واليونان 

بخمسة  لتحل في املركز الـ 86 .أما فرنسا، وهي 

اليورو، فصعدت  أكبر اقتصاد في منطقة  ثاني 

مرتبة واحدة إلى املركز الـ 21 .وفيما يخص كافة 

ــا، فـــإن الــحــفــاظ عــلــى مستوى  ــ اقــتــصــادات أوروبـ

الرخاء فيها أو التحسني منه يعتمد بشكل كبير 

عــلــى قــدرتــهــا عــلــى تــســخــيــر االبـــتـــكـــار ومــواهــب 

القوى العاملة فيها.

واوضـــــح الــتــقــريــر بــعــض عـــالمـــات الـــتـــقـــارب في 

ــــواق الناشئة  الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة بــني أكــبــر األسـ

فـــي الــعــالــم، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن حــلــول الــصــني في 

البريكس مجددا،  لــدول  الـ 28، وتصدرها  املركز 

الهند، والتي تقدمت  الــذي أحرزته  التقدم  إال أن 

الـــ 39 يعني تقليص  املــركــز  فــي  16 مرتبة لتحل 

الفجوة ما بينها (الصني) ونظائرها. وتقدمت 

أفريقيا مرتبتني لتحال  كل من روسيا وجنوب 

التوالي بينما تراجعت  في املركز 43 و47 على 

البرازيل ستة مراتب لتحل في املركز الـ 81.

◄ الفجوة التنافسية شرق آسيا واملحيط الهادئ

فــي الــوقــت ذاتـــه نــرى أن الــفــجــوة التنافسية في 

منطقة شـــرق آســيــا واملــحــيــط الـــهـــادئ آخـــذة في 

االتساع، فعلى الرغم من أن 13 من االقتصادات 

الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت 

مــــن تــحــســني تــرتــيــبــهــا فــــي تـــقـــريـــر الــتــنــافــســيــة 

العاملية على مدى السنوات العشر املاضية، إال 

انتكاسات لبعض األســواق  العام يشهد  أن هــذا 

املــنــطــقــة: فماليزيا تسقط  فــي  الــكــبــيــرة  الــنــاشــئــة 

من قمة العشرين، وتتراجع سبعة مراتب لتحل 

ـــ25 ،وتــايــالنــد تــتــراجــع مــرتــبــتــني لتحل  املــركــز الــ

أربعة  اندونيسيا فتتراجع  ،أمــا  الـ 34  املركز  في 

ـــ41 فــي حــني تراجعت  مــراتــب لتحل فــي املــركــز الـ

ـــ 57  ــز الــ ــراتـــب لــتــحــل فـــي املـــركـ الــفــلــبــني عـــشـــرة مـ

النامية في تلك املنطقة  البلدان  .وتتشابه كافة 

فـــي حــاجــتــهــا لــتــحــقــيــق تــقــدم فـــي مـــجـــاالت أكــثــر 

التنافسية املتعلقة بتطوير  الــقــدرة  تعقيدا مــن 

بيئة األعمال واالبتكار إذا ما أرادت الخروج من 

فخ الدخل املتوسط

الــالتــيــنــيــة ومنطقة  أمــيــركــا  فــي  تمكنت دولــتــني 

ــن الـــحـــلـــول فـــي املــــراتــــب الــخــمــســون  الـــكـــاريـــبـــي مـ

األولى، حيث تصدرت تشيلي املنطقة وحلت في 

املركز ال 33، أي بزيادة مرتبتني، أما ثاني أفضل 

اقتصاد في املنطقة فهو باناما، والتي أحــرزت 

تقدما ّ بثمانية مراتب لتحل في املركز الـ 42، ثم 

الـ  الــذي يتقدم بقوة ويحل فــي املرتبة  املكسيك 

51 ّ أي بتحسن 6 مراتب، ّ من ثم تحل األرجنتني 

ــادات ــتـــصـ ــر االقـ ــبـ ــع أكـ ــ ــ ــالـــث ورابـ وكـــولـــومـــبـــيـــا، ثـ

ـــ 61 على  ــ ـــ 104 والـ  فـــي املــنــطــقــة، فـــي املـــراتـــب الــ

التوالي

اما إحدى الدول التي أحرزت التحسن األكبر في 

الكبرى، فهي روانـــدا،  أفريقيا جنوب الصحراء 

الـ  املــركــز  فــي  والــتــي تقدمت بست مــراتــب لتحل 

52. والــتــي بـــدأت تــتــقــارب مــن االقــتــصــادات التي 

عهدناها أكثر تنافسية في املنطقة، وهــي جرز 

الــرغــم من  أفريقيا فعلى  املوريشيوس وجــنــوب 

ذلـــك ســجــل هــذيــن الــبــلــديــن تــقــدمــا أكــثــر تــواضــع 

وتسلقا إلى املركز الـ 45 والـ 47 على التوالي. أما 

في أسفل ترتيبات هذه املنطقة فنجد كينيا التي 

صعدت إلى املركز الـ 96، وإثيوبيا التي تبقى بال 

حراك في املركز الـ 109، في حني تتراجع نيجيريا 

ثالث مراتب لتصل إلى املركز الـ 127. 

حصدت املركز األول في االنفاق الحكومي والقدرة على االبتكار

قطر تحتل املرتبة 18 عامليا والثانية عربيا في تقرير التنافسية 2016
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 تقدم كبير لقطر
 في مؤشرات امليزانية 

والتضخم واالدخار والضرائب 

اشادة عاملية بمناخ االستثمار
 والفرص املتاحة كالوس: تراجع
 انفتاح االقتصاد العاملي يعرض 
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