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با ابالغ سند چشم انداز بيست ساله از سوى مقام معظم رهبرى و سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى به عنوان يك 
راهبرد براى تحقق اهداف آن، كشور در مسير جديدى از پويش و تعالى قرار گرفته است؛ امرى كه بى شك مستلزم 
ي  ــش در بخش هاى گوناگون و هماهنگى و انسجام ميان بخش خصوصى و بخش حاكميتى در عرصه  تالش و كوش
اقتصاد براى حضور پررنگ تر بخش مردمى در اقتصاد ملى است. اّما در كنار اين جهد، مهندسى فرهنگى متناسب و 
الزم و توجه به فرهنگ اقتصادى، تغيير در نگرش ها و باورها به سرمايه گذاري، كارآفرينى و اعتقاد به اقتصاد توليدمحور 

و رشد اقتصادى جامعه از اهميت بسزايى برخوردار است.

ــت محترم اتاق ايران، جناب آقاى دكتر نهاونديان، مركز  ــنهاد، هدايت و حمايت رياس با عنايت به اين مهم به پيش
امور فرهنگى و نشر اتاق تأسيس گرديد تا در راستاى چشم انداز، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، به نهادى پويا، 
پيشرو و مؤثر براى فرهنگ اقتصادى كشور مبدل گردد. واحد نشر اين مركز در راستاى مأموريت خود براى آگاه سازى 
هرچه بيشتر آحاد مردم به ويژه تصميم سازان و سياست گذاران اقتصادى، دانشجويان، نخبگان و فعاالن اقتصادى كشور، 

اقداماتى نموده است كه كتاب پيش رو، نمونه اى از آن به شمار مى آيد.

ي گرامى با راهنمايى و بيان نقطه نظرات ارزنده خويش، ما را در طى بهتر اين مسير، يارى  اميد است شما خواننده 
نماييد.  

 
مركز امور فرهنگى و نشر

اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران 
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سخن آغازين

محمد نهاونديان
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران

ــرار داريم به حدى  ــش در دوره اي كه در آن ق ــت دان اهمي
ــمندان، آن را «عصر دانايى»  ــت كه صاحب نظران و دانش اس
ــل متمايز كننده ى  ــش عام ــر، دان ــن عص ــد. در اي ناميده ان
ــود. ملل  ــعه يافتگى و عقب ماندگى در نظر گرفته مى ش توس
ــه خوبى درك كرده اند و  ــي كه اهميت موضوع را ب و جوامع
ــتراتژيك و مزيتى رقابتى در  ــوان عاملى اس ــش به عن از دان
تمامى زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى بهره برده اند 
ــته اند فاصله ى قابل توجهى بين خود و ديگر كشور ها  توانس

ايجاد نمايند.
ــور هاى موفق، متوجه نظام جامعى  با نگاهى دقيق به كش
ــي در جايگاه خود  ــويم كه در آن عناصر متعدد دانش مى ش
ــا حفظ اصل  ــا روابط معيني ب ــن آنه ــده اند و بي تعريف ش
ــه در كل، نظامي را تحت  ــي وجود دارد. عناصرى ك هم افزاي
عنوان نظام خالقيت و دانش ملى ايجاد مى كنند. در بستر اين 
ــگاه ها، مراكز تحقيقاتى،  نظام، بازيگران متعددى چون دانش
ــاى دولتى و نهاد هاى مردم نهاد  بنگاه هاى اقتصادى، نهاد ه
ــه و فناوري  ــى و تمامي دارندگان خرد و انديش و غير انتفاع
ــته اند  ــش مى پردازند و با ايجاد هم افزايى توانس به ايفاي نق
ــاختن مسير رشد و توسعه ى اقتصادى، براي  ضمن هموار س
ــور خود رفاه اجتماعى، توسعه ى صنعتى و رقابت پذيري  كش
بين المللى را به همراه منزلت سياسى و اجتماعي مناسب به 
ارمغان بياورند. به ديگر سخن، مبناي گذار از مراحل توسعه 
ــرفت، همراه با عدالت و رفاه اجتماعي، برخورداري از  و پيش
ــجم و چارچوبي عقاليي و دانش محور است  نظام علمي منس
ــي، فرهنگي  ــي اقتصادي، اجتماع ــن توجه به مبان كه ضم
ــعه ى پايدار را براي همگان  ــي، چشم اندازي از توس و سياس

ترسيم نمايد.
ــازماني  اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در جايگاه س
مردم نهاد به طور عام و مركز تحقيقات و بررسى هاى اقتصادى 
اتاق ايران به طور خاص، حقايق مهم اين عصر را درك كرده 
ــت و با هدف توسعه ى اقتصادى، خود را عنصرى از نظام  اس
ــد به وظيفه ى خود در راستاى  دانش ملى مى داند و مى كوش
ــوزه ى اقتصادى، مديريتي،  ــب و توليد دانش روز در ح كس
صنعتي و تجارى و اشاعه ى آن در جامعه ى اقتصادى كشور، 

به ويژه بنگاه هاى اقتصادى بخش خصوصي بپردازد.
ــه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در  اميد مي رود ك
ــاور سه قوه در راه توسعه ى دانش و تحقيقات به  جايگاه مش
منظور ترويج و تشويق تصميم سازي هاي كارآمد چه در ابعاد 
ــاركت تمامي  كالن و چه در ابعاد خرد و درون بنگاهي با مش
ــداف عاليه ى خود نزديك تر  ــاي عضو روز به روز به اه بنگاه ه
ــود و اين نهاد كه امروز 128 سال از تأسيس آن مي گذرد  ش
ــهم خود را در راه توسعه و پيشرفت اقتصادي ايران  بتواند س

به خوبي ادا نمايد. 
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شاخص رقابت پذيري جهانى شاخص رقابت پذيري جهانى 
2012-2012-  20112011: پايه گذارى : پايه گذارى 

شالوده هاى افزايش بهره ورىشالوده هاى افزايش بهره ورى  
خاوير ساال–اى–مارتين

بِنات بيلبااُ اُُسريو
 جنيفر بِالنكه
 مارگارتا هانوز
 تى يِرى گيگر

 مجمع جهانى اقتصاد

گزارش رقابت پذيري جهانى 2012 -2011 در شرايطى منتشر 
ــدم اطمينان بار ديگر اقتصاد جهانى را فراگرفته  مى گردد كه ع
ــت كه اوايل سال 2011، احياى اقتصاد  ــت. اين در حالى اس اس
جهان با رشد اقتصادى مورد پيش بينى صندوق بين المللى پول، 
ــال 2011 و برابر با 4/5 درصد در  يعنى برابر با 4/3 درصد در س
ــال 2012، قطعى مى نمود. اما در اواسط سال، بار ديگر عدم  س
اطمينان بر دورنماى اقتصادى كشورها سايه افكند. به گونه ايكه، 
رقم رشد اقتصادى بسيارى از كشورها سير نزولى به خود گرفت 
و بروز منازعات سياسى در اياالت متحده ى آمريكا و اروپا موجب 
ــاذ اقدامات الزم جهت  ــلب اعتماد از توانايى دولت ها در اتخ س

بازيابى رشد اقتصادى گشت.
با اين حال، توسعه ى برخى از اقتصادها در سال هاى اخير، مؤيد 
توزيع نامتوازن رشد اقتصادى است و از تغيير توازن فعاليت هاى 
اقتصادى خبر مى دهد. از يك سو، بازارهاى نوظهور و اقتصادهاى 
در حال توسعه، به ويژه در آسيا، كمابيش با رشد اقتصادى بااليى 
ــال 2011 و برابر با  ــد كه برابر با 6/6 درصد در س ــه بوده ان مواج
ــال 2012 پيش بينى شده است. از سوى ديگر،  6/4 درصد در س
ــكا، ژاپن و اروپا به  ــاد مناطقى چون اياالت متحده ى آمري اقتص
دليل استمرار بيكارى باال و آسيب پذيرى مالى مستمر به ويژه در 
برخى از اقتصادهاى اروپايى، با رشد اقتصادى اندك و كند مواجه 
بوده است. از اينرو، پيش بينى نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در 
اقتصادهاى پيشرفته به گونه اى است كه اميد نمى رود بسيارى از 
ــورها بتوانند در كاهش نرخ بيكارى ايجادشده در دوران  اين كش

ركود موفق ظاهر شوند.
چنين شرايطى، سياست گذاران تمامى مناطق را با چالش هاى 
ــت.  ــاخته اس ــوارى در زمينه ى اقتصاد مواجه س مديريتى دش
كشورهاى در حال توسعه و اقتصادهاى نوظهور به مدد غلبه بر 
افت توليدات خود و همچنين، موفقيت در كاهش ظرفيت مازاد 
ــاعدى را در زمينه ى  ــرايط مس دوران ركود اقتصادى، اكنون ش
ــد؛ هرچند، در اثر افزايش قيمت  تقاضاى داخلى تجربه مى كنن
ــا در اقتصادهاى  ــتند. ام ــارهاى تورمى روبه رو هس كاالها با فش
توسعه يافته وضع به گونه ى ديگرى است. وقوع زلزله ى فاجعه بار 
ــن و ترديد درباره ى ادامه ى بدهى هاى دولت در اروپا، اياالت  ژاپ
متحده ى آمريكا و ژاپن  كه بار مضاعفى را بر بانكدارى همچنان 
شكننده ى آنها تحميل مى سازد ، به سلب اعتماد سرمايه گذاران 
ــادى كوتاه مدت اين  ــم انداز اقتص ــت. اين امر، چش انجاميده اس
ــت.  ــه اى از ابهام و عدم اطمينان فرو برده اس ــورها را در هال كش
وضعيت اقتصادهاى حاشيه اى تر منطقه ى يورو نيز، نگران كننده 
ــد اقتصادى  ــت. با وجود اتخاذ برنامه هايى جهت احياى رش اس
ــرى باالى بودجه ى عمومى و  ــورها، عواملى چون كس اين كش



1414

  2
011

-2
012

ى: 
هان
ى ج

ذير
ت پ

رقاب
ش 

زار
گ

ــد اقتصادى اندك، بر  ــطوح باالى بدهى دولت ها در كنار رش س
ــيب پذيرى اقتصادى و آشفتگى بازارهاى مالى آنها دامن زده  آس
است كه بر نگرانى ها در خصوص ادامه ى ناتوانى اين كشورها در 
بازپرداخت بدهى هايشان مى افزايد. همچنين، وضعيت پيچده ى 
كنونى، امكان تثبيت مالى را كه به كمك آن مى توان بدهى ها را 
در راستاى عملكرد اقتصادى بلندمدت به سطوح قابل مديريت تر 

كاهش داد، دشوار ساخته است.
پرداختن به چالش هايى كه در شرايط احياء، فراراه سياست هاى 
اقتصادى قرار گرفته است، مستلزم توجه اقتصادهاى صنعتى و 
نوظهور به اركان بلندمدت رقابت پذيري و غافل نگشتن از آنها در 
ميان فشارهاى سياسى كوتاه مدت است. بسيارى از مشكالت فعلى 
اقتصادهاى پيشرفته، به ويژه در اقتصادهاى حاشيه اى منطقه ى 
ــا عملكرد ضعيف آنها در رقابت پذيري  يورو، ارتباط تنگاتنگى ب
دارد كه مانع رشد بهره ورى اين كشورها در بلندمدت مى گردد. 
ــاس، تالش در راستاى تثبيت موقعيت مالى و كاهش  بر اين اس
فشار بدهى هاى دولت بايد با انجام اصالحات در زمينه ى تقويت 
ــد در ميان مدت و بلندمدت  بهره ورى كه بر افزايش قابليت رش
ــاى نوظهور، نرخ باالى  ــتند همراه گردد. در بازاره متمركز هس
ــاعدى را جهت افزايش رقابت پذيري از طريق  رشد، محيط مس
ــرمايه گذارى هاى تقويت كننده ى رشد  اصالحات ساختارى و س
فراهم ساخته است كه توسعه ى اقتصادى آنها را پايدار مى سازد. 
ــتند كه عوامل  ــز، داراى مؤلفه هايى هس ــاى رقابتى ني اقتصاده
افزايش دهنده ى بهره ورى را تقويت مى كنند. اين امر به افزايش 
درآمدها مى انجامد و بدان معنا است كه سازوكارهايى كه عملكرد 
ــورها را در آينده رقم مى زنند بر مبناى  ــادى قوى اين كش اقتص

درستى بنا شده اند.
گزارش رقابت پذيري جهانى مجمع جهانى اقتصاد كه به طور 
ــاليانه چاپ مى گردد، بيش از سه دهه عوامل تعيين كننده ى  س
رقابت پذيري كشورها را مورد مطالعه و ارزيابى با بهترين نمونه ها 
ــدف ارائه ى تصويرى  ــت. چنين كارى از آغاز با ه ــرار داده اس ق
ــان تمامى ذى نفعان  ــاد گفت وگو مي ــورها و ايج از اقتصاد كش
پيرامون اتخاذ بهترين راهبردها و سياست ها جهت غلبه بر موانع 
ــت. در محيط اقتصادى  ــري صورت گرفته اس بهبود رقابت پذي
ــز كنونى، فعاليت هاى مجمع جهانى اقتصاد بر اين  چالش برانگي
نكته صحه مى گذارد كه اقدامات كنونى كشورها با تأثير بر رشد 

پايدار آنها، رفاه اقتصادى كشورها را در آينده رقم مى زند.
ــاخص  ــال 2005 تاكنون ش ــاد، از س ــى اقتص ــع جهان مجم
ــري جهانى را مبناى تحليل هاى خود از رقابت پذيري  رقابت پذي
ــورها قرار داده است. اين شاخص، ابزارى كامل و همه جانبه  كش
ــنجش اركان رقابت پذيري ملى در اقتصاد خرد و كالن  جهت س

كشورها محسوب مى گردد.
در گزارش حاضر، رقابت پذيري در مفهوم «مجموعه اى از نهادها، 
سياست ها و عوامل تعيين كننده ى سطح بهره ورى كشورها» به 
ــت. از سوى ديگر، سطح بهره ورى هر كشور، معرف  كار رفته اس
ــطح رفاه اقتصادى قابل كسب براى آن است. سطح بهره ورى  س
همچنين، تعيين كننده ى نرخ بازده سرمايه در آن است و از آنجا 
كه نرخ بازده سرمايه در تعيين نرخ رشد اقتصادى هر كشور نقش 
بسيار مهمى ايفا مى كند، اقتصاد رقابتى تر اقتصادى است كه رشد 

سريع ترى را آشكار سازد.
از اينرو، مفهوم رقابت پذيري در بر گيرنده ى مؤلفه هاى ايستا و 
پويا است. از سوى ديگر، سطح بهره ورى اقتصاد هر كشور عالوه 
بر آنكه توانايى آن را در دستيابى به سطوح باالى درآمد مشخص 
ــازد، از تعيين كننده هاى اصلى بازده سرمايه است و يكى  مى س
ــى در تعيين «قابليت رشد» هر اقتصاد به شمار  از عوامل اساس

مى رود.

دوازده ركن رقابت پذيري
ــري اقتصاد  ــره ورى و رقابت پذي ــيارى در تعيين به ــل بس عوام
كشور ها نقش دارند. شناسايى اين عوامل قرن هاى متمادى ذهن 
اقتصاد دانان را به خود مشغول كرده است و مى توان نمونه هاى آن 
را از تأكيد آدام اسميت بر تخصص گرايى و تقسيم كار گرفته تا 
تأكيد اقتصاد دانان نئو كالسيك بر سرمايه گذارى در سرمايه هاى 
ــاز و كار هاى ديگر  ــاختى و بعدها گرايش به س ــى و زيرس فيزيك
ــرفت فناورى، ثبات اقتصاد كالن،  مانند آموزش و پرورش، پيش
ــرفته بودن بنگاه هاى تجارى، كارايى  ــته، پيش حكمرانى شايس
ــاهده نمود. تمام اين عوامل مهم هستند و در  بازار ها و غيره مش
عين حال مانعه الجمع نيستند. به عبارت ديگر، امكان دارد دو يا 
چند مورد از اين مؤلفه ها به طور همزمان به ايفاى نقش بپردازند 
كه اين مسئله در ادبيات اقتصادى نيز به خوبى بازتاب يافته است.

شاخص رقابت پذيري جهانى با فراهم نمودن ميانگينى وزنى 
ــى جنبه اى از  ــه هر يك به ارزياب ــيارى از مؤلفه ها، ك ــراى بس ب
رقابت پذيري اختصاص دارند، اين مفهوم گسترده را قابل بررسى 
مى سازد. تمامى اين مؤلفه ها در قالب «دوازده ركن رقابت پذيري» 

قابل دسته بندى هستند:

ركن اول: نهاد ها
ــت از چارچوب حقوقى و اجرايى كه در  محيط نهادى عبارت اس
ــاد درآمد و ثروت به  ــراد، بنگاه ها و دولت ها به منظور ايج آن اف
ــد. در جريان بحران اقتصادى اخير،  تعامل با يكديگر مى پردازن

..
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اهميت برخوردارى از محيط نهادى مطلوب و مطمئن آشكارتر 
ــورها به منظور  ــيارى از كش ــت و از آنجا كه دولت ها در بس گش
كمك به احياى اقتصادهاى آسيب پذير  خود پس از بحران نقش 
ــد، اين ركن از اهميت  ــطوح بين المللى يافته ان فزاينده اى در س

ويژه اى برخوردار گشته است. 
كيفيت نهادها نقش بسزايى در رقابت پذيري و رشد اقتصادى 
ــر تصميمات  ــت نهادها ب ــر اين، كيفي ــالوه ب ــورها دارد. ع كش
ــت و در تدوين  ــد تأثير گذار اس ــوه ى تولي ــرمايه گذارى و نح س
شيوه هاى توزيع منافع و تحمل هزينه هاى ناشى از سياست  ها و 
راهكار  هاى توسعه ى جوامع نقش كليدى دارد. براى نمونه، چنانچه 
از حقوق زمين داران، سهام داران شركت ها و صاحبان دارايى هاى 
ــرمايه گذارى جهت  فكرى حمايت نگردد، اين افراد تمايلى به س

بهبود و ارتقاء دارايى هايشان نخواهند داشت. 
ــد از چارچوب  ــا ايفا مى كنن ــى كه نهاده ــا اين حال، نقش ب
ــرش دولت به بازارها و آزادى  ــى فراتر مى رود. در واقع، نگ حقوق
اقتصادى در كنار كارايى عمليات دولت از مواردى هستند كه در 
چارچوب نهادها اهميت مى يابند: ديوان ساالرى افراطى و مقررات 
ــت و پا گير، قوانين بيش از حد، فساد، عدم صداقت در ارتباط  دس
ــفافيت و اعتماد، و وابستگى هاى  با قراردادهاى دولتى، فقدان ش
ــى نظام قضايى؛ هزينه هاى اقتصادى هنگفتى را بر دوش  سياس

بنگاه ها مى گذارد و از سرعت توسعه ى اقتصادى مى كاهد.
عالوه بر موارد ذكر شده، مديريت درست منابع مالى دولت در 
ــب و كار ملى بسيار مهم است. به  ايجاد اطمينان در محيط كس
منظور تكميل معيارهاى سنجش ثبات اقتصاد كالن كه در ركن 
سوم ارزيابى مى شوند، نماگر هاى نشان دهنده ى كيفيت مديريت 

دولت بر منابع مالى دولتى در ركن نهادها لحاظ شده اند.
ــر نهاد هاى  ــادى به طور عمده ب ــه ادبيات اقتص ــه رغم آنك ب
ــت، نهادهاى بخش خصوصى در خلق  دولتى معطوف شده اس
ــده دارند. بحران مالى جهانى اخير در  ثروت نقش مهمى بر عه
كنار رسوايى هاى متعدد شركت ها، بر اهميت مؤلفه هاى محيط 
ــوان به مواردى چون  ــت كه از اين ميان مى ت ــادى افزوده اس نه
تدوين استاندارد هاى حسابدارى و گزارش دهى و ايجاد شفافيت 
ــوء مديريت، تأكيد بر  ــگيرى از كالهبردارى و س به منظور پيش
ــته و حفظ اعتماد سرمايه گذار و مصرف كننده  حكمرانى شايس
ــاره نمود. اقتصاد هر كشور، از بنگاه هايى منتفع مى گردد كه  اش
ــوند و مديران آنها در تعامل با دولت، ساير  با صداقت اداره مى ش
بنگاه ها و جامعه به اصول اخالقى پايبند هستند. شفافيت براى 
فعاليت بنگاه هاى بخش خصوصى مؤلفه اى الزم االجرا است و از 
ــتاندارد ها و اصول حسابدارى و حسابرسى  طريق به كارگيرى اس
ــازند محقق  ــى به موقع به اطالعات را ممكن مى س كه دسترس

مى گردد.

ركن دوم: زيرساخت ها
وجود زيرساخت هاى گسترده و كارآمد، جهت عملكرد اقتصادى 
ــابه، در تعيين مكان  ــور مش ــت و به ط ــرورى اس ــش ض اثربخ
ــا بخش هايى كه در  ــوع فعاليت ها و ي ــاى اقتصادى، ن فعاليت ه
ــد و شكوفايى دارند عامل مهمى به شمار  هر اقتصاد امكان رش
ــعه يافته تأثير فاصله ميان مناطق  ــاخت هاى توس مى رود. زيرس
جغرافيايى را كاهش مى دهند و با تحميل هزينه ى كمتر موجب 
يكپارچگى بازارهاى ملى و پيوند آنها با بازارهاى ساير كشورها و 
مناطق مى گردند. عالوه بر اين، كيفيت و گستردگى شبكه هاى 
ــد اقتصادى كشور ها  ــاختى تأثير قابل مالحظه اى بر رش زيرس
ــر نابرابرى هاى درآمدى و فقر اثر  ــيوه هاى مختلف ب دارد و به ش
ــبكه هاى زيرساختى توسعه يافته در  مى گذارد. به گونه اى كه، ش
بخش ارتباطات و حمل و نقل براى مرتبط ساختن مناطق كمتر 
توسعه يافته به مراكز اصلى فعاليت ها و خدمات اقتصادى ضرورى 

هستند. 
ــد جاده ها،  ــر حمل و نقل مانن ــاى مؤث ــوردارى از روش ه برخ
خطوط ريلى، بنادر و حمل و نقل هوايى با كيفيت، موجب مى شود 
كار آفرينان كاالها و خدمات خود را به صورت ايمن و به موقع به 
ــانند و همچنين، جا به جايى نيروى كار را به مكان هاى  بازار برس
داراى موقعيت هاى شغلى مناسب فراهم مى سازد. عالوه بر اين، 
ــا و كارخانه هاى خود به  ــور براى فعاليت  بنگاه ه اقتصاد هر كش
ــبكه هاى  نيروگاه هاى برق عارى از عيب نياز دارد. همچنين، ش
ــريع و آزاد اطالعات  ــعه يافته، جريان س مخابراتى كارآمد و توس
ــازند كه از طريق تسهيل ارتباط بنگاه ها و فراهم  را ميسر مى س
ــاالن اقتصادى، به  ــات الزم براى تصميم گيرى فع آوردن اطالع

افزايش كارايى اقتصادى مى انجامد. 

ركن سوم: محيط اقتصاد كالن
ــت بنگاه ها حائز اهميت  ــط اقتصاد كالن براى فعالي ثبات محي
است و از اينرو در رقابت پذيري كلى كشورها نقش دارد. هرچند 
ــور ها  ثبات اقتصاد كالن به تنهايى موجب افزايش بهره ورى كش
ــيب  ــع، بى ثباتى آن به اقتصاد آس ــه طور قط ــردد، اما ب نمى گ
ــا در ازاى بدهى هاى  ــه دولت ه ــاند. براى نمونه، چنانچ مى رس
پيشين خود متحمل پرداخت بهره هاى بااليى گردند، از ارائه ى 
خدمات مؤثر و كارآمد باز مى مانند. به عبارتى، كسرى هاى مالى 
بر قدرت دولت براى واكنش به چرخه هاى تجارى در آينده تأثير 
ــورم خارج از كنترل  ــى مى گذارد. همچنين، چنانچه نرخ ت منف
باشد، بنگاه ها عملكرد مؤثرى نخواهند داشت. در مجموع، رشد 
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ــت. اين  ــادى پايدار، در گرو ثبات محيط اقتصاد كالن اس اقتص
موضوع، در شرايط اخير برخى از كشورهاى اروپايى توجه عموم 
ــورها به دليل  ــت. دولت هاى اين كش را به خود جلب كرده اس
بى ثباتى سطح بدهى هاى خود و همچنين، به منظور جلوگيرى 
از ناتوانى در بازپرداخت بدهى، خواستار دريافت حمايت از سوى 
صندوق بين المللى پول و ساير كشورهاى منطقه ى يورو گشتند. 
تأثير بالقوه ى بدهى هاى دولت بر رقابت پذيري، در كادر 1 تشريح 
شده است. با توجه به احتمال نكول بدهى دولت هاى اروپا، ژاپن 
ــگيرى از آن،  و اياالت متحده ى آمريكا كه در صورت عدم پيش
اقتصاد تازه احياء يافته و همچنان آسيب پذير جهان را به مخاطره 

خواهد انداخت، اين موضوع اهميت ويژه اى يافته است. 
الزم به ذكر است كه ركن محيط اقتصاد كالن، ثبات اقتصاد 
ــتقيم به نحوه ى مديريت  كالن را ارزيابى مى كند و به طور مس
حساب هاى دولتى از سوى دولت نمى پردازد. به عبارت ديگر، بُعد 

كيفى اين امر در ركن نهادها تبيين گرديده است.

ركن چهارم: بهداشت و آموزش ابتدايى
ــور ها  ــالم براى رقابت پذيري و بهره ورى كش وجود نيروى كار س
حياتى است. نيروى كار بيمار، كارايى و بهره ورى كمترى خواهد 
داشت. از آنجا كه كاركنان بيمار اغلب از محل كار غايب هستند 
ــروى كار هزينه هاى  ــالمتى ني و كارايى كمترى دارند، عدم س
هنگفتى را بر دوش كسب و كار ها مى گذارد. از اينرو، سرمايه گذارى 
در بخش تأمين خدمات بهداشتى به دليل مالحظات اقتصادى و 

همچنين اخالقى ضرورى است. 
اين ركن عالوه بر بهداشت، كيفيت و كميت آموزش ابتدايى 
ــرار مى دهد كه در اقتصاد امروز از اهميت  را نيز مورد ارزيابى ق
فزاينده اى برخوردار است. آموزش ابتدايى موجب افزايش كارايى 
نيروى كار مى گردد. عالوه بر اين، كاركنانى كه تحصيالت رسمى 
پائينى دارند فقط مى توانند جذب كار هاى دستى ساده گردند و 
تطابق با فرآيندها و روش هاى پيشرفته ى توليد برايشان دشوارتر 
ــتى  در حوزه ى آموزش ابتدايى، توليد  ــت. در مجموع، كاس اس
محصوالت پيشرفته و داراى ارزش بيشتر را براى بنگاه ها دشوار 

مى سازد و مانع رشد و توسعه ى آنها مى گردد.
با توجه به اهميت اين ركن، عليرغم نياز به كاهش بدهى هاى 
دولت از طريق كاستن از بودجه هاى دولت در بسيارى از زمينه ها، 
ــد در بلند مدت نبايد كاهش قابل مالحظه اى در  به نظر مى رس

تخصيص منابع به اين حوزه صورت گيرد.

ركن پنجم: آموزش عالى
آموزش عالى با كيفيت براى اقتصاد هايى كه مى خواهند زنجيره ى 

ارزشى فراتر از فرآيندها و محصوالت توليدى ساده ايجاد كنند 
ــدِن امروز كشور ها را  ــت. اقتصاد در حال جهانى ش ضرورى اس
ــى دارد منابع نيروى كار تحصيل كرده اى تربيت كنند كه به  وا م
ــخگوى محيط متغير پيرامون و نياز هاى برخاسته  سرعت پاس
ــى، در كنار ارزيابى  ــند. ركن آموزش عال ــام توليد آن باش از نظ
ــنجش  ــطه و عالى، به س نرخ ثبت نام در مقاطع تحصيلى متوس
ــاس نياز  كسب و كار ها مى پردازد. عالوه بر  كيفيت آموزش بر اس
اين، به دليل اهميت آموزش هاى ضمن خدمت كه در بسيارى 
از اقتصاد ها به دست فراموشى سپرده شده است و همچنين به 
منظور كسب اطمينان از افزايش مستمر مهارت هاى كاركنان، 
اين ركن ميزان آموزش نيروى كار را نيز مورد توجه قرار مى دهد.

ركن ششم: كارايى بازار كاال
ــه دليل برخوردارى از  ــور هاى داراى بازارهاى كارآمد كاال ب كش
ــرايط ويژه در عرضه و تقاضا، از موقعيت مناسبى براى ارائه ى  ش
تركيب بهينه اى از كاالها و خدمات برخوردار هستند و اين امكان 
ــت كه كاالهاى خود را به نحو بسيار مؤثرى  براى آنها فراهم اس
به بازار عرضه كنند. رقابت سالم در بازار، اعم از رقابت داخلى و 
ــبرد كارايى بازار و در نتيجه افزايش بهره ورى  خارجى، در پيش
حائز اهميت است و موجب مى شود كاراترين بنگاه ها كه به توليد 
كاالهاى مورد تقاضاى بازار اشتغال دارند فرصت رشد و شكوفايى 
ــتلزم به  ــد. ايجاد بهترين محيط براى مبادله ى كاالها مس بيابن
ــى، از طريق  ــع انجام فعاليت هاى بازرگان ــاندن موان حداقل رس
ــت. به طور نمونه، ماليات هاى گزاف  كاهش مداخله ى دولت اس
و قوانين محدوديت زا و تبعيض آميز در مورد تجارت بين المللى 
و سرمايه گذارى مستقيم خارجى كه مالكيت خارجى را محدود 
مى كند، به رقابت پذيري آسيب مى رساند. بحران اقتصادى اخير 
آشكار ساخت كه اقتصاد هاى دنيا به يكديگر وابسته هستند و رشد 
ــت. در واقع، اقدامات حمايت گرانه ى  آنها در گرو بازار هاى باز اس

دولت ها انجام فعاليت هاى مولد و اقتصادى را محدود مى سازد.
ــا از جمله  ــرايط تقاض ــن، به ش ــازار كاال همچني ــى ب كاراي
ــترى مدارى بنگاه ها و پيچيدگى نياز هاى خريداران بستگى  مش
دارد. به داليل فرهنگى يا تاريخى ممكن است مشتريان در برخى 
ــورها انتظارات بيشترى نسبت به مشتريان ساير كشورها  از كش
داشته باشند. اين امر زمينه ى مهمى براى ايجاد مزيت رقابتى به 
وجود مى آورد، زيرا شركت ها را به سوى ابتكار و مشترى مدارى 
بيشتر سوق مى دهد و چارچوب الزم را براى دستيابى شركت ها 

به كارايى فراهم مى سازد.
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ــورهاى گروه هفت (G-7)، متوسط بدهى دولت ها بر  در كش
ــاس درصد از توليد ناخالص داخلى در سال 2010 از مرز  اس
100 درصد گذشته است (براى مشاهده ى جزئيات بيشتر به 
جدول 1 مراجعه نمائيد). در واقع، براى نخستين بار در طول 
60 سال گذشته، دولت هاى برخى از كشورهاى پيشرفته خود 
ــول بدهى مواجه يافته اند. مداخله ى دولت هاى  را با خطر نك
بعضى از كشورهاى حاشيه اى اروپا با هدف جلوگيرى از اين 
ــول مخاطره در  ــت آمريكا مبنى بر قب خطر، در كنار سياس
عرصه ى سياسى در خصوص سقف بدهى هاى دولت و متعاقب 
ــور در رتبه بندى اعتبارى  آن، تنزل رتبه ى اعتبارى اين كش
ــتاندارد اند پورز"، پرسش هايى را در  بنياد اعتبارسنجى "اس
ــت.  رابطه با پايدارى بدهى تعدادى از دولت ها برانگيخته اس
ــش ها به ويژه در آن دسته از اقتصادهاى منطقه ى  اين پرس
يورو كه ميزان پائين رقابت پذيري و چشم انداز كم فروغ رشد 
ــتلزم توانايى دولت در بازپرداخت بدهى هايش است، به  مس

طور جدى ترى مطرح مى گردد.
عدم توانايى دولت هاى اقتصادهاى پيشرفته در بازپرداخت 
بدهى هايشان، ممكن است در كوتاه مدت جهان را به ورطه ى 
ــت هاى مجدد را در نظام  ــوق دهد و موجى از شكس ركود س
ــيب پذير اين كشورها پديد آورد. عالوه بر  بانكى همچنان آس
اين، افزايش سطح بدهى هاى دولت موجب باال رفتن نرخ بهره 
در اقتصاد مى گردد كه به نوبه ى خود، بر هزينه ى تأمين منابع 
مالى مورد نياز كسب و كارها مى افزايد و سرمايه گذارى بخش 
خصوصى را كه الزمه ى رشد اقتصادى است مختل مى سازد. 
همچنين، در شرايطى كه دولت ها با افزايش سطح بدهى هاى 
خود مواجه مى شوند، ناگزير به افزايش ماليات مى گردند كه 
ممكن است آثار مخربى به همراه داشته باشد و فعاليت هاى 

تجارى بنگاه ها را محدود سازد.
ــد،  ــاره ش ــا عالوه بر آثار منفى كوتاه مدتى كه در باال بدان اش ام
ــد اقتصادى  بدهى هاى دولت در بلند مدت نيز بر رقابت پذيري و رش
ــر بدهى هاى دولت بر  ــت. به طور كلى، تأثي ــورها تأثيرگذار اس كش
رقابت پذيري تا حد زيادى در گرو نحوه ى هزينه كردن دولت است. 
براى نمونه، چنانچه بدهى هاى دولت َصرف تأمين منابع مالى مورد 
نياز جهت سرمايه گذارى در حوزه هايى گردد كه افزايش بهره ورى را 
در پى دارد، مانند سرمايه گذارى در تقويت و بهبود مدارس يا حمايت 
ــبرد رقابت پذيري مؤثر  از انجام پژوهش، مى توان بدهى ها را در پيش

دانست. اما چنانچه بدهى هاى دولت َصرف تأمين منابع مالى مورد 
نياز جهت مصرف كنونى اقتصاد گردد، در بلند مدت بر اقتصاد فشار 
مى آورد و در مقابل، منافع اندكى را براى آن به همراه خواهد داشت. 
به ديگر سخن، بدهى هاى دولت به معناى حذف سرمايه گذارى هاى 
بخش خصوصى و به دنبال آن كاهش رشد، تخصيص سهم بيشترى 
ــت بهره هاى باال جهت جبران بدهى ها  ــه ى دولت به پرداخ از بودج
ــت در حوزه هاى ديگر خواهد بود.  ــى آن، كاهش مخارج دول و در پ
ــعه و همكارى هاى اقتصادى كه  ــورهاى عضو سازمان توس در كش
پيش بينى مى گردد بدهى هاى دولت به طور متوسط از 73 درصد بر 
اساس توليد ناخالص داخلى در سال 2007 به بيش از 100 درصد 
ــت براى دولت از  ــش يابد، بهره ى قابل پرداخ ــال 2012 افزاي در س
ــه 2/2 درصد افزايش خواهد  ــد از توليد ناخالص داخلى ب 1/7 درص
ــت در اقتصادهاى  ــاالى بدهى دول ــطح ب يافت. در حال حاضر، س
ــرفته، موجب شده است اجماعى مبنى بر لزوم تثبيت مالى در  پيش
ــورهاى  اين اقتصادها صورت گيرد. كاهش بدهى هاى دولت در كش
ــين آن در دوران قبل از بحران، حداقل به  ــرفته به سطح پيش پيش
مدت يك دهه دولت هاى اين كشورها را در مضيقه قرار خواهد داد.

چنانچه سرمايه گذارى در بخش هايى كه به تقويت رشد اقتصادى 
كمك مى كنند كاهش يابد، مى توان مخارج دولت را بر رقابت پذيري 
ــه كاهش  ــت ك ــت. جاى ترديد نيس ــوب دانس ــار نامطل داراى آث
سرمايه گذارى دولت در حوزه هايى چون بهداشت و درمان، آموزش، 
ــاخت ها؛ در ميان مدت و  ــعه يا تقويت و بهبود زيرس تحقيق و توس
ــد زد. از اين ميان، نقش دو  ــدت به رقابت پذيري لطمه خواه بلند م
حوزه ى تحقيق و توسعه و آموزش در اقتصادهاى پيشرفته پررنگ تر 
است. بر اين اساس، تا حد امكان نبايد سرمايه گذارى در اين حوزه ها 

جدول 1: سطح بدهى هاى دولت در كشورهاى گروه هفت

بدهى دولت بر اساس درصد كشور
از توليد ناخالص داخلى

220/3ژاپن
119/0ايتاليا

91/6اياالت متحده ى آمريكا
84/3فرانسه
84/0كانادا
80/0آلمان
77/2بريتانيا

101/3متوسط بدهى دولت ها

كادر 1: ارتباط بدهى هاى دولت و رقابت پذيري

(ادامه دارد)
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كادر 1: ارتباط بدهى هاى دولت و رقابت پذيري (ادامه)

ركن هفتم: كارايى بازار نيروى كار
كارايى و انعطاف پذيرى بازار نيروى كار به اين امر اشاره دارد كه 
ــكل در خدمت اقتصاد قرار گرفته   نيروى كار به كارآمد ترين ش
ــى الزم را براى به كارگيرى حداكثر  ــت و مشوق هاى انگيزش اس
ــار دارد. از اينرو، بازار هاى نيروى  ــاغل در اختي توان خود در مش
ــريع  ــرى الزم جهت جا به جايى س ــد داراى انعطاف پذي كار باي
ــت اقتصادى به فعاليت  ــم هزينه ى نيروى كار از يك فعالي و ك
ديگر باشند و نوسانات دستمزد را بدون بروز مشكالت عديده ى 
اجتماعى ممكن سازند. اهميت جلوگيرى از مشكالت اجتماعى 
در اثر نوسانات دستمزد، به خوبى در وقايع اخير كشورهاى عربى 
آشكار گشت. به گونه ايكه، بيكارى باالى جوانان در كشور تونس 
ــور انجاميد كه تمام  ــروز ناآرامى هاى اجتماعى در اين كش به ب

منطقه را فراگرفت. 
ــب  ــوى ديگر، كارايى بازار نيروى كار در گرو ايجاد تناس از س
ــاء پاداش به آنها به منظور  ــن ميان تالش نيروى كار و اعط معي
تقويت شايسته ساالرى در محيط كار است. عالوه بر اين، تساوى 
زن و مرد در محيط كار، از ديگر مصاديق كارايى بازار نيروى كار 
به شمار مى رود. اين دو عامل، در مجموع بر عملكرد نيروى كار 
و جذابيت كشور جهت جذب نخبگان تأثير مى گذارند و اهميت 
آنها با توجه به كاهش استعدادها در افق پيش رو در حال افزايش 

است. 

ركن هشتم: سطح توسعه ى بازار مالى
ــدى بخش مالى كارا و قوى را  بحران اقتصادى اخير، نقش كلي
ــت. بخش  ــن كرده اس ــاى اقتصادى به خوبى روش در فعاليت ه

مالى كارآمد، منابع مالى ذخيره شده در كشور و همچنين، منابع 
مالى وارد شده از خارج را به فعاليت هايى كه بيشترين بهره ورى 
ــوى، به جاى  ــاص مى دهد. بخش مالى ق ــر دارند اختص را در ب
ــبات  ــه منابع مالى را به طرح هايى اختصاص دهد كه مناس آنك
ــى را در بر مى گيرند، آنها را به سوى طرح هاى كار آفرينى  سياس
و سرمايه گذارى كه داراى بيشترين بازده اقتصادى مورد انتظار 
ــوق مى دهد. از اينرو، ارزيابى صحيح و همه جانبه از  ــتند س هس

ميزان خطر پذيرى در بازارهاى مالى، بسيار مهم است.
سرمايه گذارى بخش خصوصى شرط اساسى بهره ورى است. 
بنابراين، اقتصاد  هر كشور نيازمند بازار هاى مالى توسعه يافته اى 
است كه از طريق منابعى مانند وام هاى حاصل از بخش بانكدارى 
ــالم و قوى، بازار هاى مديريت شده ى اوراق بهادار، سرمايه هاى  س
ــرمايه ى الزم را براى  ــهيالت مالى، س ــاير تس مخاطره آميز و س
سرمايه گذارى بخش خصوصى فراهم آورند. تحقق كاركرد هاى 
ذكر شده در مورد بخش مالى توسعه يافته، در گرو ايجاد بانكدارى 
ــاس آنچه در سال هاى اخير  ــفاف و قابل اعتماد است. بر اس ش
مشاهده گرديده است، بازارهاى مالى بايد از تنظيمات مناسبى 
ــند كه به حمايت از سرمايه گذاران و ساير فعاالن  برخوردار باش

اقتصادى بپردازد.

ركن نهم: آمادگى در حوزه ى فناورى
ــده ى امروز، فناورى بيش از پيش در رقابت  در دنياى جهانى ش
ــكوفايى بنگاه ها نقش يافته است. ركن آمادگى در حوزه ى  و ش
ــبه ى چابكى اقتصاد ها در جذب فناورى هاى  فناورى، به محاس
موجود در جهت افزايش بهره ورى در صنايع مى پردازد و از سوى 

را كاهش داد.
با وجود آنكه براى مشاهده ى آثار بحران بدهى هاى اخير بر نحوه ى 
ــت مدت زمان بيشترى نياز است، اما  هزينه كردن دولت ها به گذش
ــى جديد در كشورهاى اروپايى نشان مى دهد كه فشارهاى  پيمايش
مالى در سال هاى آتى تنها چهار كشور از هجده كشور اروپايى حاضر 
در اين مطالعه را به كاهش سرمايه گذارى در بخش تحقيق و توسعه 
سوق خواهد داد و در مقابل، نه كشور از قصد دولت مبنى بر افزايش 
مخارج خود در اين زمينه خبر مى دهند. البته، در اياالت متحده ى 
آمريكا با وجود افزايش يافتن مخارج دولت بين سال هاى 2007 تا 
2009، سهم سرمايه گذارى دولت در حوزه ى آموزش نسبت به كل 

مخارج دولت، از 16/8 درصد به 15/8 كاهش يافته است.
در واقع، با توجه به اهميت سرمايه گذارى دولت در حوزه هايى كه 
به افزايش بهره ورى مى انجامند مانند آموزش يا نوآورى، الزم است 

ــت گذاران عواقب كاهش سرمايه گذارى در چنين حوزه هايى  سياس
ــد و رفاه  ــت رش ــى قرار دهند زيرا ممكن اس را به دقت مورد بررس
اقتصادى آتى كشورها را به مخاطره اندازد. در صورت اهمال در اين 
ــكالت مالى كوتاه مدت به ضعف رقابت پذيري كشور در  زمينه، مش
بلند مدت تبديل خواهد شد. از اينرو، سياست گذاران بايد اقداماتى را 
اتخاذ نمايند كه موجب ارتقاء قابليت رشد و بهبود وضعيت بودجه اى 
كشورهاى آنها گردد. در اقتصادهاى حاشيه اى اروپا كه در سال هاى 
گذشته بر حجم بدهى هاى خود افزوده اند و در عين حال، پيشرفتى 
در زمينه ى رقابت پذيري حاصل نكرده اند، اتخاذ اصالحات در راستاى 
ــد اقتصادى آنها خواهد شد  تقويت رقابت پذيري، موجب بهبود رش
ــاى تجارى مطلوبى مى انجامد كه  ــن منظر به ايجاد چرخه ه و از اي
بدهى هاى باالى دولت را از حالت نوسان و بى ثباتى خارج مى سازند. 
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ــذب فعاالنه ى فناوري هاي  ــر ظرفيت اقتصاد ها براى ج ديگر، ب
اطالعات و ارتباطات در فعاليت هاى روزمره و فرآيند هاى توليدى 
ــد دارد. با توجه  ــور افزايش كارايى و رقابت پذيري تأكي به منظ
ــار فناوري  هاى اطالعات و ارتباطات در ساير بخش هاى  به انتش
اقتصاد و همچنين با توجه به نقش آنها در زير ساخت هاى تمامى 
ــع، اين فناورى ها به «فناورى  همه منظوره» ى عصر حاضر  صناي
مبدل شده اند. بنابراين، دسترسى به فناورى اطالعات و ارتباطات 
ــى آمادگى كشورها در حوزه ى  و به كارگيرى آن، از عوامل اساس

فناورى محسوب مى شود. 
استفاده از فناورى ، صرف نظر از آنكه فناورى در داخل كشور 
توسعه يافته است يا خارج از آن، به افزايش بهره ورى مى انجامد. 
ــركت هاى فعال در كشور  ــت كه ش نكته ى حائز اهميت اين اس
بايد به محصوالت و طرح هاى پيشرفته دسترسى داشته باشند و 
همچنين، بتوانند از آنها استفاده نمايند. از بين عوامل دسترسى 
به فناورى خارجى، سرمايه گذارى مستقيم خارجى داراى نقش 
ــت كه بايد ميان سطح فناورى  ــت. الزم به ذكر اس ــى اس اساس
ــترس براى بنگاه هاى كشور و توان كشور براى نوآورى  قابل دس
ــت كه  ــد. از اينرو اس ــترش مرز هاى دانش تمايز قائل ش و گس
ــى در حوزه ى فناورى  ــاخص رقابت پذيري جهانى، آمادگ در ش
ــده اند و در دو ركن مجزا مورد  ــوآورى از يكديگر تفكيك ش و ن

ارزيابى قرار گرفته اند.

ركن دهم: اندازه ى بازار
ــتفاده از صرفه هاى مقياس  از آنجا كه بازار هاى بزرگ امكان اس
را براى بنگاه ها فراهم مى آورند، اندازه ى بازار در تعيين بهره ورى 
ــته، بازار هاى قابل دسترس براى  ــورها نقش دارد. در گذش كش
بنگاه ها به مرز هاى داخلى محدود مى گشت. اما در عصر جهانى 
شدن، به ويژه در كشور هاى كوچك، بازار هاى بين المللى جايگزين 
بازارهاى داخلى شده اند. شواهد تجربى بسيارى حاكى از آن است 
كه آزادى تجارت خارجى ارتباط مثبتى با رشد اقتصادى كشور ها 
ــه پژوهش هاى اخير صحت اين ارتباط را مورد  دارد. حتى با آنك
ترديد قرار داده اند، اما به طور كلى اين گونه برداشت مى شود كه 
ــورهاى داراى بازارهاى كوچك،  تجارت خارجى، به ويژه در كش

تأثير مثبتى بر رشد اقتصادى كشور ها مى گذارد.
بنابراين، در تعيين اندازه ى بازار قابل دسترس براى بنگاه هاى 
ــراى تقاضاى داخلى  ــادرات را جايگزينى ب ــور، مى توان ص كش
محسوب كرد. لحاظ كردن بازار هاى خارجى در سنجش اندازه ى 
بازار، براى اقتصادهاى صادرات محور و مناطق جغرافيايى (مانند 
ــور تقسيم شده اند، اما داراى  اتحاديه ى اروپا) كه به چندين كش

بازار مشترك هستند امتياز محسوب مى شود.

ركن يازدهم: پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارى
پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارى به كارايى باال تر در توليد كاال  ها 
ــاى تجارى به دو  ــرفته بودن بنگاه ه و خدمات مى انجامد. پيش
ــاره دارد كه عبارتند از: كيفيت شبكه هاى كسب و كار  مؤلفه اش
هر كشور و كيفيت عمليات و راهبرد هاى هر بنگاه. اين مؤلفه ها، 
براى كشور هايى كه در سطوح باالى توسعه يافتگى قرار دارند و 
ــته اند،  از منابع بنيادين افزايش بهره ورى به طور كامل بهره جس
ــترى دارد. كيفيت شبكه هاى كسب و كار كشور ها و  اهميت بيش
صنايع حمايت گر كه بر اساس كميت و كيفيت تأمين كنندگان 
داخلى و ميزان تعامل آنها سنجيده مى شود، به داليل متعددى 
حائز اهميت است. زمانى كه بنگاه ها و تأمين كنندگان بخشى از 
صنعت، در محدوده ى جغرافيايى مشخصى متمركز مى شوند و 
ــه ها» به فعاليت مى پردازند، كارايى آنها افزايش  در قالب «خوش
مى يابد، فرصت هاى نوآورى در فرآيندها و محصوالت توليدى آنها 
تقويت مى شود و از موانع ورود به صنعت براى بنگاه هاى جديد 
كاسته مى گردد. عمليات و راهبرد هاى پيشرفته ى درون شركتى 
(براى نمونه در زمينه ى برند سازى، بازاريابى، توزيع، فرآيندهاى 
پيشرفته ى توليد، و توليد محصوالت منحصر به فرد و پيشرفته)، 
ــرفته و نوين كسب و كار منجر  ــكل گيرى فرآيندهاى پيش به ش

مى شود.

ركن دوازدهم: نوآورى
ــاره  آخرين ركن رقابت پذيري به نوآورى در حوزه ى فناورى اش
دارد. هرچند بهبود نهاد ها، ايجاد زيرساخت ها، كاهش بى ثباتى 
ــى منافع قابل  ــانى، همگ ــرمايه ى انس اقتصاد كالن يا ارتقاء س
ــباع اقتصاد  ــت زمان و اش توجهى را به همراه دارند، اما با گذش
از اين عوامل، از ميزان تأثير گذارى آنها كاسته مى گردد. اين امر 
در مورد كارايى بازار نيروى كار، بازار مالى و بازار كاال نيز صادق 
ــت. در واقع، ارتقاء سطح زندگى در بلند مدت، تنها با نوآورى  اس
در حوزه ى فناورى امكان پذير است. اين ركن، براى اقتصاد  هايى 
كه به مرز دانش رسيده اند و امكان جذب فناورى هاى برون مرزى 

براى آنها كم رنگ شده است، بسيار مهم محسوب مى شود.
با آنكه كشور هاى كمتر توسعه يافته هنوز هم مى توانند از طريق 
ــتر ساير حوزه ها  جذب فناورى هاى موجود يا بهبود هر چه بيش
بهره ورى خود را ارتقاء بخشند، اما كشورهايى كه از نظر توسعه ى 
اقتصادى به مرحله ى مبتنى بر نوآورى رسيده اند بايد براى افزايش 
بهره ورى خود به دنبال شيوه هاى ديگرى باشند. بنگاه هاى اين 
كشور ها بايد از طريق طراحى و توسعه ى محصوالت و فرآيند هاى 
ــن به حفظ مزيت رقابتى خود مبادرت ورزند. تحقق اين امر  نوي
مستلزم ايجاد محيطى است كه در آن بخش دولتى و خصوصى 
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از فعاليت هاى نوآورانه حمايت كنند. بدين منظور، سرمايه گذارى 
كافى در بخش تحقيق و توسعه به ويژه از سوى بخش خصوصى، 
ــود نهادهاى قوى در زمينه ى پژوهش هاى علمى، حمايت از  وج
مالكيت فكرى و همكارى گسترده ى دانشگاه و صنعت در انجام 
تحقيقات بايد در كانون توجه قرار گيرد. به نظر مى رسد با توجه 
به احياى اقتصادى كند كشورها و افزايش يافتن فشارهاى مالى 
بر اقتصادهاى پيشرفته، بخش خصوصى و دولتى هيچ يك نبايد 
ــارهاى تحميل شده جهت كاهش هزينه در زمينه ى  تسليم فش
ــعه گردند. زيرا اين حوزه در دستيابى كشور ها به  تحقيق و توس

رشد پايدار در آينده نقش مهمى ايفا مى كند.

ارتباط درونى اركان دوازده گانه ى رقابت پذيري
با آنكه نتايج اركان دوازده گانه ى رقابت پذيري به صورت مجزا ارائه 
شده اند، اما نبايد فراموش ساخت كه اين اركان مستقل از يكديگر 
ــل نمى كنند. در واقع، هر يك از اركان رقابت پذيري يكديگر  عم
ــك از آنها به ايجاد  ــد و وجود ضعف در هر ي ــت مى كنن را تقوي
ــف در حوزه ى ديگر مى انجامد. براى نمونه، بدون در اختيار  ضع
داشتن نيروى كار سالم و برخوردار از آموزش ابتدايى و آموزش 
ــتفاده از فناورى هاى  عالى (اركان چهارم و پنجم) كه مهارت اس
جديد (ركن نهم) را داشته باشند و همچنين، بدون دسترسى به 
منابع كافى تأمين مالى (ركن هشتم) جهت فعاليت هاى تحقيق 
و توسعه و يا بدون برخوردارى از بازار هاى كارآمد كاال كه امكان 
جذب نوآورى را در بازار فراهم آورند، دستيابى به قابليت باال در 
ــوار خواهد بود. با آنكه تمامى اركان  نوآورى (ركن دوازدهم) دش
دوازده گانه در قالب يك شاخص واحد جمع آورى شده اند، اما به 
ــايى حوزه هايى كه در هر كشور  منظور بازتاب جزئيات و شناس
نيازمند بهبود هستند، نتايج ارزيابى هر يك از ركن ها به صورت 

مجزا ارائه شده است.
 

ضرايب متفاوت هر يك از اركان رقابت پذيري در 
مراحل مختلف توسعه ى اقتصادى 

با آنكه دوازده ركن رقابت پذيري در همه ى اقتصاد ها نقش دارند، 
ــور متفاوت است.  اما به طبع، ميزان تأثير آنها در اقتصاد هر كش
به طور نمونه، بهترين راه براى بهبود رقابت پذيري كشور ويتنام 
ــت. زيرا اين دو در مراحل متفاوتى از  ــور كانادا نيس مشابه كش
توسعه يافتگى قرار دارند. به گونه ايكه، با گام برداشتن كشور ها در 

مسير توسعه، سطح دستمزد ها بهبود مى يابد و به منظور حفظ 
درآمد باال، الزم است بهره ورى نيروى كار نيز افزايش يابد.

شاخص رقابت پذيري جهانى، بر اساس نظريه ى مراحل مختلف 
توسعه ى اقتصادى، سه مرحله را در توسعه ى اقتصادى كشور ها 
از يكديگر باز شناخته است: در مرحله ى نخست توسعه، اقتصاد 
ــت و كشور هايى كه در اين  ــور ها مبتنى بر عوامل توليد اس كش
مرحله قرار دارند، به طور عمده با تكيه بر عواملى چون نيروى كار 
غير ماهر و منابع طبيعى به رقابت مى پردازند. بنگاه ها، بر اساس 
ــت مى كنند و به فروش محصوالت و كاالهاى  قيمت پائين رقاب
اوليه اشتغال دارند. بهره ورى پائين نيروى كار در اين كشور ها در 
ــتمزد هاى پائين آنها بازتاب دارد. حفظ رقابت پذيري در اين  دس
ــعه، به طور عمده به نهاد هاى دولتى و خصوصى  مرحله از توس
ــعه يافته (ركن دوم)،  ــاخت هاى توس مطلوب (ركن اول)، زيرس
ــالم و  ــوم) و نيروى كار س محيط با ثبات اقتصاد كالن (ركن س

دست كم برخوردار از آموزش ابتدايى (ركن چهارم) باز مى گردد.
همگام با بهبود رقابت پذيري كشور ها، بهره ورى آنها و به دنبال 
ــتمزد نيروى كار افزايش مى يابد و در نتيجه، كشور ها در  آن دس
ــور ها را به سوى  ــعه پيش مى روند. اين عوامل، كش ــير توس مس
مرحله ى توسعه ى مبتنى بر كارايى سوق مى دهد. در اين مرحله، 
ــور ها به فرآيندهاى كارآمدتر توليد روى آورند و  الزم است كش
كيفيت محصوالت خود را باال ببرند، چرا كه دستمزد ها افزايش 
يافته است و امكان افزايش قيمت ها  وجود ندارد. در اين مرحله، 
ــوزش عالى (ركن  ــبرد رقابت پذيري عبارتند از: آم ــل پيش عوام
ــم)، بازار هاى كارآمد  ــاى كارآمد كاال (ركن شش پنجم)، بازار ه
نيروى كار (ركن هفتم)، بازار هاى مالى توسعه يافته (ركن هشتم)، 
ــتن از منافع فناورى هاى موجود (ركن نهم) و  توانايى بهره جس

برخوردارى از بازار داخلى يا خارجى بزرگ (ركن دهم).
ــور ها به مرحله ى توسعه ى مبتنى بر  در نهايت، زمانى كه كش
نوآورى دست مى يابند، دستمزدهاى باال و سطح زندگى متناسب 
ــب و كار ها توان  ــد كه كس با آن تنها در صورتى حفظ خواهد ش
ــته باشند. در  رقابت با محصوالت جديد و منحصر به فرد را داش
اين مرحله، كشورها بايد به كمك پيشرفته ترين فرآيند هاى توليد 
(ركن يازدهم) و نوآورى (ركن دوازدهم)، از طريق توليد كاال هاى 

جديد و متفاوت به رقابت بپردازند.
شاخص رقابت پذيري جهانى به تناسب مرحله ى توسعه يافتگى 
ــه در اقتصاد آنها،  ــاوت اركان دوازده گان ــور ها و اهميت متف كش
ــور هاى مختلف  ــب متفاوتى را به هر يك از ركن ها در كش ضراي
اختصاص داده است. به عبارتى، با وجود آنكه تمامى اين اركان در 
اقتصاد تمامى كشور ها حائز اهميت هستند، اما اهميت نسبى هر 
يك از آنها به سطح توسعه ى هر كشور بستگى دارد. بدين منظور، 
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ــه زير شاخص گردآورى  اركان مختلف رقابت پذيري در قالب س
ــخصى از  ــده اند كه هر يك از آنها در ارتباط با مرحله ى مش ش

توسعه در نظر گرفته مى شوند.
بر اين اساس، زير شاخص الزامات بنيادين اركانى را در بر مى گيرد 
ــورها در مرحله ى توسعه ى مبتنى بر عوامل توليد  كه براى كش
ــت كه زير شاخص عوامل  ــت. اين در حالى اس حائز اهميت اس
ــورها را در مرحله ى  ــى كش تقويت كننده ى كارايى، اركان اساس
ــان مى دهد و زير شاخص عوامل  ــعه ى مبتنى بر كارايى نش توس
مؤثر در نوآورى و پيشرفته بودن، شامل اركان اساسى كشورها در 
مرحله ى توسعه ى مبتنى بر نوآورى مى شود. اين سه زير شاخص، 

در شكل 1 در باال به نمايش درآمده اند.
ــاخص ها در  ــده به هر يك از زير ش ــب اختصاص داده ش ضراي
ــعه، در جدول 1 نشان داده شده است. براى  مراحل مختلف توس
به دست آوردن ضرايب، رگرسيون درآمد سرانه بر اساس هر يك 
ــال هاى گذشته محاسبه گرديده و بر اين  از زير شاخص ها در س
ــاس، براى هر يك از مراحل توسعه ضرايب متفاوتى به دست  اس
آمده است. نتايج اين برآورد هاى اقتصاد سنجى پس از گرد كردن، 
به صورت ضريب هاى نشان داده شده در جدول 1 قابل مشاهده 

است.

در نظر گرفتن مراحل مختلف توسعه ى اقتصادى در 
محاسبه ى شاخص رقابت پذيري جهانى: گذارهاى 

ماليم
كشور ها بر اساس دو معيار در مراحل مختلف توسعه ى اقتصادى 
ــته بندى مى شوند. اولين معيار عبارت است از سرانه ى توليد  دس
ناخالص داخلى بر اساس نرخ ارز بازار. اين معيار قابل دسترس، در 
حكم متغير جانشين سطح دستمزد ها به كار مى رود. زيرا همه ى 
ــنجى، در زمينه ى سطح دستمزد ها  كشورهاى حاضر در نظرس
ــتند.  ــه به صورت بين المللى نيس ــاى قابل مقايس داراى داده ه
ــده در تعيين مرحله ى  ــه كار گرفته ش ــتانه هاى درآمدى ب آس
توسعه يافتگى كشور ها در جدول 1 به نمايش درآمده است. معيار 
دوم در تعيين مرحله ى توسعه ى اقتصادى، ميزان اتكاى اقتصاد 
ــرار مى دهد. اين ميزان، بر  ــور ها را بر عوامل توليد مد نظر ق كش
ــاس سهم صادرات مواد اوليه در صادرات كل كشور  (مشتمل  اس
بر كاالها و خدمات) سنجيده مى شود و بر اين فرض استوار است 
كه كشورهايى كه به طور متوسط در مدت زمان پنج سال، بيش 
از 70 درصد از حجم صادراتشان را مواد اوليه تشكيل مى دهد، تا 

حد زيادى مبتنى بر عوامل توليد هستند. 
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ــرار مى گيرند،  ــعه ق ــان دو مرحله ى توس ــورهايى كه مي كش
ــوند. همگام با توسعه ى  ــور هاى «در حال گذار» تلقى مى ش كش
اين كشور ها، ضرايب زير شاخص هاى مؤثر در رقابت پذيري آنها به 
ــانگر گذر تدريجى اين  طور تدريجى تغيير مى كند و اين امر نش
كشور ها از يك مرحله ى توسعه به مرحله ى ديگر است. شاخص 
رقابت پذيري جهانى با اختصاص ضريب بيشتر به حوزه هايى كه 
براى رقابت پذيري كشور ها در هر مرحله از توسعه اهميت بيشترى 
دارند، كشورهايى را كه براى ورود به مرحله ى بعد آماده نمى شوند 
به تدريج «جريمه» مى كند. دسته بندى كشور ها در مراحل مختلف 

توسعه ى  اقتصادى، در جدول 2 قابل مشاهده است.

منابع اطالعاتى مورد اسـتفاده در تعيين شاخص 
رقابت پذيري جهانى

به منظور تعيين شاخص رقابت پذيري جهانى، از داده هاى آمارى 
سازمان هاى معتبر جهانى مانند سازمان علمى، فرهنگى و تربيتى 
ــكو)، صندوق بين المللى پول و سازمان جهانى  ملل متحد (يونس
ــت كه مواردى چون نرخ ثبت نام،  ــت بهره گرفته شده اس بهداش
بدهى دولت، كسرى بودجه و ميزان اميد به زندگى را دربرمى گيرد. 
ــه اطالعات در حوزه هايى كه  ــتيابى ب عالوه بر اين، به منظور دس
ارزيابى كيفى بيشترى را مى طلبند و يا براى آنها داده هاى آمارى 
قابل مقايسه اى در مقياس بين المللى موجود نيست، از داده هاى 
حاصل از پرسشنامه هاى نظرسنجى مجمع جهانى اقتصاد كه به 

طور ساليانه جمع آورى مى گردد استفاده شده است.

اعمال تعديل هاى جزئى در شاخص رقابت پذيري 
جهانى

ــاخص رقابت پذيري جهانى امسال، يكى از متغيرهاى سال  در ش

ــت: در ركن سطح توسعه ى بازار مالى  گذشته حذف گرديده اس
ــتم)، متغير مربوط به سنجش محدوديت هاى ورود و  (ركن هش
خروج سرمايه از شاخص رقابت پذيري جهانى سال جارى حذف 
گرديده است زيرا اطالعات مربوط به آن ديگر گردآورى نمى گردد. 
ــبه ى برخى از متغيرها در  عالوه بر اين، منابع اطالعاتى در محاس
سال جارى تغيير كرده است كه در كادر 2 به تفصيل مورد بحث 

قرار گرفته اند. 

 پوشش كشورى گزارش رقابت پذيري جهانى
در سال جارى، چند كشور براى نخستين بار به فهرست كشور هاى 
ــور ها  ــته اند. اين كش حاضر در گزارش رقابت پذيري جهانى پيوس
عبارتند از بليز، هائيتى و يمن. همچنين، كشور سورينام كه سال 
ــته به دليل نا كافى بودن داده هاى حاصل از پرسشنامه هاى  گذش
ــت  ــنجى مورد ارزيابى قرار نگرفته بود، بار ديگر به فهرس نظرس
كشور هاى حاضر در گزارش پيوسته است. از سوى ديگر، به دليل 
ــور  ــور ليبى، امكان قرار دادن اين كش ناآرامى هاى اجتماعى كش
ــال وجود نداشت. در مجموع، تعداد  در گزارش رقابت پذيري امس
كشور هايى كه نام آنها در گزارش رقابت پذيري سال جارى به چشم 

مى خوَرد، به 142 كشور افزايش يافته است. 

رتبه بندى كشور ها در شاخص رقابت پذيري جهانى 
2011 - 2012

ــال، در  ــاخص رقابت پذيري جهانى امس ــور ها در ش رتبه ى كش
ــور هاى  ــت. در ادامه، كش جدول هاى 3 تا 7 به نمايش درآمده اس
برتر گزارش رقابت پذيري سال جارى و چند اقتصاد منتخب در هر 
يك از مناطق پنج گانه مورد بررسى قرار است. اين مناطق عبارتند 
از: اروپا و آمريكاى شمالى، آسيا و اقيانوس آرام، آمريكاى التين و 

جدول 1: ضرايب متفاوت زيرشاخص هاى رقابت پذيري و سطوح مختلف درآمد در مراحل مختلف توسعه ى اقتصادى

مراحل مختلف توسعه ى اقتصادى
مرحله ى 1: 

مبتنى بر عوامل 
توليد

در حال گذار 
از مرحله ى 1 به 

مرحله ى 2

مرحله ى 2: 
مبتنى بر كارايى

در حال گذار 
از مرحله ى 2 به 

مرحله ى 3

مرحله ى 3: 
مبتنى بر نوآورى

بين 2000 تا زير 2000 دالرسطوح درآمد سرانه (بر اساس دالر آمريكا)*
2999 دالر

بين 3000 تا 
8999 دالر

بين 9000 تا 
باالى 17000 دالر17000 دالر

20  %بين 20 تا 40  %40  %بين 40 تا 60  %60  %ضريب اهميت زير شاخص الزامات بنيادين 

50  %50  % 50  %بين 35 تا 50  %35  % ضريب اهميت عوامل تقويت كننده ى كارايى 

 30  %بين 10 تا30  %  10  %بين 5 تا 10  %5  %ضريب اهميت عوامل مؤثر در نوآورى و پيشرفته بودن 

* در اقتصادهايى كه اتكاى بااليى به مواد اوليه دارند، درآمد سرانه  تنها معيار محاسبه  ى مرحله  ى توسعه  يافتگى در نظر گرفته نشده است. به منظور كسب اطالعات بيشتر در اين خصوص به متن 
مراجعه فرمائيد. 
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ــمالى، و آفريقاى  حوزه ى درياى كارائيب، خاورميانه و آفريقاى ش
ــياه. عالوه بر اين، روندهاى رقابت پذيري در سال هاى اخير، در  س

كادر 3 مورد مطالعه قرار گرفته است. 

ده اقتصاد برتر گزارش رقابت پذيري جهانى 2012 
2011 -

ــال جارى را مانند گذشته  ده اقتصاد برتر گزارش رقابت پذيري س

ــورهاى اروپايى تشكيل مى دهند. از اين ميان، سوئد، فنالند،  كش
دانمارك، آلمان و هلند عنوان رقابت پذيرترين كشورها را به خود 
ــير صعودى خود در  ــنگاپور نيز با ادامه ى س اختصاص داده اند. س
ــت و سوئد پس از  رتبه بندى ها، جايگاه دوم را از آن خود كرده اس
اين كشور قرار مى گيرد. بريتانيا نيز كه پس از بحران اقتصادى اخير 

در شرايط احياء قرار دارد، به جمع ده كشور برتر بازگشته است. 

جدول 2: اسامى كشور ها/اقتصاد ها در مراحل مختلف توسعه ى اقتصادى

مرحله ى 1:
مبتنى بر عوامل توليد

(37 اقتصاد)

در حال گذار
از مرحله ى 1 به مرحله ى 2

(24 اقتصاد)

مرحله ى 2:
مبتنى بر كارايى

(28 اقتصاد)

در حال گذار
از مرحله ى 2 به مرحله ى 3

(18 اقتصاد)

مرحله ى 3:
مبتنى بر نوآورى

(35 اقتصاد)
اتيوپى
اوگاندا
بروندى

بنگالدش
بنين

بوركينافاسو
بوليوى

پاكستان
تاجيكستان

تانزانيا
تيمور شرقى

جمهورى قرقيزستان
چاد

رواندا
زامبيا

زيمبابوه
ساحل عاج

سنگال
غنا

كامبوج
كامرون

كنيا
گامبيا
لسوتو

ماداگاسكار
ماالوى
مالى

موريتانى
موزامبيك
مولداوى

نپال
نيجريه

نيكاراگوئه
ويتنام
هائيتى

هند
يمن

آذربايجان
آنگوال

ارمنستان
الجزاير
اوكراين

برونئى دارالسالم
بوتسوانا
پاراگوئه
جامائيكا

جمهورى اسالمى ايران
سريالنكا
سوريه

عربستان سعودى 
فيليپين
قزاقستان

قطر
كويت

گرجستان
گواتماال
گويان
مصر

مغولستان 
ونزوئال

هندوراس

آفريقاى جنوبى
آلبانى
اردن
اكوادر

السالوادر
اندونزى

بلغارستان
بليز

بوسنى و هرزگوين
پاناما
پرو

تايلند
تونس

جمهورى دومنيكن
چين

رومانى
سورينام
سوازيلند
صربستان
كاستاريكا

كلمبيا
كيپ ورد
مالزى

مراكش
مقدونيه
موريس

مونته نگرو
ناميبيا

آرژانتين
اروگوئه
استونى

باربادوس
برزيل
تركيه

ترينيداد و توباگو
جمهورى اسلواكى

روسيه
شيلى
عمان

كرواسى
لبنان
لتونى

لهستان
ليتوانى

مجارستان
مكزيك

آلمان
اتريش
اسپانيا
استراليا
اسلوونى

امارات متحده ى عربى
اياالت متحده ى آمريكا

ايتاليا
ايرلند
ايسلند
بحرين
بريتانيا
بلژيك
پرتغال

پورتوريكو
تايوان/چين تايپه
جمهورى چك
جمهورى كره

دانمارك
رژيم اشغالگر قدس

ژاپن
سنگاپور

سوئد
سوئيس
فرانسه
فنالند
قبرس
كانادا

لوكزامبورگ
مالت
نروژ

نيوزيلند
هلند

هنگ كنگ
يونان
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كادر 2: نماگرهاى اقتصاد كالن
ــبه ى  ــى در محاس ــردآورى داده ها يكى از مراحل اساس گ
ــود. اين  ــوب مى ش ــري جهانى محس ــاخص رقابت پذي ش
ــه به  ــت ك ــه اس ــكيل يافت ــر تش ــاخص، از 113 نماگ ش
ــطح  ــدادى متغيرهاى تكميلى جهت تعيين س ــراه تع هم
توسعه يافتگى كشورها، تأئيد اعتبار ساير اطالعات داده اى و 
انجام تحليل هاى كاربردى مورد استفاده قرار مى گيرد. در 
مجموع، هر سال در حدود 20000 نقطه داده جهت تعيين 
رتبه ى كشورها در شاخص رقابت پذيري جهانى گردآورى 
ــدود 12000 نقطه داده، از  ــن ميان، در ح مى گردد. از اي
ــنجى از مديران ارشد حاصل  ــنامه هاى نظرس منبع پرسش
مى شود و باقى آن از ساير منابع اطالعاتى به دست مى آيد.  
ــردآورى داده ها،  ــع در گ ــول عمده ى مجم ــى از اص يك
ــب اطالعات از معتبرترين نهادهاى بين المللى  ناظر بر كس
ــه ى  ــت. در واقع، قابليت مقايس ــر يك از نماگرها اس در ه
ميان كشورى داده ها و كيفيت آنها داراى باالترين درجه ى 
ــت. در عين حال، امكان مقايسه ى داده ها ميان  اهميت اس
ــورهاى مختلف و در سال هاى مختلف تنها در صورتى  كش
محقق مى گردد كه هر يك از نماگرها مفهومى يكسان را در 
بازه زمانى مشابه در تمامى كشورها ارزيابى كند. با اينهمه، 
ــاخص رقابت پذيري  ــش كشورى ش ــعت پوش به دليل وس
جهانى كه در سال جارى به مرز 142 كشور رسيده است، 
ــك از نماگرها را از  ــى نقطه داده هاى هر ي نمى توان تمام
ــان و واحد ميان تمامى كشورها تأمين نمود.  منبعى همس
ــرايطى كه  از اينرو، به منظور جبران خأل هاى داده اى در ش
ــد،  مالحظات زمانى در نماگر مورد نظر تعيين كننده نباش
ــاى مربوط به  ــع اطالعاتى و يا داده ه ــاير مناب گاهى از س
ــال گذشته ى كشورها استفاده مى گردد كه ممكن است  س
ــالوه بر اين،  ــد. ع ــته باش كاهش پايايى نتايج را دربرداش
نهادهاى همكار مجمع، در گردآورى اطالعات نقش مؤثرى 
ــن حضور خود در قلمرو  ــر عهده دارند. اين نهادها به يُم ب
ملى هر كشور، از امكان دسترسى به داده هاى سازمان هاى 
آمار، وزارتخانه ها و واحدهاى اجرايى دولت در كشور مورد 
فعاليت خود بهره مند هستند. به مدد تمامى اين تالش ها، 
خأل داده اى در محاسبه ى شاخص رقابت پذيري جهانى به 

كمتر از 0/5 درصد كاهش يافته است.
از ميان نماگرهاى مختلف شاخص رقابت پذيى جهانى، در 
سال هاى اخير گردآورى نماگرهاى مربوط به ركن محيط 
ــوازن بودجه به  ــتمل بر بدهى دولت و ت اقتصاد كالن مش

ــوارى تبديل گرديده است زيرا منبع واحدى جهت  امر دش
كسب داده هاى اين حوزه وجود ندارد. صندوق بين المللى 
ــه داده ها  ــى به اين گون ــواره منبع اصلى دسترس پول هم
ــم انداز اقتصادى جهان كه يكى از  بوده است. گزارش چش
نشريات پيشرو صندوق بين المللى پول است، در مورد 183 
اقتصاد جهان نماگرهاى اقتصادى و مالى بيشمارى را ارائه 
ــد. با وجود آنكه اين گزارش در مواردى مانند توليد  مى ده
ناخالص داخلى يا اطالعات مرتبط با قيمت ها تقريباً تمامى 
ــا در حوزه هاى  ــش قرار مى دهد، ام ــورها را مورد پوش كش
ــى دولت و بودجه،  ــرخ پس انداز ملى، بده ديگرى چون ن
ــا در مورد تعداد معدودى از اقتصادها كه به طور عمده  تنه
ــتند به ارائه ى داده مى پردازد. از  اقتصادهاى پيشرفته هس
ــرو، مجمع بايد در خصوص اين نماگرها از طريق منابع  اين
ديگرى چون آمار مالى بين المللى صندوق بين المللى پول، 
ــريات آمارى بانك هاى  ــورى مختلف، نش گزارش هاى كش
توسعه ى منطقه اى، بانك هاى مركزى و وزارتخانه ها، و واحد 

پژوهش هاى اكونوميست به گردآورى داده مى پرداخت. 
ــگاه داده اى مرتبط با  ــول در پاي ــدوق بين المللى پ صن
ــم انداز اقتصادى  ــزارش چش ــل 2011 گ ــماره ى آوري ش
ــورى خود را  ــش كش جهان، به طور قابل مالحظه اى پوش
در مورد نماگرهاى ذكر شده افزايش داده است. به گونه ايكه 
ــوط به ميزان  ــال حاضر داده هاى مرب ــن گزارش، در ح اي
ــاخص  ــه، بدهى و پس انداز 142 اقتصاد حاضر در ش بودج
ــه جدول 1  ــى را منعكس مى كند (ب ــري جهان رقابت پذي
مراجعه نمائيد). به منظور رعايت حداكثرى اصل استفاده از 
منبع واحد در گردآورى داده ها، مجمع داده هاى مربوط به 
تمامى نماگرهاى اقتصاد كالن را از منبع گزارش چشم انداز 
اقتصادى جهان به دست آورده است كه البته تنها در مورد 
رتبه ى اعتبارى كشورها اين اطالعات از صندوق بين المللى 
ــزان قابل توجهى از  ــود. گردآورى مي ــول قابل تأمين نب پ
ــارى از منبع  ــال ج ــورها در س داده هاى اقتصاد كالن كش
صندوق بين المللى پول در شرايطى كه داده هاى نماگرهاى 
اقتصاد كالن برخى از كشورها در سال گذشته از اين منبع 
ــورها در اين حوزه  ــكافى را ميان كش قابل تأمين نبود، ش
ايجاده كرده است و تفاوت هايى را در امتيازهاى سال جارى 
ــته ى آنها منعكس  ــورها در مقايسه با سال گذش اين كش
ــازد كه در صورت تأمين داده ها از منبع واحد تغيير  مى س
ــان مى داد. بر اين اساس،  كمترى را در مقياس ساالنه نش
(ادامه دارد)
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كادر 2: نماگرهاى اقتصاد كالن (ادامه)

سوئيس با عملكرد قوى در تمامى اركان رقابت پذيري، امسال 
ــت. نقاط قوت  ــت را به خود اختصاص داده اس نيز رتبه ى نخس
ــوزه ى فناورى و  ــوآورى، آمادگى در ح ــوئيس به ركن هاى ن س
كارايى بازار نيروى كار بازمى گردد كه آن را در تمامى اين اركان 
ــوى ديگر، مراكز  ــت. از س در صدر جدول رتبه بندى قرار داده اس
تحقيقات علمى اين كشور، از بهترين مراكز پژوهشى دنيا به شمار 
مى روند. مشاركت قوى دانشگاه و صنعت در كنار سرمايه گذارى 
ــعه از سوى بنگاه ها كه با حمايت  كافى در بخش تحقيق و توس
ــت، همگى شرايط الزم  قوى از مالكيت فكرى همراه گرديده اس
را براى تبديل پژوهش هاى دانشگاهى به محصوالت و فرآيند هاى 
ــم آورده اند. نرخ باالى ثبت  ــردى و قابل عرضه در بازار فراه كارب
ــور  ــوئيس، مبين ظرفيت باالى نوآورى در اين كش اختراع در س
ــراع در رتبه ى هفتم جهان قرار  ــت كه آن را از نظر ثبت اخت اس
ــور به مدد مردم و بنگاه هاى تجارى پيشرو در  مى دهد. اين كش
جذب جديدترين فناورى ها و همچنين، به لطف بازارهاى نيروى 
كار خود كه در زمينه ى ايجاد توازن ميان حمايت از نيروى كار و 
حفظ منافع كارفرما موفق ظاهر شده اند، توانسته است بهروه ورى 
خود را بيش از پيش بهبود بخشد. نهاد هاى عمومى سوئيس، با 
ــب رتبه ى هفتم، خود را در ميان كارآمد ترين و شفاف ترين  كس
ــور  ــاختار هاى حاكميتى اين كش نهاد هاى جهان قرار داده اند. س
ــادى فراهم مى آورند و  ــرايط برابرى را براى فعاليت هاى اقتص ش
زمينه ساز ايجاد اطمينان در كسب و كار ها هستند. اين موارد، در 
نظام قضايى مستقل، ميزان باالى حاكميت قانون و بخش عمومى 
ــت. عالوه بر اين، عواملى چون  ــخگو متبلور شده اس بسيار پاس
ــاخت هاى عالى (رتبه ى 5)، بازار هاى كارآمد كاال (رتبه ى  زير س
5) و بازار هاى مالى بسيار توسعه يافته (رتبه ى 7) كه در مقايسه 
ــته از حمايت هاى بخش بانكدارى مستحكم ترى  ــال گذش با س
بهره مند هستند، به رقابت پذيري باالى اين كشور كمك شايانى 

كرده اند. سوئيس همچنين، با كسب رتبه ى پنجم در ركن محيط 
ــور ها در اين حوزه  ــرايطى كه بسيارى از كش اقتصاد كالن در ش
با مشكل مواجه هستند، يكى از با ثبات ترين محيط هاى اقتصاد 

كالن را نشان مى دهد.
ــوئيس از نقاط قوت فراوانى در زمينه ى رقابت پذيري  با آنكه س
برخوردار است، اما به منظور حفظ ظرفيت نوآورى خود، بايد در 
راستاى بهبود نرخ 49/4 درصدى ثبت نام در مقطع آموزش عالى 
تالش كند زيرا همچنان در اين متغير از كشور هاى داراى سطوح 

باالى نوآورى عقب است. 
سنگاپور امسال با يك پله صعود و كسب رتبه ى دوم، همچنان 
ــيا پيشرو است. نهاد هاى اين كشور  در اقتصادهاى منطقه ى آس
با كسب رتبه ى نخست، كماكان بهترين نهادها در سطح جهان 
ــده اند كه از عدم وجود فساد در نهادها و كارايى دولت  ارزيابى ش
ــنگاپور با كسب رتبه ى نخست در  حكايت دارد. عالوه بر اين، س
ــه ى دوم در ركن كارايى بازار نيروى  ركن كارايى بازار كاال و رتب
ــگامى در ركن سطح توسعه ى بازار مالى،  كار و همچنين، با پيش
ــور  ــت. اين كش ــام اين عوامل به بهترين نحو بهره برده اس از تم
همچنين، با برخوردارى از جاده ها، بنادر و تسهيالت حمل و نقل 
هوايى فوق العاده مطلوب، از زيرساخت هاى داراى كيفيت جهانى 
خبر مى دهد (رتبه ى 3). عالوه بر اين، سنگاپور با تأكيد بر ركن 
آموزش به گونه ايكه افراد براى كسب مهارت هاى مورد نياز اقتصاد 
ــته است  جهانى و در حال تحول عصر حاضر آماده گردند، توانس
رقابت پذيري خود را تقويت نمايد. البته، اين كشور به منظور ارتقاء 
هر چه بيشتر رقابت پذيري خود الزم است بيش از پيش به جذب 
فناورى هاى جديد (رتبه ى 10) بپردازد و اقداماتى را اتخاذ نمايد 
كه به بهبود وضعيت آن در ركن پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارى 

(رتبه ى 15) كمك كند.

ــه ى داده هاى  ــدگان گزارش حاضر در صورت مقايس خوانن
اقتصاد كالن كشورها در سال جارى و سال گذشته بايد به 
ــاره اى از تفاوت ها در داده هاى  اين نكته توجه نمايند كه پ
نماگرهاى اقتصاد كالن به تفاوت در منبع تأمين داده ها در 
ــته بازمى گردد. از اينرو، در مورد  ــال جارى و سال گذش س
ــال هاى اخير از منبع  ــه داده هاى آنها در س ــى ك نماگرهاي
ــت، امكان بررسى  صندوق بين المللى پول تهيه گرديده اس
ــير تغيير در وضعيت كشورها به استناد ارزيابى صندوق  س

بين المللى پول امكان پذير خواهد بود.

ــد و اتكاء بر  ــن داده ها از منبعى واح ــالش جهت تأمي ت
ــاره ى هر يك از نماگرها  ــف واحد از مفاهيم مورد اش تعري
ــورها، امكان مقايسه ى ميان كشورى داده ها را  در تمام كش
فراهم مى سازد. از آنجا كه صندوق بين المللى پول به دليل 
ــود در اين زمينه بهترين منبع تأمين داده هاى  تخصص خ
اقتصاد كالن در سطح بين المللى محسوب مى شود، تغيير 
ــال جارى موجب  صورت گرفته در منبع تأمين داده هاى س
ــورها در سال هاى آتى  مى گردد ارزيابى وضعيت مالى كش

دقيق تر و سريع تر صورت گيرد.  
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جدول 1: شرح برخى از نماگرهاى اقتصاد كالن در شاخص رقابت پذيري جهانى    

تعداد پوشش كشورى گزارش عنوان نماگر
چشم انداز اقتصادى جهان/ 
اسامى كشورهاى خارج از 

پوشش گزارش

سال اخذ 
داده ها

ساير منابع تأمين داده ها 
(در صورت وجود)

تعريف كلى نماگر

داده هاى نماگرهاى اقتصاد كالن در درجه ى نخست از منبع گزارش چشم انداز اقتصادى جهان شماره ى آوريل 2011 تأمين شده اند.
بودجه ى 3.1 توازن 

اساس  بر  دولت 
توليد  از  درصد 
ناخالص داخلى

139
ماالوى

پورتوريكو
رواندا

توسعه ى 2010 بانك   2010
آمارى  سالنامه ى  آفريقا، 
گزارش  آفريقا،   2011
آفريقا  اقتصادى  چشم انداز 
منابع   ،(2011 ژوئيه  (اول 

ملى

عبارت  دولت  بودجه ى  توازن 
است از تفاضل خالص وام هاى 
پرداختى و دريافتى دولت كه به 
صورت درآمد كل دولت منهاى 
محاسبه  دولت  كل  هزينه ى 
مى گردد. اين نماگر، توازن آمار 
مى دهد  نشان  را  دولت  مالى 
منابع  آوردن  فراهم  ميزان  كه 
مالى از سوى دولت براى ساير 
يا  وام دهى)  (خالص  بخش ها 
ميزان استفاده ى دولت از منابع 
(خالص  بخش ها  ساير  مالى 

بدهى) را آشكار مى سازد.

پس انداز 3.2 نرخ 
اساس  بر  ملى 
توليد  از  درصد 
ناخالص داخلى

137
برونئى دارالسالم

پورتوريكو
سوئيس

تيمور شرقى
زيمبابوه

و   2010
پس از آن

پول،  بين المللى  صندوق 
گزارش  مختلف  شماره هاى 
المللى  بين  صندوق   (PIN)

پول، منابع ملى 

نرخ پس انداز ملى مجموع پس انداز 
است  خصوصى  بخش  و  دولت 
توليد  از  درصدى  صورت  به  كه 
داده  نشان  اسمى  داخلى  ناخالص 
است  برابر  ملى  پس انداز  مى شود. 
داخلى  ناخالص  سرمايه گذارى  با 

به عالوه ى تراز حساب جارى. 

اساس 3.3 بر  تورم 
تغيير  درصد 

ساالنه

 141
پورتوريكو

ساالنه منابع ملى2010 تغيير  درصد  به  تورم، 
قيمت  شاخص  متوسط  در 

مصرف كننده اشاره دارد.

بر 3.5 دولت  بدهى 
از  درصد  اساس 
ناخالص  توليد 

داخلى

136
الجزاير

بنگالدش
مغولستان
پورتوريكو
سريالنكا

تيمور شرقى

پول، 2010 بين المللى  صندوق 
گزارش  مختلف  شماره هاى 
بين المللى  صندوق   (PIN)
آسيا،  توسعه ى  بانك  پول، 
آسيا  توسعه ى  چشم انداز 
اطالعات  واحد   ،2011
اكونوميست، پايگاه داده هاى 
كشورى (17 ژوئيه 2011)، 

منابع ملى

را  ديونى  تمامى  دولت  بدهى 
مستلزم  كه  مى شود  شامل 
بهره  يا  و  بدهى  اصل  پرداخت 
وام دهنده  به  وام گيرنده  سوى  از 
در  است.  آينده  در  تاريخى  در 
حق  قالب  در  ديون  تمامى  واقع 
برداشت مخصوص، ارز و سپرده، 
بيمه،  وام،  بدهى،  بهادار  اوراق 
استاندارد  طرح هاى  و  مستمرى 
حساب هاى  ساير  و  وام  تضمين 
مقوله  اين  در  پرداخت،  قابل 
تمام  اينرو،  از  مى گيرند.  قرار 
مورد  نظام  در  دولت  تعهدات 
مالى  آمار  كتابچه ى  در  استفاده 
دولت  ها (2001) به شكل بدهى 
هستند، به جز سهام عادى، سهام 
سرمايه گذارى،  صندوق هاى 
اختيارى  سهام  و  مالى  مشتقات 

كاركنان.
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سوئد امسال با عقب افتادن از سنگاپور، در جايگاه سوم نشسته 
است. اين كشور همانند سوئيس، تأكيد فراوانى بر ايجاد شرايطى 
ــت نهاد هاى دولتى  ــوآورى دارد. كيفي ــد مبتنى بر ن جهت رش
ــفافيت، كارايى و قابليت اعتماد در سطح جهان  سوئد از نظر ش
مى درخشد. همچنين، نهاد هاى خصوصى اين كشور عالى ارزيابى 
شده اند (رتبه ى 3). به گونه ايكه، بنگاه ها باالترين ميزان پايبندى 
ــتاندارد هاى  ــان مى دهند (رتبه ى 3). اس به اصول اخالقى را نش
باالى حسابرسى و گزارش دهى (رتبه ى 2) و برخوردارى از هيأت 
مديره هاى قوى (رتبه ى 1) از ديگر عوامل تأثيرگذار در اين حوزه 
ــتند. با آنكه بازار نيروى كار سوئد از نظر انعطاف پذيرى جاى  هس

ــيار  ــود دارد (رتبه ى 25)، اما بازارهاى مالى و كاالى آن بس بهب
ــده اند. اين كشور با معطوف گشتن به حوزه ى  كارآمد ارزيابى ش
آموزش (رتبه ى 2 در ركن آموزش عالى) و همچنين با برخوردارى 
ــه ى 2)، به بنگاه هاى تجارى  ــزان باالى جذب فناورى (رتب از مي
بسيار پيشرفته دست يافته است (رتبه ى 2) و يكى از پيشگامان 
جهان در عرصه ى نوآورى به شمار مى رود (رتبه ى 2). سوئد عالوه 
بر اين، از محيط اقتصاد كالن باثبات بهره مند است (رتبه ى 13) 
كه از توازن بودجه و سطوح قابل مديريت بدهى خبر مى دهد. اين 
ــوئد را به يكى از رقابتى ترين و  ويژگى ها روى هم رفته، اقتصاد س

بهره ور ترين اقتصاد هاى جهان مبدل كرده است.

جدول 1: شرح برخى از نماگرهاى اقتصاد كالن در شاخص رقابت پذيري جهانى (ادامه)

تعداد پوشش كشورى گزارش عنوان نماگر
چشم انداز اقتصادى جهان/ 
اسامى كشورهاى خارج از 

پوشش گزارش

سال اخذ 
داده ها

ساير منابع تأمين داده ها 
(در صورت وجود)

تعريف كلى نماگر

داده هاى نماگرهاى اقتصاد كالن در درجه ى نخست از منبع گزارش چشم انداز اقتصادى جهان شماره ى آوريل 2011 تأمين شده اند.
ناخالص 0.1 توليد 

اساس  بر  داخلى 
دالر  ميليارد 

آمريكا

 141
پورتوريكو

اساس منابع ملى2010 بر  داخلى  ناخالص  توليد 
دالر آمريكا عبارت است از ارزش 
حسب  بر  داخلى  ناخالص  توليد 
پول ملى كشور و محاسبه ى آن 
بنابر  آمريكا.  دالر  نرخ  اساس  بر 
 ،2008 ملى  حساب هاى  نظام 
توليدات  ارزش  محاسبه ى 
كشورها بايد بر اساس قيمت هاى 

پايه صورت گيرد.

درآمد سرانه بر 0.3
اساس دالر آمريكا 

139
مونته نگرو
پورتوريكو

ترينيداد و توباگو

نويسندگان 2010 محاسبات 
رقابت پذيري  گزارش هاى 
جهانى در سال هاى مختلف، 

منابع ملى

ارزش  تبديل  حاصل  سرانه،  درآمد 
توليد ناخالص داخلى (بر اساس پول 
ملى) به دالر آمريكا و سپس تقسيم 

آن بر جمعيت است. 

گستره ى نرخ بهره 3.4
بر اساس درصد

و موجود نيست  2010
از  پس 

آن

پول،  بين المللى  صندوق 
آمارهاى  داده اى  پايگاه 
ژوئيه   17) بين المللى  مالى 
اطالعات  واحد   ،(2011
اكونوميست، پايگاه داده هاى 

كشورى (17 ژوئيه 2011)

سپرده هاى  سود  نرخ  تفاوت 
وام هاى  سود  نرخ  و  كوتاه مدت 

كوتاه مدت.

رتبه ى اعتبارى 3.6
كشور بر اساس 

امتياز كشور بين 
0 تا 100 (100= 

بهترين حالت)

مارسموجود نيست
2011

مالى  داده هاى  پايگاه 
Institutional Investor

بر  كشورها  اعتبارى  رتبه ى 
از  آمده  دست  به  اطالعات  اساس 
تحليل گران  و  ارشد  اقتصاددانان 
جهانى  بانك هاى  در  دولت  بدهى 
پول  مديريت  مؤسسات  و  بزرگ 
مى آيد.  دست  به  بهادار  اوراق  و 
اساس  بر  بار،  دو  ساالنه  كشورها 
امتياز 0 تا 100 رتبه بندى مى گردند 
پائين ترين  معرف   100 امتياز  كه 

احتمال نكول بدهى دولت است.  
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كشور / اقتصاد
رتبه ى سال 

جارى در ميان 
142 كشور

امتياز
رتبه ى كشور ها 

در شاخص 
رقابت پذيري 

2011 – 2012

رتبه ى كشور ها 
در شاخص 

رقابت پذيري 
2010 – 2011

15.7411سوئيس
25.6323سنگاپور

35.6132سوئد
45.4747فنالند

55.4354اياالت متحده ى آمريكا
65.4165آلمان
75.4178هلند

85.489دانمارك
95.496ژاپن

105.391012بريتانيا
115.361111هنگ كنگ

125.331210كانادا
135.261313تايوان / چين تايپه

145.241417قطر
155.21519بلژيك
165.181614نروژ

175.171721عربستان سعودى
185.141815فرانسه
195.141918اتريش
205.112016استراليا
215.082126مالزى

225.072224رژيم اشغالگر قدس
235.032320لوكزامبورگ

245.022422جمهورى كره
254.932523نيوزيلند

264.92627چين
274.892725امارات متحده ى عربى

284.782828برونئى دارالسالم
294.772929ايرلند
304.753031ايسلند
314.73130شيلى
324.643234عمان

334.623333استونى
344.623435كويت

354.583541پورتوريكو
364.543642اسپانيا
374.543737بحرين

384.523836جمهورى چك
394.523938تايلند
404.474032تونس

414.464139لهستان
424.444243باربادوس

434.434348ايتاليا
444.414447ليتوانى
454.44546پرتغال

464.384644اندونزى
474.364740قبرس

484.364852مجارستان
494.354953پاناما

504.345054آفريقاى جنوبى
514.335150مالت

524.335262سريالنكا
534.325358برزيل

544.315455موريس
554.315557آذربايجان

564.35651هند
574.35745اسلوونى
584.295866مكزيك
594.285961تركيه

604.276049مونته نگرو
614.276156كاستاريكا

624.266269جمهورى اسالمى ايران
634.256364اروگوئه
644.246470لتونى
654.246559ويتنام
664.216663روسيه

674.216773پرو
684.26868كلمبيا

694.196960جمهورى اسلواكى
704.197080رواندا
714.197165اردن

كشور / اقتصاد
رتبه ى سال 

جارى در ميان 
142 كشور

امتياز
رتبه ى كشور ها 

در شاخص 
رقابت پذيري 

2011 – 2012

رتبه ى كشور ها 
در شاخص 

رقابت پذيري 
2010 – 2011

724.187272قزاقستان
734.167375مراكش

744.167471بلغارستان
754.087585فيليپين
764.087677كرواسى
774.087767رومانى
784.067888آلبانى

794.057979مقدونيه
804.058076بوتسوانا

8148184ترينيداد و توباگو
8248289اوكراين
8348374ناميبيا

8448478گواتماال
853.998587آرزانتين

863.988691هندوراس
873.968786الجزاير 

883.958893گرجستان
893.958992لبنان
903.929083يونان

913.899182السالوادر
923.899298ارمنستان
933.899394مولداوى

943.889481مصر
953.889596صربستان
963.869699مغولستان
973.8597109كامبوج
983.859897سوريه
993.849990گامبيا

1003.83100102بوسنى و هرزگوين
1013.82101105اكوادر
1023.82102106كنيا

1033.82103108بوليوى
1043.78104103بنين

1053.77105116تاجيكستان
1063.76106119اتيوپى

1073.7610795جامائيكا
1083.73108107بنگالدش

1093.73109110گويان
1103.73110101جمهورى دومنيكن

1113.7111104سنگال
موجود نيستموجود نيست1123.67سورينام
1133.67112115زامبيا
1143.65113114غنا

1153.61114112نيكاراگوئه
1163.61115111كامرون
1173.58116125ماالوى
1183.58117123پاكستان
1193.58118117كيپ ورد
1203.56119113تانزانيا
1213.56120118اوگاندا
1223.53121120پاراگوئه

موجود نيستموجود نيست1233.52بليز
1243.51122122ونزوئال
1253.47123130نپال

1263.45124121جمهورى قرقيزستان
1273.45125127نيجريه
1283.39126132مالى

1293.37127129ساحل عاج
1303.36128124ماداگاسكار

1313.35129133تيمور شرقى
1323.33130136زيمبابوه

1333.31131131موزامبيك
1343.3132126سوازيلند
1353.26133128لسوتو

1363.25134134بوركينافاسو
1373.2135135موريتانى

موجود نيستموجود نيست1383.06يمن
1392.96136138آنگوال
1402.95137137بروندى
موجود نيستموجود نيست1412.9هائيتى

1422.87138139چاد

جدول 3: مقايسه ى رتبه بندى كشورها در شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011 با نتايج رتبه بندى سال 2011 – 2010
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جدول 4: شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011 
زير شاخص ها

عوامل مؤثر در نوآورى و پيشرفته بودنعوامل تقويت كننده ى كارايى الزامات بنيادين     شاخص كلى
امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهكشور / اقتصاد

15.7436.1825.5315.79سوئيس
25.6316.3315.58115.23سنگاپور

35.6146.0675.3325.79سوئد
45.4756.02105.1945.56فنالند

55.43365.2135.4965.46اياالت متحده ى آمريكا
65.41115.83135.1855.53آلمان
75.4175.8885.2995.3هلند

85.485.8695.2785.31دانمارك
95.4285.4115.1935.75ژاپن

105.39215.655.43125.17بريتانيا
115.3626.2145.48254.58هنگ كنگ

125.33135.7765.36154.99كانادا
135.26155.69165.1105.25تايوان / چين تايپه

145.24125.81274.68164.98قطر
155.2225.58155.13145.06بلژيك
165.1895.85145.15194.78نروژ

175.17165.66244.82244.64عربستان سعودى
185.14235.57175.09174.93فرانسه
195.14185.65194.94135.12اتريش
205.11145.74125.18264.57استراليا
215.08255.45204.88224.65مالزى

225.07355.23214.8675.32رژيم اشغالگر قدس
235.0365.9234.86204.75لوكزامبورگ

245.02195.65224.86184.87جمهورى كره
254.93175.66184.99284.34نيوزيلند

264.9305.33264.7314.15چين
274.89105.84254.78274.43امارات متحده ى عربى

284.78245.48714.03733.45برونئى دارالسالم
294.77375.2284.67234.65ايرلند
304.75315.31334.57214.67ايسلند
314.7295.37344.54423.88شيلى
324.64205.62454.33443.87عمان

334.62275.41364.52373.98استونى
344.62345.25674.05663.51كويت

354.58415.09354.53294.32پورتوريكو
364.54385.18324.58334.03اسپانيا
374.54265.42314.59463.86بحرين

384.52454.9294.63324.09جمهورى چك
394.52464.88434.38513.75تايلند
404.47425.08584.11433.87تونس

414.46564.7304.61573.64لهستان
424.44335.25494.28473.86باربادوس

434.43474.84404.41304.18ايتاليا
444.41494.82484.31503.78ليتوانى
454.4445394.42383.98پرتغال

464.38534.74564.18413.9اندونزى
474.36325.26464.32483.83قبرس

484.36554.72424.39523.75مجارستان
494.35504.81574.13543.68پاناما

504.34854.32384.44393.93آفريقاى جنوبى
514.33405.12474.32493.83مالت

524.33654.61694.03344.03سريالنكا
534.32834.33414.4354.02برزيل

544.31484.83684.04603.62موريس
554.31594.68773.99673.51آذربايجان

564.3914.25374.46403.92هند
574.3395.12514.23453.87اسلوونى
584.29674.59534.21553.65مكزيك
594.28644.61524.22583.62تركيه

604.27574.69634.07593.62مونته نگرو
614.27704.54614.09364.02كاستاريكا

624.26514.8883.76833.37جمهورى اسالمى ايران
634,25435.04754653.51اروگوئه
644.24664.6544.2643.53لتونى
654.24764.41664.05753.44ويتنام
664.21634.61554.19973.24روسيه

674.21784.38504.25893.32پرو
684.2734.47604.1563.65كلمبيا

694.19604.66444.38713.46جمهورى اسلواكى
704.19724.53953.71683.51رواندا
714.19614.65783.95703.48اردن



3030

  2
011

-2
012

ى: 
هان
ى ج

ذير
ت پ

رقاب
ش 

زار
گ

جدول 4: شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011 (ادامه)
زير شاخص ها

عوامل مؤثر در نوآورى و پيشرفته بودنعوامل تقويت كننده ى كارايى الزامات بنيادين     شاخص كلى
امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهكشور / اقتصاد

724,18624.647641143.04قزاقستان
734.16544.74833.86793.4مراكش

744.16744.46594.1963.24بلغارستان
754.081004.17704.03743.45فيليپين
764.08524.76724.01823.37كرواسى
774.08894.28624.09993.2رومانى
784.06714.53823.871023.18آلبانى

794.05694.55873.831043.14مقدونيه
804.05814.35863.83943.26بوتسوانا

814584.68793.89763.44ترينيداد و توباگو
824984.18744933.29اوكراين
834684.56973.7953.25ناميبيا

844934.24813.87633.53گواتماال
853.99844.33843.85773.43آرزانتين

863.98904.251043.6903.31هندوراس
873.96754.441223.351362.65الجزاير 

883.95864.32893.741173.01گرجستان
893.951093.97644.06783.43لبنان
903.92804.36654.06813.39يونان

913.89874.31963.711063.14السالوادر
923.89944.24913.731103.09ارمنستان
933.891024.131033.621272.86مولداوى

943.88994.17943.71863.33مصر
953.88884.28903.731182.99صربستان
963.861014.161053.561123.04مغولستان
973.851083.99983.69913.31كامبوج
983.85774.411093.511113.06سوريه
993.841034.081113.48613.55گامبيا

1003.83924.251023.631083.13بوسنى و هرزگوين
1013.82824.351073.531033.17اكوادر
1023.821183.72734.01533.72كنيا

1033.82954.211253.241073.13بوليوى
1043.781074.021173.43883.33بنين

1053.771064.031183.421003.19تاجيكستان
1063.761054.061213.371202.92اتيوپى

1073.761163.76853.84843.36جامائيكا
1083.731123.81993.691133.04بنگالدش

1093,731044.071103.5873.33گويان
1103.731103.9933.711093.12جمهورى دومنيكن

1113.71133.811083.53623.54سنگال
1123.67794.371243.271222.91سورينام
1133.671153.771063.54803.4زامبيا
1143.651223.64923.72983.2غنا

1153.611113.851233.311292.81نيكاراگوئه
1163.611143.781203.371013.19كامرون
1173.581203,681163.43853.35ماالوى
1183.581303.531003.68723.45پاكستان
1193.58964.191263.221242.87كيپ ورد
1203.561233.641133.47923.29تانزانيا
1213.561273.551013.641053.14اوگاندا
1223.531173.751143.471252.86پاراگوئه

1233.52974.181303.141312.78بليز
1243.511253.621123.481282.82ونزوئال
1253.471213.671273.221322.73نپال

1263.451313.521153.441382.57جمهورى قرقيزستان
1273.451393.19803.88693.49نيجريه
1283.391263.591343.11163.02مالى

1293.371353.411193.381212.92ساحل عاج
1303.361283.531313.141232.9ماداگاسكار

1313.351193.71382.881372.59تيمور شرقى
1323.331323.491333.11192.93زيمبابوه

1333.311333.431293.161153.02موزامبيك
1343.31243.631283.171342.67سوازيلند
1353.261343.421353.081332.69لسوتو

1363.251363.371323.121262.86بوركينافاسو
1373.21293.531412.711352.67موريتانى

1383.061383.211372.911412.33يمن
1392.961412.981363.041422.23آنگوال
1402.951373.251422.511402.44بروندى
1412.91403.031402.761392.44هائيتى

1422.871422.881392.871302.81چاد
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جدول 5: شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011: زير شاخص الزامات بنيادين 
اركان رقابت پذيري

 4. بهداشت و آموزش ابتدايى  3. محيط اقتصاد كالن 2. زيرساخت ها 1. نهادها   الزامات بنيادين
امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهكشور / اقتصاد

594.68683.84733.87165.891055.12آذربايجان
844.331342.93813.7624.88565.8آرژانتين

854.32464.36624.02554.961313.96آفريقاى جنوبى
714.53574.01723.87864.53655.73آلبانى
115.83195.2726.35305.43236.27آلمان
1412.981352.911401.891104.231422.89آنگوال
185.65205.24185,64335.39196.32اتريش
1054.065841202.64475.131174.5اتيوپى
614.65454.38594.13974.43725.67اردن

944.24833.65773.751144.19945.37ارمنستان
435.04354.8494.46594.9475.98اروگوئه
385.18494.27125.83844,6446.04اسپانيا
145.74135.39245.43265,62106.51استراليا
275.41294.99404.71215.71266.26استونى
395.12554.08374.81355.34246.26اسلوونى
824.351253.11943.39405.21705.68اكوادر
754.441273.11933.43195.72825.5الجزاير
874.311183.21653.98804,61905.42السالوادر

105.84225.2185.97116.14416.06امارات متحده ى عربى
534.74713.81763.77235,66645.74اندونزى
984.181312.98713.871124.21745,64اوكراين
1273.55983.51282.491273.871224.33اوگاندا

365.21394.64165.68904.49426.05اياالت متحده ى آمريكا
474.84883.61325.01924.47206.28ايتاليا
375.2235.19295.121184.01126.49ايرلند
315.31255.16145.71313.7856.59ايسلند

335.25185.29225.491263.88176.35باربادوس
265.42175.29305.08455.15316.17بحرين
834.33773.72643.991154.16875.45برزيل

245.48344.8564.2316.7306.17برونئى دارالسالم
1373.251392.71362.171233.931264.2بروندى
215.6155.3466.09854.54146.42بريتانيا
225.58275.03175,65604.926.75بلژيك

744.461103.32873,62465.13575.8بلغارستان
974.181203.211003.21884.5535.81بليز

1123.811123.311342.24754.71085.01بنگالدش
1074.02923.581192.69584.921104.89بنين

814.35324.87923.48824.61204.46بوتسوانا
1363.37913.581372.121044.31363.46بوركينافاسو

924.251093.32993.24784.65585.79بوسنى و هرزگوين
954.211233.141043.1325.391035.2بوليوى
1173.751322.961252.531004.421075.1پاراگوئه
1303.531073.361152.771383.621214.36پاكستان

504.81753.76384.74415.18795.55پاناما
445514.2235.481114.21346.12پرتغال

784.38953.54883.62525.02975.36پرو
415.09444.44554.26175.88635.76پورتوريكو
1064.03633.931112.841203.97915.39تاجيكستان

1233.64853.631302.411293.851134.67تانزانيا
464.88673.85424.65285.52835.49تايلند

155,69314.94205.62225.7116.51تايوان / چين تايپه
644.61803.69514.39694.76755,62تركيه

584.68823.67534.36574.92605.79ترينيداد و توباگو
425.08414.54524.36385.33386.09تونس

1193.71163.251382.07245.651333.81تيمور شرقى
1163.76863.63793.741422.551065.11جامائيكا

514.8723.79673.96275.56505.91جمهورى اسالمى ايران
604.661013.46574.23564.92436.04جمهورى اسلواكى

454.9843.65364.87435.17515.91جمهورى چك
1103.91263.111063.03964.451095جمهورى دومنيكن

1313.521362.911142.771413.271045.15جمهورى قرقيزستان
195.65653.8995.9466.37156.38جمهورى كره

1422.881382.8313921333.711412.96چاد
305.33484.32444.63106.22326.16چين

85.8655.94105.89315.39286.24دانمارك
355.23334.81334.98535366.11رژيم اشغالگر قدس

724.53215.231013.2614.891124.78رواندا
634.611283.08484.52445.16685.7روسيه
894.28993.49953.37874.52665.72رومانى
1153.77643.91122.78994.431303.97زامبيا

1323.49973.51272.491363.671234.29زيمبابوه
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جدول 5: شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011: زير شاخص الزامات بنيادين (ادامه)
اركان رقابت پذيري

 4. بهداشت و آموزش ابتدايى  3. محيط اقتصاد كالن 2. زيرساخت ها 1. نهادها   الزامات بنيادين
امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهكشور / اقتصاد

285.4245.18155.691134.296.52ژاپن
1353.411372.871082.97984.431383.35ساحل عاج
654.61504.23604.131164.08456سريالنكا
16.3316.1136.3396.2236.65سنگاپور
1133.81783.71222.57894.51194.46سنگال
46.0626.06135.74136.08186.35سوئد

36.1865.7856.1576.2886.53سوئيس
1243.63763.73983.261243.91343.61سوازيلند
794.37893.59783.74724.71885.44سورينام
774.41703.82973.31684.76625.77سوريه
295.37265.06414.67146.07715.68شيلى

884.281213.15843.67914.48525.82صربستان
165.66125.47255.31126.09615.78عربستان سعودى

205.62165.33285.1636.48815.52عمان
1223.64613.961102.841393.491244.29غنا

235.5728546.3834.6166.37فرانسه
56.0245.98195.62205.7116.76فنالند
1004.171173.221053.09544.99925.38فيليپين
325.26364.76315.01644.81136.45قبرس

624.64943.54823.7185.86855.46قزاقستان
125.81145.39275.1756.4226.28قطر

704.54534.13833.71094.26396.08كاستاريكا
1083.99793.691073.011014.421114.86كامبوج
1143.781043.431292.47774.681164.54كامرون
135.77115.57115.88495.0666.58كانادا

524.76903.59394.73704.75485.96كرواسى
734.471003.47853.66425.17785.58كلمبيا
1183.721143.31033.11174.021184.46كنيا

345.25474.35504.4526.59775.6كويت
964.19544.111092.911024.4955.36كيپ ورد
1034.08374.69803.731353.671254.21گامبيا

864.32603.97683.951373.65675.7گرجستان
934.241293.08703.91764.71005.28گواتماال
1044.07933.551023.121194765.62گويان
1093.971153.261212.621253.89356.12لبنان
664.6663.87614.12934.46495.94لتونى
1343.421133.311242.551074.291353.53لسوتو

564.7524.17743.87744.71406.06لهستان
65.985.67215.61156.04256.26لوكزامبورگ

494.82623.94434.64734.71465.99ليتوانى
1283.531332.931332.251343.71025.24ماداگاسكار

1203.68564.051312.271084.281284.13ماالوى
405.12384.69474.52515.04296.22مالت
255.45304.94265.22295.5336.14مالزى
1263.591083.361132.78664.771373.44مالى

554.72733.79464.52674.77545.81مجارستان
544.74593.98693.95255.65935.38مراكش
994.17743.78753.811323.74965.36مصر

1014.161193.211182.72345.35985.35مغولستان
694.55813.68863.66375.34805.53مقدونيه
674.591033.44663.98395.25695.69مكزيك
1293.531223.141262.49954.451294.03موريتانى
484.83404.54544.33794.64555.81موريس

1333.431053.391232.571223.941323.81موزامبيك
1024.131063.38963.321034.34865.46مولداوى

574.69424.53634.01944.45595.79مونته نگرو
684.56434.5584.22634.861144.64ناميبيا
1213.671243.121411.87505.051154.64نپال
95.8575.74354.9546.45216.28نروژ

1393.191113.311352.211213.961403.28نيجريه
1113.851303.061162.751064.3995.3نيكاراگوئه
175.6635.98344.97485.0746.61نيوزيلند
1253.621422.421172.721283.85845.48ونزوئال
764.41873.63903.59654.78735.66ويتنام
1403.031412.461421.62714.721393.32هائيتى
75.88105.6176.02365.3476.54هلند
914.25693.84893.61054.31015.25هند

904.251023.44913.53814.61895.43هندوراس
26.2195.6316.7186.26276.25هنگ كنگ

1383.211402.581322.261303.831274.15يمن
804.36963.52454.541403.29376.09يونان
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جدول 6: شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011: زير شاخص عوامل تقويت كننده ى كارايي   
اركان رقابت پذيري

 10. اندازه ى بازار9. آمادگى در حوزه ى فناورى8. سطح توسعه ى بازار مالى7. كارايى بازار نيروى كار6. كارايى بازار كاال5. آموزش عالى    عوامل تقويت كننده ى كارايى
امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهكشور / اقصاد

773.99754.01794.12144.95943.76743.6753.5آذربايجان
843.85544.481373.231313.521263.26643.71244.88آرزانتين

384.44734.03324.66954.0645.48763.6254.81آفريقاى جنوبى
823.87823.97434.46494.571073.59623.761012.86آلبانى
135.1875.73264.79644.41394.54145.6156آلمان
1363.041421.911383.211093.961362.671292.65623.83آنگوال
194.94185.38204.89294.76314.64155.4354.58اتريش
1213.371322.681003.94694.361253.271382.43743.53اتيوپى
783.95594.33544.331073.97654.12593.81883.17اردن

913.73764.011083.88344.71953.76883.431152.57ارمنستان
754424.69774.151183.84793.97494.18873.17اروگوئه
324.58324.9664.231193.84644.14284.95135.44اسپانيا
125.18115.62224.84135.0465.38225.11195.1استراليا
364.52235.15294.74164.92414.51274.951002.89استونى
514.23215.16484.3710241023.62324.76803.44اسلوونى
1073.53903.851313.571383.371123.471033.1603.84اكوادر
1223.351013.511343.381373.411372.641202.83474.35الجزاير
963.711053.46694.221083.96724.01903.37863.21السالوادر

254.78334.84105.17284.79334.61304.88434.42امارات متحده ى عربى
564.18694.16674.23944.06694.06943.33155.22اندونزى
744514.581293.58614.441163.39823.47384.54اوكراين
1013.641252.861053.89264.8664.121113893.16اوگاندا

35.49135.57244.845.57224.87205.2316.92اياالت متحده ى آمريكا
404.41414.69594.31233.77973.73424.3495.62ايتاليا
284.67225.15135.1174.91153.44175.34564.12ايرلند
334.5795.65404.49105.191083.5836.211282.32ايسلند

494.28255.08564.31354.69294.7294.931341.94باربادوس
314.5928565.24194.87145.12394.481042.83بحرين
414.4574.351133.81834.19434.47543.98105.61برزيل

714.03614.25824.0895.25574.21573.861212.5برونئى دارالسالم
1422.511401.991413.02774.281412.291422.161411.32بروندى
55.43165.47194.9775.36204.9486.0865.77بريتانيا
155.1355.75145.06444.61284.76115.8264.78بلژيك

594.1704.16864.08564.49753.99504.11643.8بلغارستان
1303.141123.21213.73824.191113.491182.861401.4بليز

993.691262.81814.091004.02674.071222.82494.32بنگالدش
1173.431113.241013.93634.42983.711192.851232.41بنين

863.83933.72684.22524.55444.441013.12992.95بوتسوانا
1323.121352.521273.61784.271313.151322.591162.55بوركينافاسو

1023.63863.911153.81854.151243.27733.62973.03بوسنى و هرزگوين
1253.24953.681363.271403.291223.291252.7843.22بوليوى
1143.471163.16834.081273.63883.861122.99923.09پاراگوئه
1003.681223.019341363.47704.031152.94304.67پاكستان

574.13783.99464.41153.91274.79404.44853.22پاناما
394.42354.82624.271223.79783.98195.31454.35پرتغال

504.25774504.37434.62384.54693.65484.34پرو
354.53294.97304.71484.58404.51354.67683.72پورتوريكو

1183.42963.641173.78714.331193.321162.91192.53تاجيكستان
1133.471312.691123.82734.33853.891262.7823.39تانزانيا
434.38624.25424.47304.75504.35843.47225.02تايلند

165.1105.64115.13334.71244.84245.08165.21تايوان / چين تايپه
524.22744.02474.381333.51554.26553.95175.19تركيه

793.89644.21043.91874.12494.39524.041112.7ترينيداد و توباگو
584.11444.67444.421063.97763.99583.82633.81تونس

1382.881342.631103.87904.111392.581402.41371.65تيمور شرقى
853.84853.92784.12804.22524.33723.631022.83جامائيكا

883.76893.861033.911393.341233.281043.09215.06جمهورى اسالمى ايران
444.38534.5514.36594.47474.44374.54583.99جمهورى اسلواكى

294.63304.95364.58424.62534.31314.82404.48جمهورى چك
933.71993.561113.851043.981033.61703.65693.62جمهورى دومنيكن

1153.44923.761193.74534.551133.471312.61182.53جمهورى قرقيزستان
224.86175.44374.57764.3803.95185.33115.57جمهورى كره

1392.871372.381393.07974.041352.771412.281122.68چاد
264.7584.34454.42364.68484.42773.5726.77چين

95.2765.75165.0665.39175.0146.2534.21دانمارك
214.86275.03334.65244.82105.3215.12514.25رژيم اشغالگر قدس

953.711193.09494.3785.25544.261093.051292.21رواندا
554.19524.541283.6654.41273.21683.6685.73روسيه
624.09554.42963.96924.1843.91603.76444.39رومانى
1063.541213.03614.271053.97514.341142.961142.64زامبيا

1333.11183.121243.71303.561043.61282.691331.97زيمبابوه
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جدول 6: شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011: زير شاخص عوامل تقويت كننده ى كارايي (ادامه)   
اركان رقابت پذيري

 10. اندازه ى بازار9. آمادگى در حوزه ى فناورى8. سطح توسعه ى بازار مالى7. كارايى بازار نيروى كار6. كارايى بازار كاال5. آموزش عالى    عوامل تقويت كننده ى كارايى
امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهكشور / اقصاد

115.19195.27184.98125.04324.64255.0646.12ژاپن
1193.381242.961263.7844.161183.331083.06943.06ساحل عاج
694.03664.18414.481173.89454.44853.46673.73سريالنكا
15.5845.7715.5725.8615.84105.9374.56سنگاپور
1083.531103.27894.05994.021063.59863.451052.81سنگال
75.3325.8175.21254.82115.2426.29314.59سوئد

25.5335.855.2415.9575.3516.3394.51سوئيس
1283.171272.81093.871113.94903.851352.541322سوازيلند
1243.271043.461303.581014.011013.66963.291381.64سورينام
1093.511063.451023.921343.491173.351053.09663.76سوريه
344.54434.67254.79394.64374.56454.26464.35شيلى

903.73813.981323.491123.94963.74713.63703.61صربستان
244.82364.8145.25504.57165.06434.33234.92عربستان سعودى

454.33634.24234.81404.63304.66514.08733.56عمان
923.721093.35724.2794.25614.161132.97813.42غنا

175.09205.24384.56684.38185135.6375.74فرانسه
105.1916.09214.89154.9495.34125.75544.15فنالند

704.03714.13884.051133.92714.02833.47364.57فيليپين
464.32394.7274.78604.44254.83414.361032.83قبرس

764654.18874.07214.861213.3873.44554.12قزاقستان
274.68504.62175.04224.86194.96334.74593.86قطر

614.09474.65574.31554.51913.83563.94833.31كاستاريكا
983.691203.07584.3384.647441103.03933.07كامبوج
1203.371153.16973.95934.081303.171232.73903.14كامرون
65.36125.59125.1255.43135.2165.4145.44كانادا

724.01564.411143.811163.89873.87384.5723.57كرواسى
604.1604.27993.94884.12684.07753.6324.59كلمبيا
734.01943.72804.09374.67264.83983.26773.48كنيا

674.05913.83534.34624.44594.17653.69613,84كويت
1263.221023.481063.891243.771093.53813.491421.19كيپ ورد
1113.48973.62904.03274.79813.951073.071391.44گامبيا

893.74883.87744.16324.74993.681003.231062.8گرجستان
813.871003.52654.24984.03464.44803.5763.5گواتماال
1103.5793.99943.99914.1933.77973.261351.92گويان
644.06494.63354.61103.96584.18893.39713.58لبنان
544.2344.84604.28474.59604.17464.26953.05لتونى
1353.081302.74953.97864.141203.321332.561361.76لسوتو

304.61314.95524.36584.48344.6484.18205.08لهستان
234.86404.6925.44414.6385.3496963.04لوكزامبورگ

484.31265.08644.25544.53893.86344.7793.46ليتوانى
1313.141332.661223.72744.321342.931362.541132.67ماداگاسكار

1163.431232.99914.02514.56773.981242.71252.36ماالوى
474.32374.81344.611033.99155.11265.051272.33مالت
204.88384.76155.06204.8735.53444.29294.75مالزى
1343.11282.791203.731213.791333.041272.691172.55مالى

424.39454.66554.32664.38634.15364.55524.24مجارستان
833.86983.62764.151323.52624.16663.69574.03مراكش

943.711073.441183.751413.19923.78953.31274.77مصر
1053.56843.93924.02314.741293.191023.11242.37مغولستان
873.83803.98634.26724.33823.94673.671072.79مقدونيه
534.21724.07844.081143.92833.92633.75125.55مكزيك
1412.711392.091353.311253.711382.611372.511312.03موريتانى
684.04684.17284.75674.38424.49613.761102.71موريس

1293.161362.521163.81203.791283.21172.861082.76موزامبيك
1033.62833.93983.94754.311053.6783.521222.43مولداوى
634.07484.65394.5454.6354.57534.021302.05مونته نگرو

973.71133.19714.21574.48364.57993.251202.51ناميبيا
1273.221292.741253.71283.61003.671302.65982.98نپال
145.15155.49314.69184.8955.4676.08504.3نروژ

803.881143.18734.18704.36863.891063.08344.59نيجريه
1233.311173.131233.71964.051143.451212.821092.73نيكاراگوئه
184.99145.5385.18115.11125.21235.1653.8نيوزيلند
1123.48674.171422.891422.881323.11923.36414.46ونزوئال
664.051033.47754.16464.6734793.51334.59ويتنام
1402.761411.981403.04894.111402.521342.561262.33هائيتى
85.2985.6695.17234.84234.8656.13185.1هلند
374.46873.88704.21814.2214.93933.3636.16هند

1043.61083.36854.081353.48564.23913.37913.12هندوراس
45.48245.1335.4135.6725.7866.11284.76هنگ كنگ

1372.911382.31333.471293.591422.221392.41783.46يمن
654.06464.661073.881263.631103.52474.21424.42يونان
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جدول 7: شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011: زير شاخص عوامل مؤثر در نوآورى و پيشرفته بودن 

اركان رقابت پذيري
12. نوآورى11. پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارىعوامل مؤثر در نوآورى و پيشرفته بودن

امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهكشور/اقتصاد
673.51733.81603.2آذربايجان
773.43793.78783.08آرزانتين

393.93384.32413.53آفريقاى جنوبى
1023.18783.781232.58آلبانى
55.5345.6675.39آلمان
1422.231422.421402.05آنگوال
135.1275.46164.79اتريش
1202.921293.091112.76اتيوپى
703.48683.88773.08اردن

1103.091073.431122.74ارمنستان
653.51833.76553.27اروگوئه
334.03344.51393.55اسپانيا
264.57294.67224.48استراليا
373.98534.16303.81استونى
453.87494.19403.55اسلوونى
1033.17933.571102.77اكوادر
1362.651352.931322.37الجزاير
1063.14743.811272.46السالوادر

274.43234.91283.96امارات متحده ى عربى
413.9454.22363.59اندونزى
933.291033.48743.11اوكراين
1053.141153.33902.95اوگاندا

65.46105.3555.57اياالت متحده ى آمريكا
304.18264.85433.51ايتاليا
234.65224.93234.37ايرلند
214.67284.69194.65ايسلند

473.86414.29493.42باربادوس
463.86334.51613.2بحرين
354.02314.54443.5برزيل

733.45853.75683.15برونئى دارالسالم
1402.441412.681382.19بروندى
125.1785.41134.94بريتانيا
145.06115.3154.83بلژيك

963.24963.55932.94بلغارستان
1312.781163.31352.26بليز

1133.04983.511242.57بنگالدش
883.331003.49673.16بنين

943.261013.49793.04بوتسوانا
1262.861392.861002.86بوركينافاسو

1083.131083.421042.84بوسنى و هرزگوين
1073.131063.451062.81بوليوى
1252.861113.391332.34پاراگوئه
723.45763.8753.1پاكستان

543.68464.21723.14پاناما
383.98504.19323.77پرتغال

893.32653.931132.72پرو
294.32274.85313.8پورتوريكو
1003.191123.38833.01تاجيكستان

923.291043.48733.11تانزانيا
513.75474.2543.3تايلند

105.25135.2395.27تايوان / چين تايپه
583.62584.09693.15تركيه

763.44673.89862.99ترينيداد و توباگو
433.87524.16373.58تونس

1372.591382.921362.26تيمور شرقى
843.36753.81942.92جامائيكا

833.37923.59703.15جمهورى اسالمى ايران
713.46634962.91جمهورى اسلواكى

324.09364.42333.77جمهورى چك
1093.12893.651222.59جمهورى دومنيكن

1382.571273.131412.01جمهورى قرقيزستان
184.87254.86144.89جمهورى كره

1302.811362.931142.69چاد
314.15374.37293.92چين

85.3165.53105.1دانمارك
75.32165.1165.53رژيم اشغالگر قدس

683.51843.75563.26رواندا
973.241143.34713.14روسيه
993.21023.48952.91رومانى
803.4913.61643.18زامبيا

1192.931203.241172.63زيمبابوه
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جدول 7: شاخص رقابت پذيري جهانى 2012 – 2011: زير شاخص عوامل مؤثر در نوآورى و پيشرفته بودن (ادامه)

اركان رقابت پذيرياركان رقابت پذيري
12. نوآورى11. پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارىعوامل مؤثر در نوآورى و پيشرفته بودن

امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهكشور/اقتصاد
35.7515.9145.59ژاپن

1212.921223.231202.6ساحل عاج
344.03324.54423.52سريالنكا
115.23155.1385.33سنگاپور
623.54863.72533.35سنگال
25.7925.8325.76سوئد

15.7935.8215.77سوئيس
1342.671283.121372.22سوازيلند
1222.911213.241212.59سورينام
1113.06943.571252.55سوريه
423.88394.32463.45شيلى

1182.991303.08972.9صربستان
244.64175.11264.16عربستان سعودى

443.87404.3473.44عمان
983.2993.51982.89غنا

174.93145.14174.72فرانسه
45.5695.435.72فنالند
743.45574.111082.79فيليپين
483.83484.19453.48قبرس

1143.041093.421162.67قزاقستان
164.98125.27184.69قطر

364.02354.42353.61كاستاريكا
913.31903.63853كامبوج
1013.191133.37813.02كامرون
154.99244.91115.07كانادا

823.37883.66763.09كرواسى
563.65614.04573.26كلمبيا
533.72594.07523.37كنيا

663.51624.02843كويت
1242.871263.141192.61كيپ ورد
613.55663.9623.2گامبيا

1173.011103.391182.62گرجستان
633.53554.12912.94گواتماال
873.33823.77992.89گويان
783.43514.171152.68لبنان
643.53713.84593.21لتونى
1332.6913331312.38لسوتو

573.64604.06583.23لهستان
204.75214.98214.52لوكزامبورگ

503.78544.13483.43ليتوانى
1232.91323.031092.78ماداگاسكار

853.35973.54653.17ماالوى
493.83424.28513.38مالت
224.65204.99244.32مالزى
1163.021313.06872.98مالى

523.75693.88343.62مجارستان
793.4803.78803.02مراكش
863.33723.821032.84مصر

1123.041193.241022.85مغولستان
1043.141053.471052.81مقدونيه
553.65564.11633.19مكزيك
1352.671372.931292.41موريتانى
603.62444.27892.96موريس

1153.021183.261072.79موزامبيك
1272.861173.271282.44مولداوى

593.62703.85503.39مونته نگرو
953.25953.56922.94ناميبيا
1322.731253.151342.32نپال
194.78185.04204.53نروژ

693.49643.96823.01نيجريه
1292.811233.211302.4نيكاراگوئه
284.34304.62274.05نيوزيلند
1282.821243.151262.5ونزوئال
753.44873.72663.16ويتنام
1392.441402.781392.09هائيتى
95.355.58125.03هلند
403.92434.27383.58هند

903.31813.771012.86هندوراس
254.58194.99254.18هنگ كنگ

1412.331342.981421.68يمن
813.39773.79882.98يونان
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كادر 3: تحليلى بر روند رقابت پذيري اقتصادهاى توسـعه يافته در مقايسه با اقتصادهاى نوظهور و 
در حال توسعه

شاخص رقابت پذيري جهانى كه نخستين بار در سال 2005 مبناى 
ــاى رقابت پذيري قرار گرفت، در حال حاضر در هفتمين  گزارش ه
ــكل دهنده ى  ــار خود قرار دارد. با وجود آنكه عوامل ش ــال انتش س
رقابت پذيري متعدد و پيچيده هستند و از عناصر پيچيده اى تشكيل 
ــال هاى اخير  يافته اند كه به مرور زمان پديدار مى گردند، اما در س
روندهاى ديگرى در اين زمينه آشكار گشته است. به گونه ايكه، طى 
چند سال گذشته به ويژه در شرايط بحران اقتصادى اخير، قدرت 
اقتصادى به سوى كشورهاى در حال توسعه و اقتصادهاى نوظهور 
سوق يافته است. اين تغيير، به قطع در روند رقابت پذيري هر منطقه 

نيز قابل مشاهده است. 
ــد اقتصادهاى در حال توسعه و نوظهور، هرچند  به نظر مى رس
به تدريج، اما در حال ربودن گوى سبقت از ساير كشورها هستند. 
ميانگين وزنى 80 اقتصاد نوظهور و در حال توسعه در امتياز شاخص 
ــال  ــاس طيف 1 تا 7، از 4/1 در س كلى رقابت پذيري جهانى بر اس
ــوى ديگر،  ــت. از س ــال 2011 ارتقاء يافته اس 2005 به 4/4 در س
ــعه يافته در نمونه اى ثابت، از 5/4 به  ميانگين وزنى 33 اقتصاد توس
5/2 تنزل يافته است. به گونه ايكه، فاصله ى گسترش نقطه اى اين دو 
گروه از 1/3 به 0/8 كاهش يافته است (به نمودار 1 مراجعه نمائيد).

در ميان اقتصادهاى نوظهور و توسعه يافته، منطقه ى آفريقاى سياه 
ــرفت چندانى حاصل نكرده است و در مقايسه با ساير مناطق  پيش
عملكرد ضعيف ترى را نشان مى دهد. در مقابل، كشورهاى آسيايى 
ــرفت در ميان تمامى مناطق  ــترين پيش با ثبت امتياز 0/4، از بيش
خبر مى دهند. نواحى مركزى و شرقى اروپا (3/+0)، آمريكاى التين 
ــمالى (2/+0)، كشورهاى مستقل  (2/+0)، خاورميانه و آفريقاى ش
مشترك المنافع (1/+0) همگى از پيشرفت حكايت دارند، هرچند 
ــرفت آنها بر  ــان نيست و اساس پيش ــرعت پيشرفت آنها يكس س
پايه هاى متفاوتى شكل گرفته است. همگرايى اين كشورها در بهبود 

عملكرد خود جاى شگفتى ندارد زيرا بهبود كارايى در كشورهايى كه 
در مراحل پائين توسعه قرار دارند بمراتب آسان تر است. همچنين، 
پويايى اقتصادهاى بزرگى چون چين (5/+0)، برزيل (2/+0)، هند 
(1/+0) و اندونزى (3/+0) موجب ارتقاء عملكرد گروه كشورهاى در 

حال توسعه گرديده است. 
ــاهد از دست دادن مزاياى  در مقابل، اياالت متحده ى آمريكا ش
ــال 2005 در جايگاه  ــت. اين كشور كه در س رقابتى خود بوده اس
ــت، اكنون رتبه ى پنجم را به خود  ــت رقابت پذيري قرار داش نخس
ــور همگى از  ــاى اين كش ــت. هرچند رتبه ه ــاص داده اس اختص
ــاخص  عملكرد قوى آن حكايت دارند، اما 0/4 كاهش در امتياز ش
رقابت پذيري اياالت متحده، بيشترين تنزل را در ميان 113 اقتصاد 
آشكار مى سازد. بر اين اساس، فاصله ى اياالت متحده با كشور چين 
كه به سرعت در حال پيشرفت است در سال 2011 به 0/5 كاهش 
يافته است. در واقع، روند رقابت پذيري اين دو اقتصاد بزرگ جهان 
ــرى از تنزل خبر مى دهد، به خوبى مبين  ــه يكى از ترقى و ديگ ك
كاهش شكاف رقابت پذيري اقتصادهاى توسعه يافته با اقتصادهاى 

نوظهور و در حال توسعه است. 
در حقيقت، از ميان پنج كشورى كه در امتياز شاخص رقابت پذيري 
جهانى تنزل يافته اند، چهار كشور در گروه كشورهاى توسعه يافته 
قرار مى گيرند. اين چهار كشور عبارتند از: اياالت متحده ى آمريكا 
ــلند (هر يك با 0/2- تنزل). پنجمين  (0/4-)، يونان، ايرلند و ايس
كشور نيجريه است (0/3-). با اين حال، سوئيس (رتبه ى نخست) 
و سوئد (رتبه ى سوم) از سال 2005 تا 2011 موفق شده اند امتياز 
خود را در شاخص رقابت پذيري جهانى بهبود بخشند (0/3) كه به 
قطع، از قابل اجتناب بودن ركود و تنزل در كشورهاى توسعه يافته 

حكايت دارد. 

توسـعه  حـال  در  و  نوظهـور  اقتصادهـاى  بـا  مقايسـه  در  توسـعه يافته  اقتصادهـاى  رقابت پذيـري  رونـد  نمـودار 1: 
بين سال هاى 2011 - 2005
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سال هاى انتشار شاخص رقابت پذيري جهانى 

اياالت متحده ى آمريكا اقتصادهاي توسعه يافته
چين اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه
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ــارم را به خود اختصاص  ــه پله صعود، رتبه ى چه فنالند با س
ــت. اين كشور مانند ساير كشورهاى منطقه داراى يكى  داده اس
ــت (رتبه ى 3) و در  ــفاف ترين نهادهاى دولتى اس از بهترين و ش
چندين نماگر اين ركن در صدر جدول قرار دارد. فنالند همچنين، 
در ركن آموزش عالى حائز رتبه ى برتر است كه از توجه باالى آن 
به حوزه ى آموزش در دهه هاى اخير ناشى مى گردد. عالوه بر اين، 
فنالند نيروى كار خود را به مهارت هاى مورد نياز محيط در حال 
تحول عصر حاضر مجهز كرده است كه به نوبه ى خود، زمينه را 
ــطوح باالى نوآورى و جذب فناورى بارور مى سازد.  براى ايجاد س
ــور با كسب رتبه ى سوم در ركن نوآورى پس از سوئيس  اين كش
ــنگاپور، يكى از كانون هاى نوآورى جهان محسوب مى گردد.  و س
ــرى  ــط اقتصاد كالن فنالند نيز، با وجود افزايش اندك كس محي

بودجه ى دولت سالمت ارزيابى شده است. 
اياالت متحده ى آمريكا كه همچنان به روند نزولى خود در 
سه سال گذشته ادامه مى دهد، در سال جارى با يك پله سقوط 
ــت. با آنكه بسيارى از ويژگى هاى  در رتبه ى پنجم قرار گرفته اس
ــاختارى اياالت متحده اقتصاد فوق العاده مولدى را براى آن به  س
ــت، اما نقاط ضعف روبه فزونى اين كشور موجب  ارمغان آورده اس
تضعيف رتبه ى آن در سال هاى اخير شده اند. همچنين، بنگاه هاى 
اياالت متحده ى آمريكا بسيار پيشرفته هستند و از نوآورى بااليى 
ــگاهى فوق العاده  ــد. اين نقاط قوت در كنار نظام دانش برخوردارن
مطلوب كه در حوزه ى تحقيق و توسعه ارتباط تنگاتنگى با بخش 
صنعت دارد، بيش از پيش تقويت شده  است. از سوى ديگر، بازار 
انعطاف پذير نيروى كار اياالت متحده و صرفه هاى مقياس باال كه 
به لطف اندازه ى وسيع اقتصاد داخلى اين كشور حاصل شده اند، 
در كنار عوامل پيشين، رقابت پذيري باالى اين كشور را رقم زده 
است. الزم به ذكر است كه اياالت متحده وسيع ترين بازار داخلى 
ــطح جهان در اختيار دارد. از سوى ديگر، برخى از نقاط  را در س
ضعف اياالت متحده در بعضى از حوزه ها در مقايسه با سال هاى 
پيش تشديد يافته است. براى نمونه، نهاد هاى خصوصى و دولتى 
ــب وكار قرار دارد (رتبه ى  ــور مورد نارضايتى جوامع كس اين كش
39). همچنين، اعتماد عمومى به سياست مداران با كسب رتبه ى 
50 قوى ارزيابى نشده است، بنگاه ها نيز به توانايى دولت در حفظ 
ارتباط نزديك با بخش خصوصى خوش بين نيستند (رتبه ى 50) و 
از طرفى اعتقاد دارند كه دولت منابع خود را هدر مى دهد (رتبه ى 
66). عالوه بر اين، شفافيت در سياست گذارى ها در مقايسه با سال 
گذشته در اين كشور كاهش يافته است (رتبه ى 50) و مقررات از 

دشوارى بيشترى خبر مى دهند (رتبه ى 58).
بى ثباتى اقتصاد كالن، همچنان بزرگ ترين ضعف اياالت متحده 
به شمار مى رود (رتبه ى 90). همچنين، كسرى هاى مالى پى در پى 
آمريكا در طول دهه ى گذشته، به افزايش سطح بدهى هاى دولت 

ــال هاى آتى سايه  ــد اين كشور در س ــت كه بر رش انجاميده اس
مى افكَند. اما از جنبه ى مثبت مى توان گفت، سطح توسعه ى بازار 
ــال گذشته وضعيت نامساعدى  مالى اياالت متحده كه در دو س
ــكار مى ساخت، در سال جارى با پيشرفت از رتبه ى 31 به  را آش

رتبه ى 22، از اندكى بهبود حكايت دارد.  
ــدك امتياز خود در  ــا يك پله تنزل عليرغم بهبود ان آلمان ب
شاخص رقابت پذيري جهانى، در رتبه ى ششم قرار گرفته است. 
ــى بازار كاالى آن در  ــور و كاراي كيفيت نهادهاى دولتى اين كش
ــه با سال گذشته اندكى تضعيف گشته است. با اين حال،  مقايس
ــر مى دهد و يا  ــاير حوزه ها يا از بهبود خب ــرد آلمان در س عملك
كماكان در وضعيت پيشين خود حفظ گرديده است. اين كشور 
با برخوردارى از تسهيالت فوق العاده مطلوب حمل و نقل، رتبه ى 
ــود اختصاص داده  ــاخت ها به خ ــوزه ى كيفيت زيرس 2 را در ح
ــت. همچنين، بازار هاى كاالى آلمان با وجود افت عملكرد در  اس
سال جارى، همچنان به دليل بهره مندى از رقابت شديد داخلى 
ــركت هاى بزرگ بر بازار  ــلطه ى ش (رتبه ى 9) و ميزان پائين س
ــده اند. آلمان به ويژه در زمينه ى  ــه ى 3)، كارآمد ارزيابى ش (رتب
ــع  داراى بنگاه هاى تجارى  ــد و كانال هاى توزي فرآيندهاى تولي
بسيار پيشرفته است كه از پيشگامان عرصه ى نوآورى هستند و 
با هزينه كردن در بخش تحقيق و توسعه (رتبه ى 5) از ظرفيت 
ــه ى 3). در عين حال،  ــى جهت نوآورى خبر مى دهند (رتب باالي
بنگاه هاى اين كشور عطش سيرى نا پذيرى در جذب فناورى هاى 
ــان مى دهند (رتبه ى 14). تمام اين ويژگى ها آلمان را  جديد نش
ــازد از اندازه ى وسيع بازار هاى  خود (رتبه ى 5) در دو  قادر مى س
ــيارى ببرد. اما  ــازار داخلى بزرگ و صادرات باال بهره ى بس بُعد ب
بازار هاى نيروى كار اين كشور عليرغم تالش هاى صورت گرفته، 
همچنان انعطاف نا پذير ارزيابى شده اند (رتبه ى 125 در زيرركن 
انعطاف پذيرى بازار نيروى كار). به گونه ايكه، عدم وجود انعطاف در 
ــتمزد  و هزينه هاى باالى اخراج نيروى كار، به مانعى  تعيين دس
براى اشتغال زايى در اين كشور تبديل شده است. از سوى ديگر، 
ــان و متخصصان (از رتبه ى 27 به  ــى به مهندس كاهش دسترس
41 در سال جارى) در صورت عدم رسيدگى ممكن است مزيت 

رقابتى اين كشور را در زمينه ى نوآورى نابود سازد.
هلند با يك پله صعود در جايگاه هفتم نشسته است. پيشرفت 
هلند به عواملى چون تقويت محيط نهادى و افزايش كارايى و ثبات 
بازارهاى مالى آن بازمى گردد. بنگاه هاى اين كشور بسيار پيشرفته 
ــگام در عرصه ى نوآورى (رتبه ى 12) هستند.  (رتبه ى 5) و پيش
ــتاى افزايش بهره ورى  ــع، بنگاه هاى تجارى هلند در راس در واق
ــيار فعاالنه به جذب فناورى هاى جديد مبادرت  خود، به طور بس
مى ورزند (رتبه ى 5). نظام آموزشى بسيار مطلوب هلند (رتبه ى 
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8 در دو ركن مرتبط با آموزش) در كنار بازار هاى كارآمد عوامل، 
به ويژه بازار كاال (رتبه ى 9)، همگى مواردى هستند كه به انجام 
فعاليت هاى بازرگانى در اين كشور كمك مى كنند. همچنين، با 
ــال 2010 (5/18 درصد از توليد  وجود كسرى مالى هلند در س
ناخالص داخلى)، محيط اقتصاد كالن آن در مقايسه با تعدادى از 
اقتصادهاى پيشرفته از ثبات بيشترى خبر مى دهد. عالوه بر موارد 
ــور با برخوردارى از تسهيالت  ذكر شده، زيرساخت هاى اين كش
ــه ى 2)، ريلى (رتبه ى 6) و  فوق العاده ى حمل و نقل دريايى (رتب

هوايى (رتبه ى 5) داراى كيفيت جهانى هستند.
ــتم را به خود  ــرفت، جايگاه هش دانمـارك با يك رتبه پيش
اختصاص داده است. اين كشور مانند ساير كشورهاى شمال اروپا 
ــفاف ترين محيط هاى نهادى در جهان  داراى يكى از بهترين و ش
است (رتبه ى 5). زيرساخت هاى حمل ونقل، برق و مخابرات اين 
ــور نيز عالى ارزيابى شده اند. عالوه بر اين، دانمارك همچنان  كش
ــتاز است كه از توجه باالى اين كشور  در ركن آموزش عالى پيش
به حوزه ى آموزش در دهه هاى اخير حكايت دارد. اين امر، نيروى 
كار دانمارك را به مهارت هاى مورد نياز جهت جذب سطوح باالى 
فناورى و نوآورى مجهز ساخته است. اما تمايز عمده ى اين كشور 
ــور هاى شمال اروپا به انعطاف پذيرى بازار نيروى كار  با ساير كش
آن باز مى گردد. دانمارك با كسب رتبه ى 6 در اين ركن، همچنان 
ــطح جهان در  ــى از كارآمد ترين بازار هاى نيروى كار را در س يك
اختيار دارد. به گونه ايكه، اين كشور در تعيين دستمزد، استخدام 
و اخراج نيروى كار، انعطاف پذيرى بيشترى را در مقايسه با ساير 
كشور هاى شمال اروپا و همچنين، بيشتر كشور هاى جهان نشان 

مى دهد.
ــابه سال گذشته، با سه پله سقوط  ژاپن عليرغم عملكرد مش
ــت. پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارى  بر جايگاه نهم تكيه زده اس
(رتبه ى 1) و نوآورى (رتبه ى 4) همچنان مزيت هاى رقابتى اين 
ــمار مى روند. بنگاه هاى ژاپن، هزينه ى بااليى را به  ــور به ش كش
بخش تحقيق و توسعه اختصاص مى دهند و حضور بارز مهندسان 
ــوآورى در آن  ــور، به تقويت ظرفيت ن و متخصصان در اين كش
انجاميده است. در واقع، سرانه ى ثبت اختراع در ژاپن كه جايگاه 
دوم را در اين حوزه به آن اختصاص مى دهد، مبين بازده نوآورى 
در اين كشور است. عالوه بر اين، فعاليت بنگاه هاى ژاپن به گونه اى 
ــترين ارزش افزوده را  ــت كه در انتهاى زنجيره ى ارزش بيش اس
ايجاد مى كنند. با اين حال، عملكرد رقابتى ژاپن همچنان به دليل 
تضعيف شديد اقتصاد كالن آن (رتبه ى 113) شاهد روند نزولى 
ــرى بودجه در اين كشور طى چند سال  ــت. ميزان باالى كس اس
گذشته (رتبه ى 135)، باال ترين سطح بدهى هاى دولت را در ميان 
تمام كشورهاى حاضر در نظرسنجى رقم زده است (بيش از 220 

درصد از توليد ناخالص داخلى در سال 2010).
بريتانيا كه همچنان به روند صعودى خود در جدول رتبه بندى 
ــال جارى با دو پله پيشرفت و كسب رتبه ى  ادامه مى دهد، در س
ــده است غيبت چندين ساله ى خود از فهرست ده  دهم موفق ش
ــال 2007 تاكنون در كارنامه ى آن قابل  ــور برتر را كه از س كش
مشاهده است جبران نمايد. دليل اين امر به بهبود عملكرد بريتانيا 
ــيارى از  در تمامى حوزه ها بازمى گردد. براى نمونه، بر خالف بس
ــب و انعطاف ناپذير  ــه داراى بازار هاى صل ــور هاى اروپايى ك كش
ــور از مزيت بازار هاى كارآمد نيروى  نيروى كار هستند، اين كش
ــت. عالوه بر اين، بنگاه هاى پيشرفته  كار (رتبه ى 7) بهره مند اس
ــتاى افزايش بهره ورى خود به جذب  ــوآورى كه در راس و داراى ن
جديد ترين فناورى ها مى پردازند، در كنار بازار وسيعى كه براى آنها 
ــت (رتبه ى 6 در ركن اندازه ى بازار)، نقاط قوت بريتانيا  فراهم اس
را تشكيل مى دهند. تمامى اين ويژگى ها در بهبود بهره ورى حائز 
ــتند. در مقابل، محيط اقتصاد كالن بريتانيا (رتبه ى  اهميت هس
ــال  ــرى هاى مالى دورقمى (رتبه ى 138) در س ــه از كس 85) ك
ــبت به سال گذشته بهبود  2010 خبر مى دهد با وجود آنكه نس
يافته است، همچنان اساسى ترين مانع رقابت پذيري اين كشور به 
ــمار مى رود. بر اين اساس، الزم است بريتانيا به منظور كسب  ش
موقعيت اقتصادى با ثبات تر در آينده، ضعف خود را در اين حوزه 
ــازد. اين وضعيت، در اثر ميزان باالى بدهى هاى دولت  مرتفع س
(77 درصد از توليد ناخالص داخلى در سال 2010؛ رتبه ى 120) 
و نرخ پائين پس انداز ملى (12/3 درصد از توليد ناخالص داخلى 

در سال 2010؛ رتبه ى 119) تشديد يافته است.  

1. منطقه ى اروپا و آمريكاى شمالى
اقتصادهاى منطقه ى اروپا در سال هاى اخير با چالش هاى عديده اى 
مواجه بوده اند. احياى موقت اين كشورها پس از بحران اقتصادى 
ــاى دولت يونان و  ــان از گزند ماندگارى بدهى ه جهانى، همچن
ــورهايى اروپايى در امان نيست كه نگرانى هايى را  تعدادى از كش
ــم مى زند. اما با وجود  ــاط با بقاى يورو در اين منطقه رق در ارتب
ــورهاى اروپايى همچنان نام  ــام اين چالش ها، تعدادى از كش تم
خود را در ميان يكى از رقابتى ترين مناطق جهان ثبت كرده اند. 
ــد، نام هفت كشور اروپايى  همان گونه كه پيش تر توضيح داده ش
در فهرست ده كشور برتر رقابت پذيري به چشم مى خوَرد و يازده 
ــور برتر گزارش  ــور اروپايى نيز همچنان در زمره ى 20 كش كش
رقابت پذيري جهانى قرار دارند. كشورهاى اروپايى حاضر در ميان 
20 كشور برتر گزارش رقابت پذيري عبارتند از: سوئيس (رتبه ى 
1)، سوئد (رتبه ى 3)، فنالند (رتبه ى 4)، آلمان (رتبه ى 6)، هلند 
ــه ى 8)، بريتانيا (رتبه ى 10)، بلژيك  (رتبه ى 7)، دانمارك (رتب
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ــه (رتبه ى 18) و اتريش  ــه ى 15)، نروژ (رتبه ى 16)، فرانس (رتب
(رتبه ى 19). با اين حال، كشورهاى منطقه ى اروپا نابرابرى هاى 
قابل مالحظه اى را در رقابت پذيري آشكار مى سازند و تعدادى از 
ــب كرده اند. در منطقه ى آمريكاى  آنها رتبه هاى ضعيفى را كس
شمالى نيز، دو كشور اياالت متحده ى آمريكا با كسب رتبه ى 5 و 
كانادا با كسب رتبه ى 12 خود را در ميان رقابت پذيرترين كشورها 

قرار داده اند.
ــرفت در امتياز رقابت پذيري خود،  كانادا با وجود اندكى پيش
ــاص داده  ــم را به خود اختص ــقوط جايگاه دوازده ــا دو پله س ب
ــيار كارآمد (به ترتيب رتبه هاى 12، 5 و 13  ــت. بازار هاى بس اس
ــطح  ــن  كارايى بازار كاال، كارايى بازار نيروى كار و س ــه رك در س
ــعه ى بازار مالى)، نهاد هاى مطلوب و شفاف (رتبه ى 11) و  توس
زير ساخت هاى عالى (رتبه ى 11) نقاط قوت اين كشور را تشكيل 
مى دهند. عالوه بر اين، كانادا در پرورش منابع انسانى خود موفق 
ظاهر شده است. به گونه ايكه، در ركن بهداشت و آموزش ابتدايى، 
ــه ى 6 و در ركن آموزش عالى، رتبه ى 12 را در كارنامه دارد.  رتب
ــرفته  ــاء ظرفيت بخش خصوصى در دو ركن نوآورى و پيش ارتق
بودن بنگاه هاى تجارى، همراه با سرمايه گذارى بيشتر در حوزه ى 
تحقيق و توسعه و ايجاد ارزش بيشتر در زنجيره ى ارزش، اقداماتى 
هستند كه قابليت رقابت پذيري و بهره ورى اين كشور را در آينده 

بهبود خواهند بخشيد.
ــه ى 15 قرار داده  ــرفت، خود را در رتب بلژيـك با 4 پله پيش
است. اين كشور در نماگرهاى ركن بهداشت عملكرد درخشانى به 
ثبت رسانده است و نظام آموزش ابتدايى آن از بهترين هاى جهان 
محسوب مى گردد (رتبه ى 2). اين كشور همچنين، با برخوردارى 
ــتن  ــگاه بى نظير در آموزش علوم و رياضى، در اختيار داش از جاي
دانشكده هاى فوق العاده مطلوب مديريت و تمايل شديد به ارائه ى 
ــن خدمت، خود را در ركن آموزش عالى مطرح  آموزش هاى حي
ساخته است. بازارهاى كاالى بلژيك با بهره مندى از شرايط رقابتى 
از فضايى حكايت دارند كه ايجاد كسب و كارهاى جديد را تسهيل 
ــازد. از سوى ديگر، عمليات بنگاه هاى تجارى اين كشور از  مى س
ــرفته بودن و مديريت حرفه اى خبر مى دهند. با اين حال، از  پيش
ــنگين كسرى هاى  آنجا كه محيط اقتصاد كالن بلژيك زير بار س
بودجه و بدهى هاى دولت قرار دارد، عليرغم پيشرفت هاى اندكى 
كه در اين زمينه حاصل كرده است (از رتبه ى 72 در ركن محيط 
ــته به رتبه ى 60 در سال جارى) و  ــال گذش اقتصاد كالن در س
حتى با وجود آنكه در ركن محيط اقتصاد كالن عملكرد بهترى 
ــورهاى اروپايى آشكار مى سازد، اما  ــبت به بسيارى از كش را نس
ــه ى ناكارآمدى دولت (رتبه ى  همچنان، نگرانى هايى را در زمين

56) به تصوير مى كشد. 

نروژ با وجود ثبت اندكى پيشرفت در امتياز رقابت پذيري خود، 
با دو پله تنزل در رتبه ى شانزدهم نشسته است. اين كشور مانند 
ــاير كشورهاى شمال اروپا داراى يكى از بهترين و شفاف ترين  س
ــت. نهادهاى خصوصى نروژ نيز، به  نهادهاى دولتى در جهان اس
دليل برخوردارى از پاسخگويى و اصول اخالقى باال تحسين برانگيز 
ــده اند. بازار هاى بسيار كارآمد (به ترتيب رتبه هاى 31،  ارزيابى ش
ــه ركن  كارايى بازار كاال، كارايى بازار نيروى كار و  18 و 5 در س
سطح توسعه ى بازار مالى)، از ديگر نقاط قوت اين كشور هستند. 
از سوى ديگر، جذب باالى فناورى هاى جديد (رتبه ى 7 در ركن 
آمادگى در حوزه ى فناورى) موجب افزايش بهره ورى در آن شده 
ــت. عالوه بر اين، نروژ با بهره گيرى از عوايد بادآورده ى نفت و  اس
مديريت مالى مطلوب، موفق به كسب رتبه ى 4 در ركن محيط 
اقتصاد كالن گرديده است. با اين حال، ارتقاء زيرساخت هاى اين 
كشور (رتبه ى 35) و تقويت نوآورى (رتبه ى 20) در كسب و كارها 

به بهبود هرچه بيشتر رقابت پذيري آن خواهد انجاميد. 
ــابه سال گذشته، با سه  فرانسـه با وجود امتياز كمابيش مش
ــت. اين كشور  پله تنزل، خود را در رتبه ى هجدهم قرار داده اس
ــل، انرژى و  ــاخت هاى بى نظير حمل و نق ــا برخوردارى از زير س ب
ــان را به نام خود  ــاخت هاى جه ارتباطات، يكى از بهترين زير س
ــالم، در كنار كيفيت  ــت (رتبه ى 4). نيروى كار س ثبت كرده اس
ــى (رتبه ى 16 در ركن بهداشت و  و كميت مطلوب نظام آموزش
ــاير نقاط  آموزش ابتدايى و رتبه ى 20 در ركن آموزش عالى)، س
ــور را تشكيل مى دهند. چنين ويژگى هايى موجب  قوت اين كش
شده است تالش براى جذب فناورى هاى جديد در راستاى ارتقاء 
بهره ورى، به فرهنگ بنگاه هاى فرانسه نفوذ كند (رتبه ى 13 در 
ــوى ديگر، پيشرفته بودن  ركن آمادگى در حوزه ى فناورى). از س
بنگاه هاى تجارى (رتبه ى 14) و پيشگامى آنها در حوزه ى نوآورى 
(رتبه ى 17) در كنار بازارهاى وسيع (رتبه ى 7) و بازار هاى مالى 
بسيار توسعه يافته (رتبه ى 18)، به تقويت ظرفيت رشد اين كشور 
انجاميده  است. اما كسب رتبه ى ضعيف 113 در ركن كارايى بازار 
نيروى كار، از قوانين انعطاف ناپذير استخدام و اخراج نيروى كار و 
روابط ضعيف كارفرما و نيروى كار در فرانسه حكايت دارد كه الزم 

است به منظور ارتقاء رقابت پذيري اين كشور بهبود يابد.
ــال نيز مانند  ــال پياپى، امس ايرلنـد با افت عملكرد در دو س
ــت. نقاط قوت اين  ــته رتبه ى 29 را كسب كرده اس ــال گذش س
ــور عبارتند از: بهداشت و آموزش ابتدايى فوق العاده مطلوب  كش
(رتبه ى 10)، آموزش عالى قوى (رتبه ى 22) و بازار هاى كارآمد 
ــروى كار (به ترتيب رتبه هاى 13 و 17). اين ويژگى ها،  كاال و ني
به شكل گيرى بنگاه هاى تجارى پيشرفته و برخوردار از فرهنگ 
ــرفته بودن  ــه ى 22 در ركن پيش ــت (رتب ــوآورى انجاميده اس ن
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ــوآورى). با اين حال،  ــارى و رتبه ى 23 در ركن ن ــاى تج بنگاه ه
ــرى باالى بودجه (بيش از 32 درصد در سال 2010) و اخذ  كس
ــور كه آن را از  كمك هاى مالى دولت از بخش بانكدارى اين كش
اين نظر در ميان كشورهاى حاضر در نظرسنجى در جايگاه آخر 
ــت (رتبه ى 142)، نگرانى هايى را در ارتباط با محيط  نشانده اس
اقتصاد كالن ايرلند (رتبه ى 118) برمى انگيزد. همچنين، ضعف 
ــور (با سقوط از رتبه ى 7 در ركن  ــديد بازار هاى مالى اين كش ش
سطح توسعه ى بازار مالى در سه سال گذشته به رتبه ى 115 در 

سال جارى) نگران كننده است.
ايسلند پس از سقوط يازده پله اى طى دو سال گذشته، امسال 
ــت. اين  ــى ام را از آن خود كرده اس ــا يك پله صعود، رتبه ى س ب
ــال هاى اخير، داراى مزاياى  ــور با وجود تجربه هاى دشوار س كش
رقابتى بارزى است كه دستيابى به موقعيت اقتصادى پايدار تر را 
براى آن ممكن مى سازد. اين نقاط قوت عبارتند از: نظام آموزشى 
ــوب در تمام مقاطع تحصيلى (رتبه ى 5 در ركن  فوق العاده مطل
ــه ى 9 در ركن آموزش عالى)  ــت و آموزش ابتدايى و رتب بهداش
ــه ى 19)، كه در  ــوزه ى نوآورى (رتب ــگام در ح و بنگاه هاى پيش
راستاى ارتقاء بهره ورى خود به جذب فناورى هاى جديد مبادرت 
مى ورزند (رتبه ى 3). افزون بر اين موارد، بازار انعطاف پذير نيروى 
كار (رتبه ى 10) و زير ساخت هاى توسعه يافته (رتبه ى 14) انجام 
ــلند تسهيل مى كنند. با اينهمه،  فعاليت هاى اقتصادى را در ايس
ــتمر محيط اقتصاد كالن اين كشور (رتبه ى 131) و  ضعف مس
عملكرد نامطلوب بازار هاى مالى آن (رتبه ى 108) به نگرانى هايى 

دامن مى زند.
اسـتونى و جمهورى چك به ترتيب با كسب رتبه هاى 33 
و 38، همچنان بهترين عملكرد را در منطقه ى اروپاى شرقى به 
ــور، همچون سال هاى گذشته  نام خود ثبت كرده اند. اين دو كش
نقاط قوت مشتركى را در رقابت پذيري نمايان مى سازند. اين نقاط 
قوت عبارتند از: آموزش فوق العاده مطلوب، بازار هاى كارآمد كاال و 
نيروى كار، بازار هاى مالى توسعه يافته و تعهد باال به تقويت ركن 
ــورد اخير به ويژه در خصوص  ــى در حوزه ى فناورى كه م آمادگ
استونى قابل ذكر است. از سوى ديگر، عملكرد استونى در كسب 
رتبه ى 33، بيانگر نهاد هاى قوى و مديريت مطلوب آن در زمينه ى 

تأمين مالى عمومى است.
ــر نهادن سقوط هاى دو سال گذشته  اسپانيا پس از پشت س
كه آن را از رتبه ى بيست ونهم در سال 2009 -2008، به رتبه ى 
چهل و دوم در سال گذشته تنزل داد، امسال رتبه ى 36 را به دست 
ــت. بهبود رتبه ى اين كشور در سال جارى به پيشرفت  آورده اس
اندك آن در تعدادى از حوزه ها و همچنين، تضعيف عملكرد ساير 
اقتصادها بازمى گردد. اسپانيا عليرغم روند كند احياى اقتصادى و 

همچنين، عليرغم تضعيف ثبات اقتصاد كالن (سقوط از رتبه ى 
ــتفاده ى باال از  ــال جارى)، به لطف اس ــه رتبه ى 84 در س 66 ب
ــال گذشته  فناورى هاى اطالعات و ارتباطات (از رتبه ى 29 در س
به رتبه ى 24 در سال جارى)، سرمايه گذارى مطلوب در زمينه ى 
تحقيق و توسعه و ظرفيت باالى نوآورى موفق شده است عملكرد 
ــال، تقويت اين عوامل به منظور  ــد. با اين ح خود را بهبود بخش
ــتر وضعيت اقتصادى اسپانيا در آينده  احياء و بهبود هرچه بيش
ضرورى است. در مجموع، بى ثباتى اقتصاد كالن اين كشور سدى 
ــوب مى شود. از سوى ديگر، ميزان  فراراه مزيت رقابتى آن محس
باالى كسرى بودجه ى عمومى (رتبه ى 134)، سطح باالى بدهى 
ــت (رتبه ى 108) و نرخ پائين پس انداز ملى (رتبه ى 83)، به  دول
بروز آشفتگى در بازارهاى مالى اسپانيا انجاميده است كه با دشوار 
ساختن دسترسى به منابع تأمين مالى – در قالب سرمايه گذارى 
ــهام (رتبه ى 85) و دسترسى به وام (رتبه ى 99) – موجب  در س

مختل شدن طرح هاى سرمايه گذارى مى گردد.
ــرايط ذكر شده، اسپانيا بايد بازيابى ثبات اقتصاد  با توجه به ش
كالن خود را نه تنهااز طريق كاهش كسرى بودجه ى عمومى بلكه 
ــى در راستاى تقويت رشد اقتصادى در  با اتخاذ اصالحات اساس
ــر اين، انعطاف نا پذيرى  ــدت در اولويت قرار دهد. عالوه ب كوتاه م
بازار نيروى كار اسپانيا (رتبه ى 134) از جهت استخدام و اخراج 
نيروى كار (رتبه ى 137) و عدم تطابق دستمزد و سطح بهره ورى 
ــودى رقابت پذيري  ــته به ناب ــه ى 126) كه در دهه ى گذش (رتب
ــت. انعطاف ناپذيرى هايى از  بين المللى انجاميد، نگران كننده اس
ــرعت احياى اقتصادى اسپانيا پس  اين دست موجب كاهش س
ــازى ها و عمران  از بحران اقتصادى اخير و به تعويق افتادن بازس
الزم در آن گشته است. همچنين، عليرغم نرخ باالى ثبت نام در 
مقاطع تحصيلى (رتبه ى 3 در سطح مقطع متوسطه و رتبه ى 18 
در سطح آموزش عالى)، ضعف اين كشور در نظام آموزشى موجب 
شده است افراد از مهارت هاى مورد نياز اقتصاد دانش محور عصر 
حاضر بى بهره باشند. در مجموع، تقويت ضعف هاى ساختارى و 
بهبود هرچه بيشتر عملكرد اسپانيا در زمينه ى نوآورى، در كنار 
ــترس  ــيع قابل دس ــرى از نقاط قوتى چون بازار هاى وس بهره گي
براى بنگاه ها (رتبه ى 13) و زير ساخت هاى مطلوب (رتبه ى 12) 
عواملى هستند كه به منظور دستيابى اين كشور به رشد اقتصادى 

پايدار ضرورى مى نمايد.
لهستان كه سال گذشته شاهد هفت پله صعود بود، امسال با 
دو رتبه تنزل، جايگاه 41 را از آن خود كرده است. اين كشور در 
اركان دوازده گانه ى رقابت پذيري عملكرد كمابيش يكسانى را به 
ثبت رسانده است. اندازه ى وسيع بازار (رتبه ى 20) و استاندارد هاى 
باالى آموزشى، به ويژه نرخ باالى ثبت نام (رتبه ى 17)، نقاط قوت 
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لهستان را تشكيل مى دهند. اين كشور همچنين، بازار هاى مالى 
ــعه يافته اى را در خود جاى داده است (رتبه ى 34). عالوه بر  توس
اين، افزايش اعتماد به بخش بانكدارى (رتبه ى 16)، موجب بهبود 
عملكرد لهستان در اين زمينه گرديده است. در واقع، بانك هاى 
اين كشور در مقايسه با دو سال گذشته از نظر مالى مستحكم تر 
ــده اند؛ با اين حال، با توجه به رتبه ى متوسط لهستان  ارزيابى ش
در نماگر مربوطه (رتبه ى 60)، اين كشور همچنان بايد به تقويت 
ــوى ديگر، بهبود هرچه  ــگاه خود در اين حوزه بپردازد. از س جاي
ــاخت هاى  ــتان، در گرو تقويت زير س ــتر رقابت پذيري لهس بيش
ــب رتبه ى 111، فاصله ى زيادى  ــت كه با كس حمل و نقل آن اس
را از استاندارد هاى بين المللى آشكار مى سازد. البته، با وجود آنكه 
لهستان از سال گذشته تاكنون از پيشرفت هايى در اين حوزه خبر 
ــاء رتبه ى آن كافى نبوده  ــرفت ها براى ارتق مى دهد، اما اين پيش
ــت. همچنين، كيفيت جاده ها در اين كشور نامطلوب ارزيابى  اس
ــت (رتبه ى 134). عالوه بر اين، با آنكه محيط نهادى  ــده اس ش
لهستان در زمينه هايى چون شفافيت دولت در سياست گذارى ها 
و امنيت فيزيكى بهبود چشمگيرى يافته است، اما بنگاه هاى اين 
ــبت به ميزان مقررات دولت بد بين هستند  ــور همچنان نس كش
(رتبه ى 124). افزون بر موارد ياد شده، همگام با گذار لهستان به 
مرحله ى توسعه ى مبتنى بر نوآورى، الزم است اين كشور توجه 
ــترى به حوزه ى نوآورى و پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارى  بيش
مبذول دارد. ايجاد خوشه هاى قوى تر، افزايش گرايش بنگاه ها به 
ــعه و تقويت مشاركت دانشگاه و بخش خصوصى،  تحقيق و توس
ــتند كه اين كشور را در مسير توسعه پيش  اقدامات ديگرى هس

خواهند برد.
ايتاليا امسال با پنج پله ترقى بر جايگاه چهل و سوم تكيه زده 
ــت كه در ميان كشور هاى گروه هفت، ضعيف ترين رتبه را به  اس
ــاخص  خود اختصاص مى دهد. ايتاليا در حوزه هاى پيچيده تر ش
ــرفته بودن بنگاه هاى تجارى  رقابت پذيري جهانى، از جمله پيش
ــتر در زنجيره ى  ــه ى 26)، توليد كاال هاى داراى ارزش بيش (رتب
ــب وكار (رتبه ى  ــه هاى بى نظير كس ارزش و برخوردارى از خوش
ــيده است. ايتاليا همچنين، نهمين بازار بزرگ  2)، خوش درخش
ــاى مقياس را براى  ــار دارد كه امكان صرفه ه ــان را در اختي جه
اين كشور فراهم مى آورد. با اينهمه، ضعف هاى ساختارى مهمى 
ــت. براى نمونه، بازار  ــعاع قرار داده اس عملكرد ايتاليا را تحت الش
نيروى كار اين كشور با كسب رتبه ى 123، بسيار انعطاف نا پذير 
ــتغال زايى را در آن دشوار  ــت كه اش ــده اس و نا كارآمد ارزيابى ش
مى سازد. عالوه بر اين، بازار هاى مالى ايتاليا براى تأمين منابع مالى 
ــب و كار ها به اندازه ى كافى توسعه يافته  الزم براى توسعه ى كس
ــتند (رتبه ى 97 در ركن سطح توسعه ى بازار مالى). ميزان  نيس

ــازمان يافته در كنار عدم استقالل قوه ى  ــاد و جرايم س باالى فس
قضائيه كه موجب تحميل هزينه بر كسب و كار ها و تقليل اعتماد 
سرمايه گذاران مى گردد، ساير ضعف هاى نهادى ايتاليا را تشكيل 
مى دهد. اين ضعف ها، ايتاليا را از نظر محيط نهادى در جايگاه 88 

نشانده است.
پرتغـال عليرغم وضعيت مالى وخيم خود كه تدوين طرحى 
جهت احياء را به دنبال داشت و همچنين، با وجود تخمين هاى 
نامطلوب در مورد اقتصاد آن در دو سال پيش رو كه در اثر طرح 
ــت، از  ــازى و كاهش مخارج دولت قابل پيش بينى اس يكارچه س
ــر مى دهد (رتبه ى  ــرفت خب بهبود رقابت پذيري و يك پله پيش
ــرفتى به مواردى چون افزايش  چهل و پنجم). داليل چنين پيش
استفاده از فناورى هاى اطالعات و ارتباطات (رتبه ى 18) و بهبود 
ــاخت هاى پرتغال (رتبه ى 12)، به ويژه در حوزه ى  كيفيت زيرس
ــور عليرغم  جاده ها (رتبه ى 5) بازمى گردد. با اين حال، اين كش
ــرفت هاى اندك خود، همچنان در ميان كشورهاى اروپايى  پيش
يكى از ضعيف ترين عملكردها را در گزارش رقابت پذيري به ثبت 
ــى حكايت دارد. ضعف هاى  ــت و از ضعف هاى اساس رسانده اس
ــمرد: وضعيت نامطلوب اقتصاد  ــال را مى توان اين گونه برش پرتغ
ــخصه هاى نرخ پس انداز ملى زير 10 درصد (رتبه ى  كالن با مش
128)، كسرى باالى بودجه (رتبه ى 122) و بدهى سنگين دولت 
(رتبه ى 128) كه دسترسى به منابع تأمين مالى را براى بنگاه هاى 
ــازد، بازار انعطاف ناپذير و صلب نيروى كار  ــوار مى س داخلى دش
(رتبه ى 136) و عدم انطباق دستمزد و سطح بهره ورى (رتبه ى 
112) كه از رقابت پذيري جهانى اين كشور كاسته است. عالوه بر 
اين، ميزان پائين سرمايه گذارى بنگاه ها در بخش تحقيق و توسعه 
ــده  ــاير حوزه هاى مرتبط با نوآورى موجب ش (رتبه ى 41) و س
ــوى فعاليت هاى داراى ارزش افزوده ى  است امكان حركت به س
بيشتر از اين كشور سلب گردد كه آن را در معرض رقابت شديد 
كشورهاى داراى مزيت در توليد ارزان مانند اروپاى شرقى و چين 
قرار مى دهد. بنابراين، توجه به نقاط ضعف ذكرشده از طريق اتخاذ 
اصالحات مورد نياز و سرمايه گذارى در حوزه هايى كه رشد كشور 
را به دنبال دارند مواردى هستند كه به منظور بهبود مزيت رقابتى 
ــير توسعه پس از يك دهه  اقتصاد پرتغال و قرار دادن آن در مس

ركورد ضرورى به نظر مى رسد.
ــرفت، رتبه ى 59 را از آن خود كرده  تركيه با دو جايگاه پيش
ــيع بازار (رتبه ى 17) كه  ــت. اين كشور از مزيت اندازه ى وس اس
رقابت شديد داخلى را به همراه دارد (رتبه ى 13) بهره مند است. 
ــعه يافته (رتبه ى 51)، به ويژه در حوزه ى  ــاخت هاى توس زير س
ــاط قوت تركيه  ــى يكى ديگر از نق ــل جاده اى و هواي حمل و نق
محسوب مى شود. البته، بنادر و كيفيت تأمين برق در اين كشور 
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نيازمند بهبود است. همچنين، تقويت شالوده ى منابع انسانى از 
ــت و آموزش ابتدايى (رتبه ى 75) و  طريق بهبود دو ركن بهداش
آموزش عالى (رتبه ى 74)، افزايش كارايى بازار نيروى كار (رتبه ى 
ــفافيت نهاد هاى دولتى (رتبه ى 86)  ــود كارايى و ش 133) و بهب
ــتند كه تركيه بايد به منظور ارتقاء هر چه بيشتر  حوزه هايى هس

رقابت پذيري خود مورد توجه قرار دهد.
روسيه امسال با سه پله تنزل، رتبه ى 66 را كسب نموده است. 
به عبارتى، بهبود عملكرد اين كشور در ركن ثبات اقتصاد كالن، 
ــون كيفيت نهادها، كارايى  ــه دليل ضعف آن در حوزه هايى چ ب
بازار نيروى كار، پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارى، و نوآورى بى اثر 
گشته است. به ويژه، ضعف روسيه در بهبود محيط نهادى ضربه ى 
ــت. بر اين اساس،  ــاخته اس مهلكى را به رقابت پذيري آن وارد س
تقويت حاكميت قانون و حمايت از حقوق مالكيت، بهبود عملكرد 
قوه ى قضائيه و افزايش امنيت از مواردى هستند كه با آثار مثبت 
اقتصادى، منافع سرريزى را براى ساير حوزه هاى روسيه به همراه 
ــت. عالوه بر محيط نهادى نامطلوب، ضعف روسيه  خواهند داش
ــان مانع رقابت پذيري آن به  ــوزه ى كارايى بازار كاال همچن در ح
شمار مى رود. همچنين، ساختارهاى نامطلوب بازار كه حاكى از 
تسلط تعداد معدودى شركت بزرگ هستند در كنار سياست هاى 
نا كافى در زمينه ى مقابله با انحصار و وجود محدوديت در حوزه ى 
تجارت و مالكيت خارجى، رقابت داخلى و خارجى را در اين كشور 
ــوى ديگر، با وجود تالش هاى فراوان،  ــاخته اند. از س مخدوش س
ــيه همچنان بى ثبات هستند و بانك هاى آن  بازارهاى مالى روس
بسيار ضعيف ارزيابى شده اند (رتبه ى 129). چالش هاى ذكرشده، 
در مجموع از توان اين كشور جهت بهره بردارى از نقاط قوتى چون 
قابليت باال در نوآورى (رتبه ى 38 در ظرفيت نوآورى)، بازار وسيع 
ــه ى 8) و نظام مطلوب آموزش عالى (رتبه ى 27 در كميت  (رتب

آموزش) كاسته است.
ــال گذشته و ثبت  ــانزده پله تنزل در دو س اوكراين كه با ش
بيشترين سقوط در ميان تمام كشورهاى حاضر در نظرسنجى، 
ــال هاى اخير  ــادى فراوان در س ــى و اقتص از چالش هاى سياس
حكايت داشت، امسال با هفت پله صعود در مسير پيشرفت ظاهر 
ــور همچنان نقاط قوت مشخصى  ــت. عملكرد اين كش شده اس
ــوردارى از جمعيت  ــازد. برخ ــكار مى س ــري آش را در رقابت پذي
تحصيل كرده، بازارهاى كارآمد و انعطاف پذير نيروى كار و اندازه ى 
ــيع بازار، مزاياى رقابتى هستند كه زمينه ى رشد اوكراين را  وس
در آينده فراهم مى آورند. با اين حال، اين كشور عليرغم برنامه ى 
تأثيرگذار خود در زمينه ى اصالحات، در حوزه هايى چون محيط 
نهادى ضعيف (رتبه ى 131) و بازار هاى فوق العاده نا كارآمد كاال 
ــازند و مانع  ــات (رتبه ى 129) كه رقابت را مختل مى س و خدم

ــكوفايى كار آفرينى مى گردند پيشرفتى حاصل نكرده است. با  ش
ــازمان جهانى  ــن وجود، اميد مى رود الحاق اخير اوكراين به س اي
تجارت، با كاهش موانع تجارى و كاستن از محدوديت هاى داخلى 
به تقويت رقابت در اين كشور بيانجامد. همچنين، ادامه ى فعاليت 
در راستاى توسعه و افزايش ثبات بازار مالى (رتبه ى 116) بايد در 

دستوركار اوكراين قرار گيرد.
يونان امسال نيز با هفت پله افت و كسب رتبه ى 90 همچنان 
ــور هاى عضو اتحاديه ى اروپا  ضعيف ترين عملكرد را در ميان كش
ــن بحران بدهى هاى  ــت. با ادامه يافت ــه نام خود ثبت كرده اس ب
ــتمر محيط اقتصاد كالن خبر  ــور از تضعيف مس دولت، اين كش
ــاى مالى يونان با  ــالوه بر اين، بازاره ــد (رتبه ى 140). ع مى ده
ــب رتبه ى 110 در مقايسه با سال گذشته ضعيف تر ارزيابى  كس
ــده اند كه به ويژه از پائين بودن اعتماد سرمايه گذاران حكايت  ش
ــاد و  ــور (از نظر كارايى دولت، فس دارد. نهاد هاى دولتى اين كش
ــه در مجموع رتبه ى 89 را  ــتند ك نفوذ هاى نابجا) نامطلوب هس
ــاخته است. همچنين، بازار  در ركن محيط نهادى نصيب آن س
ــه ى 126) كه رهايى يونان را از بحران  ــد نيروى كار (رتب ناكارآم
ــت و بر اهميت تالش هاى اخير اين  اقتصادى دشوار ساخته اس
كشور جهت افزايش سن بازنشستگى و تقويت انعطاف پذيرى بازار 
نيروى كار صحه مى گذارد، يكى ديگر از حوزه هاى نگران كننده در 
مورد آن محسوب مى شود. با اين وجود، يونان براى فائق آمدن بر 
مشكالت اخير، از نقاط مثبت قابل اتكايى برخوردار است. نيروى 
كار تحصيل كرده كه در به كارگيرى فناورى هاى جديد در راستاى 
بهبود بهره ورى داراى مهارت هستند، نقطه ى قوت اين كشور به 

شمار مى رود.

2. منطقه ى آسيا و اقيانوس آرام
ــيايى، با پويايى چشمگير آنها در  ــورهاى آس بهبود عملكرد كش
ــال  ــت. به گونه ايكه در مدت پنج س رقابت پذيري همراه بوده اس
ــيايى از جمله چين، اندونزى، ويتنام  گذشته چندين كشور آس
ــريالنكا پيشرفت هاى قابل توجهى در شاخص رقابت پذيري  و س
جهانى حاصل كرده اند. با اين حال، منطقه ى آسيا در مقايسه با 
ساير مناطق باالترين نابرابرى و ناهمگونى را در عملكرد كشورها 
ــد. براى نمونه، سنگاپور با كسب رتبه ى دوم و  به تصوير مى كش
ــب رتبه ى 131، هر دو در اين منطقه واقع  ــرقى با كس تيمور ش
شده اند. همچنين، دو اقتصاد بزرگ اين منطقه يعنى بنگالدش 
(رتبه ى 108) و پاكستان (رتبه ى 118) همچنان جايگاه ضعيفى 
ــد، درحالى كه تعدادى از اقتصادهاى  ــه خود اختصاص داده ان را ب

نوظهور آسيا در زمره ى 30 اقتصاد برتر جهان قرار دارند. 
هنگ كنگ كه از پيشرفت اندك امتياز رقابت پذيري خود خبر 
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ــابه سال گذشته (رتبه ى يازدهم)،  مى دهد، با كسب رتبه ى مش
در ميان كشورهاى آسيايى پس از سنگاپور (رتبه ى دوم) و ژاپن 
(رتبه ى نهم) قرار گرفته است و جايگاه سومين اقتصاد رقابت پذير 
ــور با وجود آنكه در ميان  ــه خود اختصاص مى دهد. اين كش را ب
ــور برتر قرار ندارد، اما در چهار ركن از اركان دوازده گانه ى  ده كش
ــه ركن  ــري، در ميان 3 اقتصاد برتر جاى دارد و در س رقابت پذي
ــت.  ــور صدر جدول قرار داده اس ــر، خود را در ميان ده كش ديگ
ــاخت هاى بى نظير حمل و نقل  هنگ كنگ با برخوردارى از زير س
ــت.  ــين اس ــاخت ها صدرنش و مخابرات، همچنان در ركن زير س
ــيار مطلوب اين كشور در رقابت پذيري،  عالوه بر اين، جايگاه بس
ــه ى 3)، بازار نيروى كار  ــى و كارايى بازار كاال (رتب مرهون پوياي
ــت. با اين حال، بهبود  (رتبه ى 3) و بازار مالى (رتبه ى 2) آن اس
هرچه بيشتر رقابت پذيري هنگ كنگ و صعود آن به فهرست ده 
كشور برتر در گرو تقويت مستمر دو ركن آموزش عالى و نوآورى 
ــت. همچنين، با وجود آنكه ركن آموزش از كيفيت مطلوبى  اس
ــه  ــت (رتبه ى 14)، اما نرخ ثبت نام در آن در مقايس برخوردار اس
ــود (رتبه ى 53). عالوه بر  ــاير اقتصادها پائين ارزيابى مى ش با س
اين، تقويت خروجى هاى آموزشى موجب بهبود ظرفيت نوآورى 
(رتبه ى 25) هنگ كنگ خواهد شد كه البته وجود عواملى مانند 
كمبود متخصصان و مهندسان (رتبه ى 43) مانعى فراراه به ثمر 

نشستن آن محسوب مى شود. 
تايوان / چين تايپه با كسب رتبه ى 13 و ثبت عملكرد مشابه 
سال گذشته، در جايگاه پيشين نشسته است. اين كشور در تمام 
اركان دوازده گانه ى رقابت پذيري عملكرد باثباتى را نشان مى دهد. 
با اين حال تنها در دو ركن، خود را در ميان ده كشور برتر معرفى 
ــت. در ركن نوآورى، پيشگامى تايوان قابل انكار نيست.  كرده اس
ــم را در كارنامه دارد،  ــه در ركن نوآورى رتبه ى نه ــور ك اين كش
ــرانه ى ثبت اختراع را در اداره ثبت اختراعات و نشان  باالترين س
تجاري اياالت متحده ى آمريكا به خود اختصاص داده است كه از 
سرانه ى ثبت اختراع در آمريكا نيز رقم بيشترى را آشكار مى سازد. 
عالوه بر اين، تايوان از نظر در اختيار داشتن خوشه هاى كسب وكار 
ــرفته ترين محصوالت و همچنين، برخوردارى از  در حوزه ى پيش
ــعه ى مطرح در سطح جهان، خود را در نماگرهاى  تحقيق و توس
مربوطه در صدر كشورهاى جهان قرار داده است. ظرفيت نوآورى 
اين كشور به لطف نظام آموزشى بى نظير آن كه در تمام مقاطع 
تحصيلى از نرخ باالى ثبت نام و كيفيت جهانى خبر مى دهد، بيش 
از پيش تقويت گشته است. تايوان به ويژه در ركن آموزش عالى 
رتبه ى دهم را كسب كرده است. اقتصاد اين كشور همچنين، از 
نقاط قوت ديگرى مانند آمادگى باال در حوزه ى فناورى (رتبه ى 
ــاخت هاى مطلوب، البته به جز در حمل ونقل هوايى  24) و زيرس

ــته است. اما بازار نيروى كار تايوان از  (رتبه ى 51)، بهره مند گش
ــور از دو  انعطاف ناپذيرى باال (رتبه ى 98) حكايت دارد و اين كش
ــته تاكنون، در ركن كارايى بازار نيروى كار وضعيت  ــال گذش س
ــال  ــقوط در دو س ــت (با نه پله س وخيم ترى را تجربه كرده اس
گذشته، اكنون در ركن كارايى بازار نيروى كار در رتبه ى 33 قرار 
ــوان همچنين، در حوزه ى نهادهاى خصوصى و دولتى  دارد). تاي
(رتبه ى 31) با وجود آنكه از سال 2008 تاكنون به پيشرفت هايى 

دست يافته است اما همچنان جاى بهبود دارد.
استراليا عليرغم كسب امتياز مشابه سال گذشته، با چهار رتبه 
تنزل، جايگاه بيستم را به خود اختصاص داده است. برخوردارى 
ــور  ــى كارآمد (رتبه ى 6) يكى از نقاط قوت اين كش از نظام مال
ــتوانه ى بخش بانكدارى باثبات و  ــكيل مى دهد كه به پش را تش
ــه ى 4) تقويت گرديده  ــر مالى (رتب ــتحكم از نظ فوق العاده مس
است. عالوه بر اين، عملكرد مطلوب و در حال بهبود استراليا در 
ــايان ذكر است. به گونه ايكه اين كشور در هر  حوزه ى آموزش ش
ــى و آموزش عالى رتبه ى  ــت و آموزش ابتداي دو زيرركن بهداش
ــت. وضعيت اقتصاد كالن استراليا  ــاخته اس 11 را از آن خود س
ــكالتى كه ساير  ــرايط فعلى و با توجه به مش (رتبه ى 26) در ش
كشورهاى اروپايى با آن دست وپنجه نرم مى كنند، رضايت بخش 
است. با وجود كسرى هاى پياپى بودجه ى اين كشور در سال هاى 
اخير، بدهى هاى دولت (22/3 درصد از توليد ناخالص داخلى) در 
ميان كشورهاى اروپايى پائين ترين ميزان را پس از لوكزامبورگ 
به خود اختصاص مى دهد. همچنين، نهادهاى خصوصى و دولتى 
ــب رتبه هاى 8 و 17، شفاف و كارآمد  ــتراليا به ترتيب با كس اس
ــده اند و امنيت فيزيكى نيز در وضعيت مطمئنى قرار  ارزيابى ش
ــور  ــب وكار در اين كش دارد (رتبه ى 19). با اين حال، فعاالن كس
ــان نگرانى هايى را در ارتباط با ميزان باالى مقررات دولت  همچن

ابراز داشته اند (رتبه ى 75). 
ــتراليا در دو ركن پيشرفته بودن بنگاه هاى  ــوى ديگر، اس از س
ــل  ــه عوام ــه ى 22) ك ــوآورى (رتب ــه ى 29) و ن ــارى (رتب تج
ــرفته محسوب  تقويت كننده ى رقابت پذيري در اقتصادهاى پيش
ــوند، همچنان دچار كاستى هايى است. همچنين به دليل  مى ش
افزايش تجارت كاال، زيرساخت هاى حمل ونقل اين كشور به ويژه 
در حوزه ى حمل ونقل دريايى، در سال هاى اخير بيش از پيش با 
ــكل مواجه گشته است كه آن را از بهترين نمونه هاى جهان  مش

عقب تر نگاه مى دارد.
مالزى با پنج رتبه پيشرفت و بهبود عملكرد در تمامى اركان 
رقابت پذيري، به جايگاه بيست ويكم دست يافته است. پيشرفت 
اين كشور در سال جارى، به اركان نهادها، محيط اقتصاد كالن و 
كارايى بازارهاى آن بازمى گردد. بخش مالى كارآمد و مطمئن يكى 
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ديگر از نقاط قوت مالزى به شمار مى رود كه با قرار گرفتن پس از 
سنگاپور و هنگ كنگ خود را در ميان توسعه يافته ترين بازارهاى 
مالى جهان قرار داده است. بازارهاى كاالى اين كشور نيز، با كسب 
رتبه ى 15 بسيار كارآمد ارزيابى شده اند. مالزى همچنين با وجود 
استمرار كسرى بودجه ى خود (5 درصد از توليد ناخالص داخلى)، 
ــده است در يك سال گذشته محيط اقتصاد كالن خود  موفق ش
ــد (رتبه ى 29). با اين حال،  ــمگيرى بهبود بخش را به نحو چش
ــعه ى مبتنى بر نوآورى  ــور با پيش رفتن در مسير توس اين كش
ــوزش و آمادگى در حوزه ى  ــرد خود را در دو ركن آم بايد عملك
فناورى تقويت نمايد. مالزى در ركن آمادگى در حوزه ى فناورى 
با كسب رتبه ى ضعيف 44، از جاى بهبود در جذب فناورى براى 
كسب وكارها و به طور كلى، مردم اين كشور حكايت دارد. عالوه 
بر اين، با توجه به نرخ پائين ثبت نام در مقاطع تحصيلى در مالزى 
(با 69 درصد نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه رتبه ى 101؛ و با 36 
درصد نرخ ثبت نام در ركن آموزش عالى رتبه ى 66)، تقويت اين 

حوزه بايد در دستوركار قرار گيرد.
جمهورى كره عليرغم بهبود امتياز رقابت پذيري خود در سال 
ــت.  ــت وچهارم تكيه زده اس جارى، با دو پله تنزل بر جايگاه بيس
اين كشور در اركان مختلف رقابت پذيري عملكرد نامتوازنى را به 
نمايش مى گذارد. زير ساخت هاى فوق العاده مطلوب (رتبه ى 9) و 
ــوب  اقتصاد كالن باثبات (رتبه ى 6) از مزاياى رقابتى كره محس
مى شوند. همچنين، آموزش ابتدايى (رتبه ى 15) و آموزش عالى 
در دسترس و داراى كيفيت باال (رتبه ى 17) ساير نقاط قوت اين 
كشور را تشكيل مى دهند. اين عوامل در كنار آمادگى باالى اين 
ــه ى 18)، به قابليت باالى آن در  ــور در حوزه ى فناورى (رتب كش
حوزه ى نوآورى (رتبه ى 14) انجاميده است. با اين حال، نهادهاى 
ــروى كار (رتبه ى  ــه ى 65)، بازار انعطاف ناپذير ني نامطلوب (رتب
76) و بازارهاى مالى فوق العاده ناكارآمد (رتبه ى 80)، حوزه هايى 
هستند كه بهبود بيشترى را مى طلبند. به طبع، برطرف ساختن 
كاستى هاى ذكرشده موجب بهبود رقابت پذيري و ارتقاء رتبه ى 
كره پس از سه سال عملكرد نزولى يا ثابت اين كشور در گزارش 

رقابت پذيري خواهد شد.
چين با يك پله پيشرفت و كسب رتبه ى 26، همچنان به سير 
ــور در  صعودى خود در جدول رتبه بندى ادامه مى دهد. اين كش
ــال 2005 تاكنون هر سال رتبه و امتياز رقابت پذيري  واقع، از س
ــت. چين كه پرجمعيت ترين كشور  ــيده اس خود را بهبود بخش
ــوب مى شود، همچنان پيشتاز كشور هاى موسوم به  جهان محس
ــيه، هند، چين و آفريقاى جنوبى) است و  BRICS (برزيل، روس
ــن در اين گروه رتبه ى دوم را به  ــاى جنوبى كه پس از چي آفريق
خود اختصاص مى دهد، با فاصله ى بسيار از اين كشور در رتبه ى 

50 جاى دارد. چين عملكرد خود را در بيشتر اركان رقابت پذيري 
ــت و در پاره اى ديگر، عملكرد ثابتى را نشان  ــيده اس بهبود بخش

مى دهد.  
ــود تجربه ى تورم باال و  ــور با وج محيط اقتصاد كالن اين كش
طوالنى مدت، مانند سال هاى گذشته از وضعيت مطلوبى برخوردار 
است (رتبه ى 10). چين يكى از كشورهايى است كه با در اختيار 
ــد از توليد ناخالص  ــداز ملى برابر با 53 درص ــتن نرخ پس ان داش
ــرى هاى بودجه، كمترين  ــى و همچنين، ميزان پائين كس داخل
ــم انداز مطلوب  بدهى را در كارنامه دارد. اين عوامل، در كنار چش
ــت بدهى هاى دولت چين در مقايسه  اقتصادى موجب شده اس
ــورهاى BRICS، از كيفيت مناسب ترى برخوردار  ــاير كش با س
ــور همچنين، در ركن بهداشت و آموزش ابتدايى  باشد. اين كش
(رتبه ى 32) استانداردهاى بااليى را به تصوير مى كشد. به گونه ايكه 
ــت، روندهاى مثبتى را آشكار مى سازد و در  در نماگرهاى بهداش
ــه آموزش خبر  ــى عموم ب ــوزه ى آموزش ابتدايى، از دسترس ح
ــب ارزيابى شده است. عالوه بر  مى دهد كه كيفيت آن نيز مناس
موارد ذكرشده، با توجه به مرحله ى توسعه يافتگى چين مى توان 
ــور در حوزه هاى پيچيده تر شاخص رقابت پذيري  گفت اين كش
ــارى (رتبه ى 37) و  ــرفته بودن بنگاه هاى تج جهانى مانند پيش

نوآورى (رتبه ى 29)، عملكرد بااليى را به ثبت رسانده است.
با اين حال، ضعف هايى در ارتباط با فساد و عدم استقالل قوه ى 
قضائيه كه در ركن نهادها (رتبه ى 48) قرار مى گيرد، در عملكرد 
ــوى ديگر، بنگاه هاى چين  ــور قابل مشاهده است. از س اين كش
فضاى كشور را در سه سال اخير نا امن ارزيابى كرده اند و به منظور 
ــونت و جرايم مختلف بايد هزينه ى بيشترى را  جلوگيرى از خش
متحمل شوند. همچنين، استانداردهاى اخالق كسب وكار (رتبه ى 
57) و پاسخگويى شركت ها (رتبه ى 66) در اين كشور در مقايسه 

با ساير كشورها از وضعيت نامطلوب ترى خبر مى دهد.
ــته ضعف چين در دو  ــال گذش عالوه بر اين، همچون چند س
ــعه ى بازار مالى و آمادگى در حوزه ى فناورى به  ركن سطح توس
ــت. با اين حال، اين كشور به مدد  رقابت پذيري آن لطمه زده اس
افزايش دسترسى به خدمات مالى و تأمين اعتبار، شرايط خود را 
در ركن سطح توسعه ى بازار مالى بهبود بخشيده است (با نه پله 
ترقى در رتبه ى 48). اين كشور همچنين، با موفقيت در زمينه ى 
ــتفاده از اينترنت و خطوط تلفن  ــد دورقمى ضريب نفوذ اس رش
همراه، توانسته است در ارتباط با ركن آمادگى در حوزه ى فناورى 

(رتبه ى 77) گام هايى بردارد. 
تايلند عليرغم يك رتبه تنزل و قرار گرفتن در جايگاه سى ونهم، 
امتياز سال گذشته ى خود را حفظ كرده است و پس از عملكرد 
ضعيف چهار سال گذشته از دستيابى به ثبات خبر مى دهد. بهبود 
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ــط اقتصاد كالن (با 18 پله صعود در رتبه ى 28)، مهم ترين  محي
دليل ارزيابى مثبت از عملكرد اين كشور در سال جارى به شمار 
مى رود. همچنين، كسرى بودجه ى عمومى تايلند به سطح قابل 
ــروى كار آن نيز از  ــت و كارايى بازار ني ــيده اس مديريت ترى رس
ارزيابى مثبت خبر مى دهد (رتبه ى 30). عالوه بر اين، بازار نيروى 
ــور انعطاف پذير ارزيابى شده است (رتبه ى 44) و به  كار اين كش
طور بهينه اى از استعدادهاى اين حوزه استفاده مى كند (رتبه ى 
34). با اين حال، تايلند به منظور افزايش رقابت پذيري خود بايد بر 
چالش هاى بسيارى فائق آيد. نهاد هاى دولتى اين كشور (رتبه ى 
74)، يكى از حوزه هاى نگران كننده است كه در سه سال گذشته 
از وخامت بيشترى حكايت دارد. عالوه بر اين، در تايلند از حقوق 
مالكيت فكرى، و حقوق مالى و اموال فيزيكى حمايت نمى گردد 
(رتبه ى 101) و وضعيت نگران كننده ى امنيت هزينه هاى بااليى 
را بر دوش كسب وكارها مى گذارد (رتبه ى 91). با اين وجود، بايد 
تأثير چشم انداز سياسى جديد اين كشور بر اقتصاد آن را در آينده 
ــور در بازيابى  ــى نمود و قضاوت درباره ى موفقيت اين كش ارزياب

اعتماد و اطمينان جوامع كسب وكار را به آينده واگذار كرد.
هند با پنج پله تنزل نسبت به سال گذشته، در رتبه ى 56 جاى 
گرفته است. افت عملكرد اين كشور به تغييرات جزئى در عملكرد 
ــور در مقايسه با دو كشور ديگر  آن بازمى گردد. عمكرد اين كش
ــه ى 50) و برزيل (رتبه ى  BRICS، يعنى آفريقاى جنوبى (رتب
ــكار نمى سازد و از روسيه نيز (رتبه ى  53) تفاوت چندانى را آش
ــت. با اين حال، عملكرد هند در مقايسه با چين،  66) پيش تر اس
ــده اى حكايت دارد. تفاوت  ــو ديگر BRICS، از تفاوت فزاين عض
امتياز رقابت پذيري اين دو كشور از سال 2006 تاكنون به شش 
برابر افزايش يافته است. به گونه ايكه اختالف امتياز آنها از ميزان 

0/1 به 0/6 رسيده است.
ــاخص عوامل بنيادين  ــور در زيرش ــط اين كش عملكرد متوس
ــته  رقابت پذيري، تأثير نامطلوبى را در رتبه ى آن بر جاى گذاش
ــه ى تأمين نيازهاى بخش  ــت. به عبارت ديگر، هند در زمين اس
كسب وكار در حوزه ى زيرساخت هاى حمل ونقل، فناورى اطالعات 
ــته است (رتبه ى 89). در  و ارتباطات و انرژى، ضعيف ظاهر گش
ــور زيرساخت هاى نامطلوب را  ــب وكار اين كش واقع، جوامع كس
ــب وكار در آن مى دانند. با اين حال،  ــن مانع انجام كس بزرگ تري
ــال 2006 تاكنون پيشرفت هايى را در اين حوزه آشكار  هند از س
مى سازد كه البته به دليل پيشرفت سريع تر كشورهاى ديگر، به 
بهبود رتبه ى آن نيانجاميده است. اين كشور در ركن بهداشت و 
ــابهى را تجربه مى كند (رتبه ى  آموزش ابتدايى نيز وضعيت مش
101). در حقيقت، با وجود پيشرفت هاى هند در سال هاى اخير، 
ــت عمومى آن كماكان يكى از  كيفيت آموزش ابتدايى و بهداش

ــت. اما اين كشور، در ساير مؤلفه هاى  حوزه هاى نگران كننده اس
تشكيل دهنده ى زيرشاخص الزامات بنيادين رقابت پذيري مانند 
ــن روند مثبتى را به نمايش  ــط اقتصاد كالن و نهادها چني محي
نمى گذارد. نارضايتى بخش كسب وكار در ارتباط با نبود اصالحات 
و ناتوانى آشكار دولت در فراهم آوردن محيط مساعد كسب وكار، 
ــال گذشته افزايش يافته است. به طبع، فساد (رتبه ى  در پنج س
ــت وپاگير (رتبه ى 96) به اين نارضايتى دامن  99) و مقررات دس
ــال 2006  ــاز هند در ركن نهادها از س ــت. از اينرو، امتي زده اس
ــت. به عبارتى، هند كه  ــون، از 4/5 به 3/8 كاهش يافته اس تاكن
ــت  ــى را در كارنامه داش زمانى در اين ركن رتبه ى رضايت بخش
(رتبه ى 37)، اكنون با يازده پله سقوط در سال جارى، جايگاه 69 
را در اين حوزه از آن خود ساخته است. محيط اقتصاد كالن اين 
كشور (رتبه ى 105)، همچنان با كسرى هاى باال و پياپى بودجه  و 
باالترين نسبت بدهى هاى دولت به توليد ناخالص داخلى در ميان 
كشورهاى BRICS، در شرايط نامطلوبى قرار دارد. افزون بر اين، 
ثبات اقتصاد كالن هند به دليل تورم باالى 10 درصد دستخوش 
ــته است. بر اين اساس، هند در ركن محيط اقتصاد  بى ثباتى گش
ــال پيش تاكنون رتبه هايى در حدود 100 كسب  كالن از پنج س

كرده است.
اين كشور عليرغم كاستى هاى ذكرشده در زيرشاخص الزامات 
بنيادين، در حوزه هاى پيچيده تر و پيشرفته تر رقابت پذيري داراى 
ــوى «وارونه اى» در  ــت. در واقع، چنين الگ نقاط قوت بارزى اس
توسعه، ويژگى هند است. بازار وسيع داخلى كه امكان صرفه هاى 
مقياس را براى آن فراهم مى آورد و موجب جذب سرمايه گذارى 
ــور محسوب مى شود.  مى گردد، يكى ديگر از نقاط قوت اين كش
ــرفته (رتبه ى 21)  ــعه يافته و پيش ــالوه بر اين، بازار مالى توس ع
ــتفاده ى مناسب هدايت مى كند، در كنار  كه منابع مالى را به اس
بنگاه هاى پيشرفته (رتبه ى 43) و موفق در نوآورى (رتبه ى 38)، 

ساير نقاط مثبت را در كارنامه ى هند تشكيل مى دهند.     
ــال اخير با يازده پله جهش به پيشرفت  اندونزى كه در دو س
ــال با دو رتبه تنزل بر جايگاه  ــمگيرى دست يافته بود، امس چش
ــور در منطقه ى در حال  ــت. اين كش ــم تكيه زده اس چهل و شش
ــيا، پس از مالزى و چين بهترين عملكرد را نشان  ــعه ى آس توس
مى دهد و از كشورهايى چون هند، ويتنام و فيليپين نيز موفق تر 
ظاهر شده است. با وجود افزايش نگرانى ها در اندونزى در خصوص 
ــور از بهبود خبر مى دهد (با  ــورم، محيط اقتصاد كالن اين كش ت
ــته است با  12 پله صعود در رتبه ى 23). در واقع، اندونزى توانس
مديريت مالى مطلوب، كسرى بودجه و بدهى دولت را به سطوح 
ــيار پائين كاهش دهد. اين امر، به بهبود رتبه ى اعتبارى اين  بس
ــور و ارتقاء رتبه ى آن در ركن محيط اقتصاد كالن انجاميده  كش
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است (از رتبه ى 89 در سال 2007 به رتبه ى 23 در سال جارى). 
ــاخت هاى فيزيكى نيز پيشرفت هايى  اندونزى در حوزه ى زيرس
حاصل كرده است (با شش پله صعود در رتبه ى 76). با اين حال، 
ــداردهنده قرار دارد و  كيفيت تسهيالت بندرى در وضعيت هش
ــان نمى دهد (با هفت رتبه تنزل و كسب امتياز  پيشرفتى را نش
ــن برق نيز همچنان در اين  ــه ى 103). كيفيت تأمي 3/6 در رتب
ــت (رتبه ى 98). عالوه بر اين،  ــور نامناسب ارزيابى شده اس كش
ــاى مرتبط با نهادهاى دولتى  ــا وجود آنكه اندونزى در مؤلفه ه ب
ــانده است، اما با ده پله  عملكرد كمابيش مطلوبى را به ثبت رس
ــان از ارزيابى هاى  ــوزه (رتبه ى 71)، همچمن ــقوط در اين ح س
ــوى ديگر، عليرغم تالش هاى اندونزى  ضعيف حكايت دارد. از س
ــتاى بهبود وضعيت نهادهاى دولتى، فساد و رشوه خوارى  در راس
در آن رايج و فراگير ارزيابى شده است؛ به گونه ايكه مديران ارشد 
بنگاه ها اين موارد را مهم ترين معضل انجام كسب وكار در كشور 
خود برشمرده اند. امنيت نيز كه نماگر آن در وضعيت مشابه سال 
2005 قرار دارد (رتبه ى 91)، يكى ديگر از موارد نگران كننده در 

اين كشور محسوب مى شود.
از آنجا كه اندونزى طبق ارزيابى شاخص رقابت پذيري جهانى، 
به مرحله ى مبتنى بر نوآورى نزديك شده است، رقابت پذيري آن 
بيش از پيش به مؤلفه هاى پيچيده تر رقابت پذيري مانند كارايى 
ــاس، پرداختن به ناكارآمدى  ــته مى گردد. بر اين اس بازارها وابس
ــور  ــه ى 94) و انعطاف ناپذيرى هاى بازار نيروى كار اين كش (رتب
ــروى كار در آن كمك  ــتفاده ى بهينه از ني (رتبه ى 120)، به اس
خواهد كرد. همچنين، افزايش آمادگى در حوزه ى فناورى (رتبه ى 
ــه با ارتقاء ظرفيت پائين و ُكند جذب فناورى اطالعات و  94) ك
ــب وكار و به طور كلى جامعه ى اندونزى  ارتباطات در بخش كس

همراه است، به بهبود بهره ورى در آن كمك خواهد كرد.
ويتنام با شش رتبه تضعيف نسبت به سال گذشته، در جايگاه 
ــور در ده ركن از اركان  ــت. اين كش ــته اس ــصت وپنجم نشس ش
ــاخص رقابت پذيري جهانى از افت عملكرد خبر  دوازده گانه ى ش
مى دهد و پيشرفت چشمگير آن در محيط اقتصاد كالن (با 20 پله 
پيشرفت در رتبه ى 65) تنها عاملى به شمار مى رود كه از سقوط 
ــتر آن در جدول رتبه بندى جلوگيرى كرده است. با  هرچه بيش
ــتيابى به چنين پيشرفت قابل مالحظه اى  اين حال، عليرغم دس
ــان با چالش هايى  ــط اقتصاد كالن، ويتنام همچن در ركن محي
ــال 2010  ــت. به عبارت دقيق تر، در س ــن حوزه روبه رو اس در اي
ــور (برابر با 6 درصد از توليد ناخالص  ــرى بودجه ى اين كش كس
داخلى)، از ميزان بااليى حكايت داشت و تورم نيز، پس از كاهش 
ــال 2009، بار ديگر به سطح دورقمى افزايش يافت.  موقت در س
بر اين اساس، ويتنام بايد در آينده ضمن پرداختن به چالش هاى 

ــادى عديده ى خود، به تقويت نقاط قوتش بپردازد. از ميان  اقتص
ــاره نمود:  ــوان به موارد زير اش ــور، مى ت مزاياى رقابتى اين كش
بازار هاى كارآمد نيروى كار (رتبه ى 46)، ظرفيت باالى نوآورى با 
توجه به مرحله ى توسعه يافتگى اين كشور (رتبه ى 66) و اندازه ى 

وسيع بازار (رتبه ى 33)، به ويژه، بازار هاى صادراتى. 
ــددى پيش روى ويتنام  ــا اين حال، چالش هاى بزرگ و متع ب
قرار دارد. زيرساخت هاى اين كشور كه با افزايش فشار براى رشد 
ــت، عليرغم بهبود در سال هاى  ــريع اقتصادى مواجه بوده اس س
ــوب مى شود. كيفيت  ــى آن محس اخير، همچنان چالش اساس
جاده ها (رتبه ى 123) و بنادر (رتبه ى 111)، در اين حوزه توجه 
ــى  ــژه اى را مى طلبد. عالوه بر اين، با آنكه كيفيت نظام آموزش وي
ويتنام رضايت بخش است، نرخ ثبت نام در تمام مقاطع تحصيلى 
ــود (رتبه ى 64 در مقطع ابتدايى، رتبه ى  آن پائين ارزيابى مى ش
103 در مقطع متوسطه و رتبه ى 110 در آموزش عالى). با اينهمه، 
اين كشور به منظور بهبود هر چه بيشتر رقابت پذيري خود، بايد به 
تقويت محيط نهادى ادامه دهد. براى نمونه، مقررات ثبت شركت 
در ويتنام دشوار و دست و پاگير ارزيابى شده است (رتبه ى 113). 
به گونه ايكه، تعداد رويه ها و مراحل مورد نياز، 9 عدد (رتبه ى 94) 
و زمان مورد نياز، 44 روز (رتبه ى 119) تخمين زده شده است. 
همچنين، در مورد حمايت از مالكيت معنوى (رتبه ى 127)، در 
اين كشور دغدغه هايى وجود دارد. اين دغدغه ها به ميزان كمتر 
در مورد حمايت از حقوق مالكيت نيز مشاهده مى گردد (رتبه ى 
78). عالوه بر اين، فساد در ويتنام رايج و فراگير ارزيابى شده است 

(رتبه ى 104).
ــال با ده پله ترقى و كسب رتبه ى 75، يكى از  فيليپين امس
كشورهايى است كه بيشترين پيشرفت را حاصل كرده است. اين 
ــور در بيشتر نماگرهاى شاخص رقابت پذيري جهانى خوش  كش
درخشيده است. با اين حال، فيليپين حتى در اركانى كه شالوده ى 
رقابت پذيري كشورها را در مرحله ى نخست توسعه يافتگى تشكيل 

مى دهند، با چالش هاى فراوانى مواجه است.
كيفيت نهادهاى دولتى فيليپين همچنان ضعيف ارزيابى شده 
ــانزده نماگر اين حوزه،  ــت. به گونه ايكه، اين كشور در تمام ش اس
ــت. اين مسأله به ويژه در  ــب كرده اس رتبه ى باالى 100 را كس
ــاد و امنيت فيزيكى توجه بيشترى را مى طلبد ( به  ارتباط با فس
ترتيب رتبه هاى 127 و 117). وضعيت زيرساخت هاى اين كشور 
از پيشرفت هاى اندكى حكايت دارد كه البته سرعت آنها به قدرى 
نيست كه پاسخگوى نيازهاى بخش كسب وكار آن باشد. فيليپين 
ــب رتبه ى متوسط 113، وضعيت  ــاخت ها با كس در ركن زيرس
ضعيفى را در زيرساخت هاى حمل ونقل دريايى (رتبه ى 123) و 
هوايى (رتبه ى 115) به نمايش مى گذارد. از سوى ديگر، با وجود 
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ــور (در حدود 90 درصد)، كيفيت  نرخ باالى ثبت نام در اين كش
آموزش در مقطع ابتدايى پائين ارزيابى شده است (رتبه ى 110). 
با وجود كاستى هايى از اين دست، محيط اقتصاد كالن فيليپين به 
لطف كاهش بدهى هاى دولت و كسرى بودجه ى عمومى، بهبود 
رتبه ى اعتبارى و مهار تورم موفق شده است با 14 پله صعود، بر 

رتبه ى 54 تكيه زند.
با اين حال، اين كشور در اركان پيچيده تر شاخص رقابت پذيري 
جهانى همچنان نيازمند پيشرفت است. به ويژه، بازار نيروى كار 
ــه از انعطاف ناپذيرى و ناكارآمدى باال حكايت دارد (رتبه ى  آن ك
113)، در چهار سال گذشته پيشرفت بسيار اندكى حاصل كرده 
است. در مقابل، فراوانى تأمين كنندگان داخلى، وجود خوشه هاى 
ــعه يافته و حضور گسترده ى بنگاه هاى فيليپين در  متعدد و توس
ــتر در زنجيره ى ارزش، موجب شده  بخش هاى داراى ارزش بيش
ــرفته بودن بنگاه هاى تجارى  ــت رتبه ى خوبى در ركن پيش اس
نصيب اين كشور گردد (رتبه ى 57). افزون بر موارد ذكرشده، بازار 
داخلى وسيع (رتبه ى 36)، يكى ديگر از مزاياى رقابتى فيليپين 

را تشكيل مى دهد.
ــته تنزل قابل مشاهده اى يافته بود،  پاكستان كه سال گذش
ــال با پنج پله ترقى، در رتبه ى 118 قرار گرفته است. با اين  امس
وجود، اين كشور در تعدادى از مؤلفه هاى رقابت پذيري، ضعيف ترين 
ــعه ى آسيا به نام خود ثبت  عملكرد را در منطقه ى در حال توس
ــتان در حوزه هاى بنيادين و  ــت. اين واقعيت كه پاكس كرده اس
اساسى رقابت پذيري، پائين ترين عملكرد را به جاى گذاشته است 
و در عين حال، نشان از هيچ پيشرفتى در آن مشاهده نمى گردد، 
ــيار نگران كننده است. اين حوزه ها عبارتند از: نهاد ها (رتبه ى  بس
107)، زيرساخت ها (رتبه ى 115)، محيط اقتصاد كالن (رتبه ى 
138)، و بهداشت و آموزش ابتدايى (رتبه ى 121). از سوى ديگر، 
پاكستان به منظور بهره بردارى از مزيت صرفه هاى مقياس كه به 
لطف اندازه ى وسيع بازارهاى داخلى آن حاصل شده است (رتبه ى 
30)، بايد اقداماتى را اتخاذ نمايد. كاستن از انعطاف ناپذيرى هاى 
ــش موانع رقابت داخلى و  ــازار نيروى كار (رتبه ى 136) و كاه ب
خارجى كه به افزايش كارايى بازارهاى كاال و خدمات مى انجامد 
(رتبه ى 93) از جمله مواردى هستند كه بايد در اين كشور مورد 
توجه قرار گيرند. عالوه بر اين، جذب بيشتر فناورى در بنگاه ها و 
به طور كلى، جامعه ى پاكستان، موجب افزايش بهره ورى در آن 

خواهد شد.

3. منطقه ى آمريكاى التين و حوزه ى درياى كارائيب
ــاى كارائيب  ــن و حوزه ى دري ــه ى آمريكاى التي ــاد منطق اقتص
صرف نظر از وضعيت نامعلوم و مبهمى كه به دليل ركود طرف هاى 

تجارى مهم خود يعنى اروپا و اياالت متحده ى آمريكا تجربه كرده 
است، چشم انداز روشن و اميدواركننده اى را آشكار مى سازد. اين 
ــد در توليد ناخاص داخلى در  ــه عليرغم كاهش 1/8 درص منطق
ــت ركود جهانى را پشت سر گذارد  ــال 2009، موفق شده اس س
ــير رشد گام بردارد. منطقه ى آمريكاى التين و حوزه ى  و در مس
ــدى در حدود 6 درصد در سال 2010  درياى كارائيب، با نرخ رش
و پيش بينى نرخ رشد برابر با 4/75 درصد در سال 2011 و 4/25 
درصد در سال 2012، توانسته است افت توليد و معضل ظرفيت 
ــته بود جبران  ــال هاى ركود متحمل گش مازاد خود را كه در س
نمايد و از بسيارى از اقتصادهاى پيشرفته فراتر رود. با اين حال، 
كشورهايى كه اقتصاد آنها مبتنى بر صادرات است، مانند شيلى و 
ــدى برابر با 6/5 درصد و 4/1  برزيل كه در آنها به ترتيب نرخ رش
درصد پيش بينى مى شد، با تجربه ى فشارهاى تورمى فزاينده در 

سال 2011، در شرايط نگران كننده اى بسر مى برند.
عملكرد مثبت اين منطقه، به طور كلى به بهبود وضعيت پاره اى 
از مؤلفه هاى رقابت پذيري بازمى گردد. از جمله: سياست هاى پولى 
و مالى مطمئن تر و افزايش تقاضاى داخلى در كنار شرايط خارجى 
مطلوب مانند افزايش تقاضا براى كاالهاى چين و احياء اقتصادهاى 

مبتنى بر واردات به ويژه، اياالت متحده ى آمريكا.
بسيارى از اقتصادهاى اين منطقه از پيشرفت هاى چشمگيرى 
در رقابت پذيري خبر مى دهند. مكزيك (هشت رتبه ترقى)، پرو 
ــش رتبه ترقى)، بوليوى (پنج رتبه ترقى) و برزيل (پنج رتبه  (ش
ــورهايى هستند كه بيشترين پيشرفت را به  ترقى) از جمله كش
ثبت رسانده اند و اقتصادهاى ديگر اين منطقه مانند پاناما (چهار 
ــه ترقى)، اكوادر (چهار رتبه ترقى)، آرژانتين (دو رتبه ترقى)،  رتب
ــه ترقى) نيز از  ــه ترقى) و اروگوئه (يك رتب ــادوس (يك رتب بارب
ــرفت هايى حكايت دارند. ساير اقتصادهاى اين منطقه يا در  پيش
ــاهد اندكى  وضعيت خود ثابت باقى مانده اند، مانند كلمبيا، يا ش
افت عملكرد بوده اند. كشورهايى كه در اين منطقه بيشترين تنزل 
ــده اند و  ــه نام خود ثبت كرده اند در آمريكاى مركزى واقع ش را ب
عبارتند از: كاستاريكا، گواتماال، السالوادر، نيكاراگوئه و جامائيكا كه 
دليل عمده ى افت آنها به بدتر شدن وضعيت امنيت اين كشورها 

بازمى گردد.
با اينهمه، كشورهاى منطقه ى آمريكاى التين و حوزه ى درياى 
ــد پرداختن به  ــور حفظ رقابت پذيري خود باي ــب به منظ كارائي
چالش هايى را در دستوركار قرار دهند. با وجود آنكه اين منطقه 
ــتره ى وسيع و اقتصادهاى ناهمگونى تشكيل يافته است،  از گس
چهار چالش عمده كه هر يك به گونه ى متفاوتى كشورهاى اين 
منطقه را تحت الشعاع قرار مى دهد بايد مورد توجه واقع گردد. اين 
چالش ها عبارتند از: 1) نهادهاى ضعيف كه به دليل نقصان امنيت 
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فيزيكى، هزينه ى بااليى را متحمل گرديده اند؛ 2) ضعف توسعه ى 
ــانى و توليدى؛ و  ــاخت ها؛ 3) تخصيص ناكارآمد منابع انس زيرس
ــرفت در راستاى توسعه يافتگى،  4) عدم هم پايى نوآورى با پيش
ــت. بر اين  ــه در كادر 4 مورد بحث قرار گرفته اس ــه ك همان گون
ــده در دهه ى پيش رو  ــه چالش هاى ذكرش ــاس، پرداختن ب اس
ــرفت اقتصادى و اجتماعى اين منطقه ضرورى  در راستاى پيش

مى نمايد.
ــدك امتياز  ــه ى 31، عليرغم بهبود ان ــب رتب شـيلى با كس
ــور  ــك پله تنزل خبر مى دهد. اين كش ــري خود از ي رقابت پذي
همچنان رقابتى ترين كشور منطقه ى آمريكاى التين و حوزه ى 
ــادى مطلوب  ــود. محيط نه ــوب مى ش ــاى كارائيب محس دري
ــه ى 26) و بهره مند از اعتماد باال به حاكميت قانون، همراه  (رتب
ــفاف حاكميت دولت و سياست هاى مطمئن  با سازوكارهاى ش
ــارى (رتبه ى 14)،  ــاد كالن و اغلب، خالف چرخه هاى تج اقتص
همگى عواملى هستند كه زمينه ى رشد شيلى را از اوايل دهه ى 
ــور همچنين،  ــالدى تا امروز فراهم آورده اند. اين كش 1990 مي
ــت. عالوه بر اين،  ــترين درآمدهاى سرانه اس داراى يكى از بيش
ــگامى در عرصه ى آزادسازى بازار ها با افزايش رقابت داخلى  پيش
(رتبه ى 24) و خارجى (رتبه ى 17)، برخوردارى از بازار كمابيش 
ــتن يكى از  انعطاف پذير نيروى كار (رتبه ى 49) و در اختيار داش
پيشرفته ترين و كارآمدترين بازار هاى مالى (رتبه ى 21)، شيلى را 
در حفظ چشم انداز رشد بلندمدت در چند دهه ى گذشته يارى 
ــوى ديگر، افزايش بين المللى قيمت كاالهايى  ــت. از س كرده اس
مانند مس، درآمدهاى فراوانى را عايد اين كشور ساخته است كه 
موجب بهبود چشم انداز رشد اقتصادى آن مى شود. به گونه ايكه، 
رشد توليد ناخالص داخلى اين كشور در سال 2011 برابر با 6/5 
ــا 5/1 درصد پيش بينى گرديده  ــال 2012 برابر ب درصد و در س
ــيلى را در امور  ــتيابى به چنين بازوى مالى، دولت ش است. دس
بازسازى اين كشور در پى زلزله ى 2009 بدون استفاده از منابع 
ــن مالى عمومى يارى مى دهد و در عين حال، اين امكان را  تأمي
براى آن فراهم مى آورد كه در حوزه هايى كه دچار ضعف است به 

سرمايه گذارى بپردازد.
ــوى مرحله ى بعدى توسعه، از  ــور به س با پيش رفتن اين كش
ــاخص الزامات بنيادين و عوامل تقويت كننده ى  اهميت دو زيرش
ــته مى گردد  كارايى كه رقابت پذيري فعلى آن را رقم زده اند كاس
و عامل نوآورى كه شيلى در آن ضعيف ظاهر شده است اهميت 
مى يابد. سرمايه گذارى اندك شركت ها در تحقيق و توسعه (رتبه ى 
ــات  ــن نوآورى (رتبه ى 66) در كنار مؤسس ــت پائي 60) و ظرفي
كمابيش بى كيفيت پژوهش هاى علمى (رتبه ى 51) و مشاركت 
ــعه (رتبه ى  ــگاه و صنعت در حوزه ى تحقيق و توس ضعيف دانش

44)، نقاط ضعفى را تشكيل مى دهند كه در اين زمينه قابل ذكر 
هستند. همچنين، كيفيت نامطلوب نظام آموزشى (رتبه ى 87)، 
ــب نتايج ضعيف  ــه ويژه در مقطع ابتدايى (رتبه ى 123 و كس ب
ــتند كه موجب  ــوم و رياضيات (رتبه ى 124) عواملى هس در عل
محدوديت ظرفيت اقتصاد شيلى در توليد، انتشار و بهره گيرى از 
دانش موجود از طريق به ثمر نشستن دانش در قالب محصوالت 
ــوند. به نظر مى رسد پيشرفت در  و خدمات جديد در بازار مى ش
زمينه هايى كه در باال بدان اشاره شد مهم ترين چالش پيش روى 

اين كشور در دهه ى آتى باشد.
ــم در ركن ثبات  ــم تجربه ى وضعيت وخي باربـادوس عليرغ
ــرفت، در جايگاه 42 نشسته است.  اقتصاد كالن، با يك پله پيش
ــور در اثر ركود اقتصادى موجب شده  ركود گردشگرى اين كش
است در سال هاى اخير به اقتصاد اين جزيره و منابع تأمين مالى 
عمومى آن ضربه وارد شود. بدهى باال و رو به فزونى دولت در كنار 
كسرى هاى پياپى بودجه و نرخ پائين پس انداز ملى برخى از نقاط 
ــتند كه امكان بهبود رقابت پذيري را از آن  ضعف باربادوس هس
سلب مى كنند. با اين حال، نهادهاى باثبات، شفاف و قابل اعتماد 
(رتبه ى 18)، زيرساخت هاى باكيفيت (رتبه ى 22) و نظام آموزشى 
فوق العاده مطلوب (رتبه ى 5 در كيفيت آموزش ابتدايى، رتبه ى 
15 در نظام آموزش ابتدايى و رتبه ى 10 در كيفيت آموزش علوم 

و رياضيات) مزاياى رقابتى اين كشور را تشكيل مى دهند.
ــود را رقابتى ترين اقتصاد  ــال متوالى، خ پاناما براى دومين س
منطقه ى آمريكاى مركزى معرفى كرده است. باريكه ى پاناما تنها 
گلوگاهى است كه با كسب رتبه ى 49 خود را در ميان 50 اقتصاد 
ــتر عوامل تقويت كننده ى  ــور، در بيش برتر قرار مى دهد. اين كش
رقابت پذيري كمابيش در وضعيت پيشين خود ثابت مانده است. 
ــاخت هاى مطلوب در  بازارهاى مالى كارآمد (رتبه ى 16)، زيرس
ــه ى 39) و جذب باالى فناورى (رتبه ى  حوزه ى حمل ونقل (رتب
12)، به ويژه از طريق سرمايه گذارى مستقيم خارجى (رتبه ى 4 
در متغير انتقال فناورى از طريق سرمايه گذارى مستقيم خارجى)، 
ــر موارد فوق،  ــكل مى دهند. افزون ب ــاى رقابتى پاناما را ش مزاي
پيشرفت اين كشور در بهبود كيفيت زيرساخت هاى حمل ونقل 
ــاى 5 و 15) و تقويت رقابت  ــدرى و هوايى (به ترتيب رتبه ه بن
ــت. با اينهمه، پاناما در حوزه ى  داخلى (رتبه ى 43) قابل ذكر اس
ــى است: سطح پائين ثبت نام در  آموزش دچار ضعف هاى اساس
ــه ى 99) و كيفيت ضعيف نظام  ــطه (رتب مقطع تحصيلى متوس
ــتند. همچنين،  ــى (رتبه ى 131) از جمله اين موارد هس آموزش
ــه ى 109)، پائين بودن  ــروى كار (رتب ــرى بازار ني انعطاف ناپذي
ــطح پائين  ــت مداران (رتبه ى 109)، س اعتماد عمومى به سياس
ــتقالل قضائى (رتبه ى 133) و جانبدارى هاى تبعيض آميز در  اس
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ــال هاى اخير  تصميمات مقامات دولتى (رتبه ى 120) كه در س
ــدت بيشترى يافته است، تصويرى از نقاط ضعف اين كشور را  ش

به نمايش مى گذارد.
برزيـل با پنج پله صعود، رتبه ى 53 را به نام خود ثبت كرده 
است. در اختيار داشتن يكى از بزرگ ترين بازارهاى داخلى (رتبه ى 
ــب وكار  ــرفته  جهت انجام كس 10) و برخوردارى از محيط پيش
ــكان صرفه هاى مقياس را فراهم مى آورند، از  (رتبه ى 31) كه ام
مزاياى رقابتى اين كشور قلمداد مى شوند. برزيل همچنين، يكى از 
كارآمدترين بازارهاى مالى (رتبه ى 40) و يكى از باالترين سطوح 
نوآورى (رتبه ى 44) و جذب فناورى (رتبه ى 47) را در منطقه به 
خود اختصاص داده است. اين كشور در مقابل، داراى ضعف هايى 
است كه از قابليت رقابت پذيري آن مى كاهد. مواردى چون كيفيت 
نامناسب زيرساخت ها (رتبه ى 104) عليرغم اتخاذ برنامه ى تسريع 
ــاد كالن (رتبه ى 115)، كيفيت  ــد اقتصادى، بى ثباتى اقتص رش
ضعيف نظام آموزشى (رتبه ى 115)، انعطاف ناپذيرى بازار نيروى 
ــتيابى به پيشرفت كافى در بهبود  كار (رتبه ى 121) و عدم دس
رقابت پذيري (رتبه ى 132)، ضعف هاى برزيل را نمايان مى سازد.  
ــترين  ــش و ثبت يكى از بيش ــت رتبه جه مكزيـك با هش
پيشرفت ها در منطقه ى آمريكاى التين و حوزه ى درياى كارائيب، 
ــرفت در بهبود رقابت پذيري،  ــته است. پيش در رتبه ى 58 نشس
ــر مى برد (رتبه ى  با وجود آنكه همچنان در وضعيت ضعيفى بس
103)، در كنار پيشرفت در زمينه ى كاهش مقررات ثبت شركت 
ــه ى 34) و زمان مورد نياز  ــداد رويه ها (رتب ــق كاهش تع از طري
(رتبه ى 35) كه موجب تسهيل سازوكار كارآفرينى مى گردد، به 
بهبود فضاى كسب وكار در اين كشور انجاميده است. دستيابى به 
چنين پيشرفت هايى در كنار ساير مزاياى رقابتى مكزيك مانند 
بازار وسيع داخلى (رتبه ى 12)، زيرساخت هاى كمابيش مطلوب 
حمل ونقل (رتبه ى 47)، سياست هاى مطمئن در حوزه ى اقتصاد 
كالن (رتبه ى 39) و جذب باالى فناورى (رتبه ى 58)، آن را قادر 

ساخته است رقابت پذيري خود را بهبود بخشد. 
ــده، مكزيك با ضعف هايى  ــم ويژگى هاى رقابتى ذكر ش عليرغ
ــت كه از ظرفيت  ــت به گريبان اس در زمينه ى رقابت پذيري دس
ــور در پرداختن به  ــرفت آن مى كاهد. براى نمونه، اين كش پيش
ــود موفقيتى حاصل  ــتى هاى مرتبط با نهادهاى دولتى خ كاس
ــت (رتبه ى 109). عالوه بر اين، با وجود آنكه مكزيك  نكرده اس
در راستاى مبارزه با جرايم سازمان يافته تالش هاى فراوانى كرده 
است، اما همچنان ناامنى در اين كشور هزينه ى بااليى را بر دوش 
ــه ى 139). همچنين،  ــب وكارهاى آن تحميل مى كند (رتب كس
ــتاى افزايش رقابت داخلى (رتبه ى  ــت هايى در راس اتخاذ سياس
ــه ويژه در بخش هاى راهبردى مانند فناورى اطالعات و  107)، ب

ارتباطات، انرژى، و خرده فروشى در كنار انجام اصالحات بيشتر در 
جهت بهبود كارايى بازار نيروى كار (رتبه ى 114) به منظور ارتقاء 
ــور ضرورى است. افزون بر اين، همزمان  كارايى اقتصاد اين كش
ــتن مكزيك به سوى مرحله ى باالتر توسعه يافتگى  با گام برداش
ــق مواردى  ــن هزينه هاى توليد، تحق ــا افزايش يافت ــارن ب و مق
ــد پايدار و دستمزدهاى باال، در گرو انجام  چون دستيابى به رش
ــرمايه گذارى در زمينه ى آموزش و نوآورى خواهد  اصالحات و س
بود. در حال حاضر، كيفيت ضعيف نظام آموزشى (رتبه ى 107)، 
سرمايه گذارى ناكافى شركت ها در بخش تحقيق و توسعه (رتبه ى 
ــت محدود نوآورى (رتبه ى 76) در مكزيك، توانايى  79) و ظرفي
آن را جهت رقابت بين المللى در بخش هاى داراى ارزش افزوده ى 

بيشتر به مخاطره مى اندازد.
ــتن در رتبه ى 61، از اندكى افت عملكرد  كاستاريكا با نشس
ــال جارى خبر مى دهد. تنزل اين كشور به طور عمده، در  در س
ــور (رتبه ى 97) كه  مواردى چون ارزيابى ضعيف تر از امنيت كش
ــاهده  البته به نوعى در تمامى اقتصادهاى آمريكاى مركزى مش
ــل آن (رتبه ى  ــاخت هاى حمل ونق ــود و عدم بهبود زيرس مى ش
121) به دليل اختصاص سرمايه ى ناكافى قابل جست وجو است. 
ــده، بى ثباتى اقتصاد كالن با مشخصه هاى  افزون بر موارد ذكرش
ــورم (رتبه ى 100)، در  ــرى باالى بودجه (رتبه ى 103) و ت كس
كنار وجود مقررات دست وپاگير كه ايجاد كسب وكارهاى جديد 
ــوار و زمان بر مى سازند و همچنين، عدم دسترسى بخش  را دش
ــواه از طريق اخذ وام (رتبه ى  خصوصى به منابع تأمين مالى، خ
ــه ى 121)، مهم ترين موانع فراراه  ــهام (رتب 119) يا عرضه ى س
ــتند. با وجود آنكه اين كشور در دو  رقابت پذيري كاستاريكا هس
سال گذشته رشد اقتصادى مطلوبى را آشكار ساخته است و نرخ 
رشد توليد ناخالص داخلى آن در سال هاى آتى برابر با 4/5 درصد 
پيش بينى مى گردد، اما اين نقاط قوت بايد در راستاى پاسخگويى 
به چالش ها و بهره گيرى هرچه بيشتر از مزاياى رقابتى آن مورد 

استفاده قرار گيرند. 
با اينهمه، كاستاريكا به لطف سياست هاى تجارى مطلوب خود 
ــه ى 44)، محدوديت هاى اندك  با تعرفه هاى تجارى پائين (رتب
سرمايه گذارى مستقيم خارجى و نظام آموزشى قوى (رتبه ى 23؛ 
از منظر نرخ ثبت نام در مقاطع تحصيلى پيش از دانشگاه و كيفيت 
ــى) موقعيت خوبى را در منطقه ى آمريكاى التين و  نظام آموزش
ــور  حوزه ى درياى كارائيب به نمايش مى گذارد. عملكرد اين كش
همچنين، از جذب باالى فناورى (رتبه ى44) و حضور شركت هاى 
ــرفته بودن بنگاه ها  ــراوان در صنايع فناورى برتر در كنار پيش ف
ــوآورى (رتبه ى 35) حكايت دارد.  ــطح باالى ن (رتبه ى 35) و س
ــهولت ايجاد، انتشار و جذب دانش  تمامى اين عوامل موجب س
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كادر 4: چالش هاى منطقه ى آمريكاى التين در حوزه ى نوآورى
احياى اقتصادى سريع و قاطعانه ى منطقه ى آمريكاى التين پس 
ــر نهادن ركود اقتصادى اخير، بازگو كننده ى قدرت  از پشت س
ــور هاى اين منطقه است. در واقع، تالش  اقتصادى و مالى كش
جهت حفظ ثبات محيط اقتصاد كالن در كنار افزايش تقاضاى 
بين المللى و ميزان باالى مصرف در اقتصاد منطقه ى آمريكاى 
التين، به عملكرد مطلوب كشورهاى اين منطقه و شكل گيرى 
ــم انداز اميدواركننده در مورد رشد اقتصادى آنها انجاميده  چش
ــت. به گونه ايكه، اين چشم انداز خوش بينانه بسيارى را بر آن  اس
داشته است تا به منظور توصيف پيشرفت اقتصادى كشورهاى 
ــخن به ميان آورند.  اين منطقه از «دهه ى آمريكاى التين» س
ــته، چنين چشم انداز مثبتى در  همان گونه كه در دهه ى گذش

مورد تعدادى از كشورهاى آسيايى مطرح بود. 
ــرفت هاى اخير كشورهاى آمريكاى  با اين حال عليرغم پيش
التين و چشم انداز اقتصادى مثبت آنها، نرخ پائين بهره ورى در 
اين كشورها، به نگرانى هايى در ارتباط با توانايى اين منطقه در 
حفظ رشد اقتصادى خود در بلندمدت دامن زده است. منطقه ى 
آمريكاى التين در مجموع، با دشوارى هايى روبه رو است كه مانع 
ــردد. از اين ميان مى توان به عدم وجود  رقابت پذيري آن مى گ
امنيت فيزيكى اشاره نمود. محيط نهادى ضعيف، زيرساخت هاى 
ــوب و در تعدادى از اقتصادهاى اين منطقه، ميزان پائين  نامطل
رقابت و انعطاف ناپذيرى هاى بازار نيروى كار، همگى چالش هاى 

پيش روى اين منطقه هستند. 
از سوى ديگر، هم گام با گذار پاره اى از كشورهاى اين منطقه 
ــعه، ارتقاء نوآورى به چالش ديگرى  به مرحله ى باالترى از توس
فراراه اقتصاد آنها تبديل مى شود. نوآورى يكى از مهم ترين عوامل 

تقويت كننده ى بهره ورى و پيش برنده ى رشد اجتماعى جوامع 
محسوب مى شود. به طور كلى در تعريف نوآورى مى توان گفت 
ظرفيت ارائه ى ايده هاى جديد به بازار موجب مى شود شركت ها 
و در سطح وسيع تر، كشورها به سوى فعاليت هاى داراى ارزش 
افزوده ى بيشتر پيش روند، از دستمزدهاى باالتر برخوردار گردند 
ــطح اجتماع مانند  ــت يابند به چالش هاى مطرح در س و فرص

تغييرات اقليمى، آلودگى و بهداشت پائين بپردازند.
ــواره در نوآورى تفوق  ــعه يافته هم از ديرباز، اقتصادهاى توس
ــد در اين عرصه،  ــال، ظهور بازيگران جدي ــته اند. با اين ح داش
ــت.  ــرى را در برابر ديدگان جهان قرار داده اس ــم انداز ديگ چش
ــد چين با بهبود  ــته اقتصادهاى نوظهور مانن در دهه ى گذش
سرمايه گذارى در بخش تحقيق و توسعه، پيشرفت در حوزه ى 
ــت ثبت اختراع، در زمينه ى نوآورى  ــر، و افزايش درخواس نش
توفيق هايى را آشكار مى سازند. با وجود آنكه نوآورى به مفهومى 
فراتر از توسعه ى فناورى اشاره دارد، اما بهبود نماگرهاى اين ركن 
ــانگر قابليت فزاينده ى بازيگران جديد اين عرصه در توليد  نش

دانش جديد است.
ــه با بسيارى از كشورها،  منطقه ى آمريكاى التين در مقايس
ــت. شاخص رقابت پذيري جهانى داراى  در نوآورى پيشگام اس
ــيارى است كه وضعيت و عملكرد كشورها را در  نماگرهاى بس
حوزه ى نوآورى مى سنجد. همان گونه كه در نمودار 1 مشاهده 
ــال هاى اخير به طور  مى گردد، منطقه ى آمريكاى التين در س
متوسط، عملكرد كمابيش باثباتى را در اين ركن به ثبت رسانده 
است كه البته، همچنان در مقايسه با كشورهاى سازمان توسعه و 
همكارى هاى اقتصادى ضعيف تر ارزيابى مى شود. از سوى ديگر، 

* متوسط عملكرد منطقه ى آمريكاى التين، با پوشش كشورهايى چون آرژانتين، باربادوس، برزيل، شيلى، كلمبيا، مكزيك، پاناما، كاستاريكا، پرو، پورتوريكو و اروگوئه به دست آمده است. 
اين كشورها، بيش از نود درصد از توليد ناخالص داخلى منطقه ى آمريكاى التين را تشكيل مى دهند.

نمودار 1: روندهاى نوآورى بر اساس امتياز كشورها در ركن نوآورى در شاخص رقابت پذيرى جهانى بين سال هاى 2011 – 2005
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سال هاى انتشار شاخص رقابت پذيري جهانى 

كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى                      
چين

منطقه ي آمريكاي التين*

(ادامه دارد)
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جدول 1: سرمايه گذارى، عملكرد و عوامل مؤثر در نوآورى 
*OECDپروآرژانتينمكزيككلمبياشيلىبرزيلچين
امتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتيازرتبهامتياز

4.4293.9443.5463.5573.3633.2783.11132.7ركن نوآورى
عوامل بارورسازنده ى نوآورى

4.8664.31323.6234.91283.710341413594.4رقابت
4.6314.71272.7872.8833.71262.71133.21352.4كيفيت آموزش علوم و رياضيات

4.454411531243.4723.71073.1863.41282.6كيفيت نظام آموزشى
4.9742.5632.7563782.5732.5553822.3استفاده از فناورى هاى اطالعات و ارتباطات

3.9164.4523.9474454753.61272.8983.3محصوالت داراى فناورى پيشرفته در خريدهاى دولت
4.9474843.2633.6863.2853.21282.51222.5حمايت از مالكيت فكرى

3.1223.5522.8343.1492.9782.51291.93833دسترسى به سرمايه هاى مخاطره آميز

سرمايه گذارى 
4.2234.2303.8603.1763792.97231182.6سرمايه گذارى شركت ها در بخش تحقيق و توسعه

5384.3424.1514693.6543.9414.21092.9كيفيت مراكز پژوهش هاى علمى
4.7294.5384.2444.1434.1454483.91033.2همكارى دانشگاه و صنعت در بخش تحقيق و توسعه

4.8334.6913.8294.7774863.97541023.5حضور متخصصان و مهندسان

عملكرد
4.3234.2313.8663593.2762.9772.9992.7ظرفيت نوآورى

89.8462600.9531.3760.1580.9551.1830ميزان ثبت اختراعات كاربردى در هر يك ميليون نفر جمعيت
توجه: امتيازهاى به نمايش درآمده در ركن نوآورى، حاصل عملكرد كشورها در زيرمجموعه اى از متغيرهايى است كه در جدول باال مشاهده مى گردد.

* كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى

كادر 4: چالش هاى منطقه ى آمريكاى التين در حوزه ى نوآورى (ادامه)
ــن، در حوزه ى نوآورى  ــورها مانند چي درحالى كه برخى از كش
هم پاى كشورهاى پيشرفته ظاهر گشته اند، منطقه ى آمريكاى 

التين در اين زمينه پيشرفتى حاصل نكرده است. 
با وجود آنكه همه ى كشورهاى منطقه ى آمريكاى التين در 
ركن نوآورى عملكرد متجانس و همگنى را نشان نمى دهند و 
برخى از آنها مانند برزيل و چين از برخى ديگر مانند آرژانتين 
ــده اند، اما تمامى كشورهاى اين منطقه  و پرو موفق تر ظاهر ش
ــازمان توسعه و  ــه با متوسط عملكرد كشورهاى س در مقايس
ــاى نوظهورى چون چين،  ــاى اقتصادى و اقتصاده همكارى ه

عملكرد ضعيف ترى را به جاى گذاشته اند.
ــتاى تقويت  ــكاى التين در راس ــورهاى آمري ــع، كش در واق
ــرمايه هاى بيشترى را  عملكرد خود در حوزه ى نوآورى بايد س
ــازنده ى آن اختصاص  به اين بخش و همچنين، عوامل بارورس
دهند. سرمايه گذارى بيشتر در نوآورى، مستلزم تخصيص ميزان 
بيشترى از منابع دولتى و خصوصى به حوزه ى آموزش و تحقيق 
و توسعه است. البته، به منظور استفاده ى بهينه از سرمايه هاى 
تخصيص داده شده به اين بخش، كشورها بايد حوزه هايى را كه 
در آنها توانايى دستيابى به مزيت رقابتى را دارند شناسايى نمايند. 
با اينهمه، ايجاد زمينه هاى الزم جهت پيشبرد نوآورى شرايطى 
را مى طلبد: افزايش رقابت در اقتصاد كشور به گونه ايكه بنگاه ها 
ــاختن خدمات و محصوالت توليدى به  را به منظور متمايز س

سوى نوآورى سوق دهد؛ اصالح نظام آموزشى در راستاى بهبود 
كيفيت و تطابق بهتر آن با مقتضيات محيط در حال تحول بازار؛ 
ــويق استفاده از فناورى هاى اطالعات و ارتباطات، عواملى  و تش
هستند كه بستر الزم را جهت بهبود نوآورى در اين منطقه فراهم 
مى آورند. در مقابل، موارد ديگرى چون تسهيل دسترسى به منابع 
تأمين مالى به منظور حمايت از اجراى طرح هاى مخاطره آميز، 
افزايش حمايت از حقوق مالكيت فكرى، و اتخاذ سياست هايى 
ــريع ايجاد بازار  در خريدهاى دولتى كه به تقويت نوآورى و تس
براى محصوالت و خدمات مبتنى بر نوآورى منجر شود، اقداماتى 
هستند كه بايد در دستوركار دولت هاى منطقه ى آمريكاى التين 

قرار گيرند.
ــال هاى اخير بيش از پيش به  ــورهاى اين منطقه در س كش
ــتيابى به شيوه هاى  ــبرد نوآورى در راستاى دس ضرورت پيش
ــا وجود آنكه  ــته اند. ب ــش بهره ورى واقف گش ــب تر افزاي مناس
كشورهاى مختلفى در منطقه ى آمريكاى التين، مانند شيلى، 
به سياست هاى مشوق نوآورى گرائيده اند، اما تقويت نظام هاى 
نوآورى در اين منطقه مستلزم تالش هاى بيشترى است. با اين 
ــورهاى آمريكاى التين،  حال، چشم انداز اقتصادى مثبت كش
فرصت مناسبى را جهت انجام اصالحات و سرمايه گذارى هاى 
مورد نياز در راستاى مرتفع ساختن افت بهره ورى اين كشورها 

فراهم مى آورد.
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ــيدن در بازار، منافع  جديد مى گردند كه در صورت به ظهور رس
مهمى را نصيب كاستاريكا خواهد ساخت.  

اروگوئه با ثبت عملكردى باثبات و با يك پله پيشرفت، رتبه ى 
ــفاف (رتبه ى  ــه دارد. نهاد هاى دولتى قوى و ش 63 را در كارنام
35)، نرخ باالى ثبت نام در مقاطع تحصيلى (رتبه ى 16 در مقطع 
آموزش ابتدايى و رتبه ى 25 در مقطع آموزش عالى) و سياست هاى 
باثبات و تقويت كننده ى سرمايه گذارى مستقيم خارجى (رتبه ى 
6) كه امكان انتقال فناورى را فراهم مى آورند (رتبه ى 9)، مزاياى 
رقابتى اين كشور را تشكيل مى دهند. عالوه بر اين، رشد اقتصادى 
سريع اروگوئه در سال هاى اخير (ساالنه برابر با 6/5 درصد از سال 
ــال 2009، كه كاهش آن به  ــا 2/9 درصد در س ــر ب 2004 و براب
ــت؛ و برابر با 8/5 درصد در سال 2010)  ركود جهانى بازمى گش
اين كشور را در افزايش ثبات محيط اقتصاد كالن يارى داده است 
ــه ى 59). افزايش مصرف كاال در  ــود از رتبه ى 107 به رتب (صع
بخش خصوصى و افزايش قيمت جهانى كاالها كه در سال گذشته 
به كاهش كسرى بودجه و كاهش سطح بدهى هاى دولت انجاميد، 
ــت. با اين حال، فشارهاى  ــد اقتصادى اروگوئه را رقم زده اس رش
ــه ى 110) و كاهش نرخ پس انداز ملى (رتبه ى 84)  تورمى (رتب
ــور دارد كه در صورت  ــا در اقتصاد اين كش ــان از مازاد تقاض نش
برطرف نساختن، به آشفتگى هاى مهمى در اقتصاد كالن آن دامن 
خواهد زد. از سوى ديگر، هم گام با پيش رفتن اروگوئه در مسير 
رشد و توسعه، اهميت اتخاذ سياست هاى افزايش دهنده ى رقابت 
داخلى (رتبه ى 92) كه به تقويت سرمايه گذارى كسب وكارها در 
ــعه (رتبه ى 56) و بهبود ظرفيت نوآورى (رتبه ى  تحقيق و توس

65) بيانجامند، فزونى مى يابد. 
ــير  ــت، همچنان به س پـرو كه در رتبه ى 67 قرار گرفته اس
صعودى خود در جدول رتبه بندى ادامه مى دهد. كاميابى پرو در 
ــه ى 52) كه به يُمن مهار تورم و  ــود ثبات اقتصاد كالن (رتب بهب
كاهش كسرى بودجه و بدهى دولت محقق گشته است در كنار 
ــاعد كارآفرينى با كاهش تعداد رويه ها (رتبه ى  ايجاد فضاى مس
34) و زمان مورد نياز (رتبه ى 91) جهت ثبت شركت، شالوده ى 
رقابت پذيري اين كشور را تشكيل مى دهد. كارايى بازار هاى مالى 
(رتبه ى 38) و نيروى كار (رتبه ى 43)، بازار هاى كمابيش وسيع 
ــرمايه گذارى مستقيم  داخلى (رتبه ى 43) و آزادى تجارت و س
خارجى، ساير نقاط قابل اتكاى اين كشور را در چهار سال گذشته 

رقم زده اند. 
از سوى ديگر، با وجود پيشرفت هاى ذكرشده، پرو با چالش هايى 
مواجه است كه از ظرفيت رقابت پذيري آن مى كاهد. محيط نهادى 
ضعيف (رتبه ى 103)، زيرساخت هاى توسعه نيافته ى حمل ونقل 
(رتبه ى 93)، نظام آموزشى نيازمند بهبود كيفيت (رتبه ى128) و 

سطح پائين نوآورى (رتبه ى 113)، همگى حوزه هايى هستند كه 
ــترى را مى طلبند. چشم انداز روشن اقتصادى پرو در  تقويت بيش
سال هاى آتى، با نرخ رشد توليد ناخالص داخلى برابر با 7/5 درصد 
ــال 2011 و برابر با 5/8 درصد در سال 2012 كه به لطف  در س
افزايش قيمت مواد اوليه قابل پيش بينى است، فرصت مناسبى را 
ــرمايه گذارى و اتخاذ اصالحات مورد نياز در اختيار اين  جهت س

كشور قرار مى دهد. 
ــب رتبه ى مشابه سال گذشته و البته، با بهبود  كلمبيا با كس
ــال گذشته به 4/20  امتياز كلى رقابت پذيري خود از 4/14 در س
در سال جارى، در جايگاه 68 قرار گرفته است. مزيت رقابتى اين 
ــات آن (رتبه ى 42) بازمى گردد كه  ــور، به اقتصاد كالن باثب كش
ــطوح قابل مديريت كسرى هاى بودجه ى  از نرخ پائين تورم و س
ــاى عمومى خبر مى دهد. افزون بر اين، كيفيت  دولت و بدهى ه
نظام آموزشى كلمبيا باآنكه همچنان چالشى پيش روى اين كشور 
ــود، اما در شرايط بهبود قرار دارد (رتبه ى 72) و  محسوب مى ش
از نظر نرخ ثبت نام نيز سطح مطلوبى را به نمايش مى گذارد. بازار 
ــور  ــيع داخلى (رتبه ى 28)، يكى ديگر از نقاط قوت اين كش وس
است. با اين حال، عليرغم تالش هاى مستمر دولت كلمبيا جهت 
برقرارى آرامش اجتماعى و مبارزه با جرايم سازمان يافته، ضعف هاى 
حوزه ى امنيت (رتبه ى 138)، از رقابت پذيري اين كشور مى كاهد. 
همچنين، اصالح مقررات به منظور تقويت رقابت داخلى (رتبه ى 
124)، تخصيص بهينه تر و آسان تر منابع و افزايش سرمايه گذارى 
ــاخت هاى حمل ونقل (رتبه ى 105)، در  در راستاى بهبود زيرس

كلمبيا ضرورى است.
ــرفت، جايگاه  ــه ى 85 و دو پله پيش ــب رتب آرژانتين با كس
ــود اختصاص  ــدى به خ ــدول رتبه بن ــى را در ج ــش ثابت كمابي
ــور كه بر مدار بازار وسيع داخلى  مى دهد. قابليت رقابتى اين كش
ــه ى 22) و جمعيت داراى تحصيالت باال مى گردد، به دليل  (رتب
كاستى هايى چون بى اعتمادى به نهادها (رتبه ى 134)، ناكارآمدى 
بازارهاى كاال، نيروى كار و مالى (به ترتيب رتبه هاى 137، 131 و 
126)، هنوز به ثمر ننشسته است. الزم به ذكر است كه آرژانتين 
ــع آموزش عالى را در  ــى از باالترين نرخ هاى ثبت نام در مقط يك
منطقه ى آمريكاى التين نشان مى دهد. همچنين، اعتماد پائين به 
سياست مداران (رتبه ى 138)، جانبدارى هاى تبعيض آميز و عدم 
قطعيت در تصميمات مقامات دولتى (رتبه ى 139) و ناكارآمدى 
دولت (رتبه ى 138) شالوده ى محيط نهادى اين كشور را تضعيف 

كرده است.
ــتر اقتصاد  ــه ى 131) كه در بس ــد ادارى (رتب ــريفات زائ تش
غيررسمى رواج يافته است، اختالل رقابت داخلى (رتبه ى 140) 
ــه ناكارآمدى  ــه ى 142)، همگى ب ــارى فراوان (رتب و موانع تج
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تخصيص منابع در بازار كاالى آرژانتين انجاميده اند. عالوه بر اين، 
بى اعتمادى به نظام مالى اين كشور (رتبه ى 116)، امكان هدايت 
ــلب كرده است. بدين ترتيب،  منابع مالى را به مصارف صحيح س
دستيابى به سرمايه ى مورد نياز جهت تأمين منابع مالى طرح هاى 
سرمايه گذارى، خواه از طريق بازارهاى داخلى (رتبه ى 114)، وام 
ــرمايه هاى مخاطره آميز (ربه ى 129)،  ــه ى 134) و خواه س (رتب
ــته  ــوارى تبديل گش ــب وكارهاى آرژانتين به امر دش براى كس
ــتر ثبات اقتصاد كالن اين  ــت. همچنين، وخامت هرچه بيش اس
ــور (رتبه ى 62) كه پس از بحران سال 2001 به مدد اتخاذ  كش
سياست هاى موافق چرخه هاى تجارى و حفظ نرخ تورم دورقمى 
مهار گشته بود، ترديدهايى را در ارتباط با پايدارى رشد اقتصادى 
آن برمى انگيزد. چنانچه آرژانتين به مرتفع ساختن كاستى هاى 
ــاختارى نپردازد، رشد اقتصادى بااليى  خود و انجام اصالحات س
كه اين كشور از سال 2003 بدان دست يافته است ادامه نخواهد 
يافت؛ به ويژه چنانچه شرايط مطلوب بين المللى و قيمت باالى 
ــول رود. چنين امرى، اقتصاد آرژانتين را بار  مواد غذايى رو به اف
ديگر به سوى نوسانات و بى ثباتى هاى گذشته سوق خواهد داد كه 

با سياست هاى انبساطى و ركود مقارن خواهد بود. 
بليز براى نخستين بار به جمع كشورهاى حاضر در تحليل هاى 
شاخص رقابت پذيري جهانى پيوسته است. اين كشور كه رتبه ى 
123 را به نام خود رقم است، از كاستى هايى خبر مى دهد. محيط 
نهادى ضعيف (رتبه ى 120)، به ويژه در ارتباط با ناامنى (رتبه ى 
122)، زيرساخت هاى نامطلوب و عدم برخوردارى از رقابت داخلى 
كافى كه تخصيص بهينه ى منابع را در بازار كاال دشوار مى سازند، 
ــوند. عالوه بر اين، با وجود  ضعف هاى اين كشور محسوب مى ش
آنكه بليز در نرخ ثبت نام در آموزش ابتدايى امتياز خوبى را كسب 
ــى (رتبه ى 105) و  ــا نرخ ثبت نام در آموزش عال ــت، ام كرده اس
همچنين، كيفيت كلى نظام آموزشى آن (رتبه ى 126) ضعف هاى 
مهمى را آشكار مى سازد. به طبع، اتخاذ سياست هايى در راستاى 
ــده، بليز را در تقويت مزاياى  ــاختن ضعف هاى ذكرش برطرف س

رقابتى اش يارى خواهد ساخت.
ونزوئال با وجود بهبود اندك امتياز رقابت پذيري خود، با كسب 
ــير نزولى خود در جدول رتبه بندى  رتبه ى 124 همچنان به س
ادامه مى دهد. ارزيابى بسيار ضعيف از كيفيت نهادهاى دولتى اين 
كشور، آن را در اين حوزه در بدترين جايگاه قرار داده است (رتبه ى 
142). همچنين، عملكرد نامطلوب بازار هاى عوامل، به ويژه بازار 
كاال و بازار نيروى كار، در كنار تضعيف ثبات اقتصاد كالن، ونزوئال 
را در ضعيف ترين جايگاه در منطقه ى آمريكاى التين و حوزه ى 
درياى كارائيب نشانده است و آن را از نظر رقابت پذيري در زمره ى 
ــى اين كشور با  ــورها قرار مى دهد. نظام آموزش ضعيف ترين كش

وجود آنكه از نظر نرخ ثبت نام در آموزش عالى عملكرد درخشانى 
را به تصوير كشيده است (رتبه ى 8)، اما از كيفيت پائينى حكايت 
ــرفته بودن  دارد (رتبه ى 121). افزون بر اين، ضعف در ركن پيش
بنگاه هاى تجارى (رتبه ى 124) و ظرفيت پائين نوآورى (رتبه ى 

126)، عملكرد رقابتى ونزوئال را محدود مى سازد.
ــورهاى حاضر در  ــتين بار به جمع كش هائيتى كه براى نخس
ــت، در رتبه ى 141 قرار دارد. اين كشور  نظرسنجى پيوسته اس
ــت به گريبان است و همچنان  با ضعف هاى مهم و متعددى دس
پيامدهاى زلزله ى ويران گر 2010 را پشت سر مى نهد. با اين حال، 
ــاد كالن، آزادى تجارت خارجى  برخى از جنبه هاى مثبت اقتص
ــى، نويد بخش آينده ى  ــازار نيروى كار هائيت ــرى ب و انعطاف پذي
ــتر الزم را جهت انجام اصالحات  ــانى براى آن است و بس درخش
ــتن هائيتى به گزارش  ــى آورد. اميد مى رود پيوس ــى فراهم م آت
ــير ارائه ى برنامه ى راهبردى  ــري جهانى، آن را در مس رقابت پذي
ــوق دهد و با قرار دادن اقتصاد آن در جايگاه  ــازى س جهت بازس

مستحكم تر، فقر را از اين كشور ريشه كن سازد.

4. منطقه ى خاورميانه و آفريقاى شمالى
ــمالى در دهه ى گذشته شاهد  منطقه ى خاورميانه و آفريقاى ش
ــت كه مى توان تأثير آن را  تنش ها و ناآرامى هاى فراوانى بوده اس
ــكاف رقابت پذيري  بر رقابت پذيري ملى اين منطقه و افزايش ش
ــورهاى  ــاير كش ــيه ى خليج فارس و س ــورهاى عربى حاش كش
ــاهده نمود. اين امر، در نتايج رتبه بندى هاى شاخص  منطقه مش
ــال كه از جايگاه باالتر كشورهاى عربى  رقابت پذيري جهانى امس
حاشيه ى خليج فارس در مقايسه با سرزمين هاى شرق مديترانه 
ــت. چگونگى تأثير بهار عرب بر  ــر مى دهد نيز نمود يافته اس خب
ــى قرار  رقابت پذيري منطقه ى خاورميانه، در كادر 5 مورد بررس
ــورهاى اين منطقه كه در سال  ــت. يمن، يكى از كش گرفته اس
جارى به فهرست كشورهاى حاضر در نظرسنجى پيوسته است، 

در رتبه ى 138 جاى دارد.
قطر با سه پله صعود و كسب رتبه ى 14، خود را رقابتى ترين 
كشور منطقه ى خاورميانه و آفريقاى شمالى معرفى كرده است. 
پيشرفت محيط اقتصاد كالن، پيشرفته بودن بنگاه هاى تجارى و 
نوآورى همچنان عواملى هستند كه اين كشور را در ابقاء جايگاه 
ــود را مرهون  ــر رقابت پذيري باالى خ ــارى كرده اند. قط خود ي
شالوده ى قوى در حوزه هاى محيط نهادى با كيفيت (رتبه ى 14)، 
ــت  محيط با ثبات اقتصاد كالن (رتبه ى 5) و بازار كارآمد كاال اس
ــطح پائين فساد و نفوذ هاى نابجا در تصميمات  (رتبه ى 17). س
دولت، كارايى باالى نهادهاى دولتى و برخوردارى از امنيت بى نظير، 
پايه هاى محيط نهادى قوى اين كشور را شكل مى دهند. چنين 
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 وقايعى كه از آن با عنوان «بهار عرب» ياد مى شود، در ابتداى سال 
2011 آغاز گشت و به تدريج منطقه ى خاورميانه را درنورديد. وقايع 
ــتن تغييرات سياسى، انتظاراتى را در  اخير، عالوه بر به همراه داش
ــه به همراه آورده  ــوص افزايش رفاه اقتصادى براى اين منطق خص
ــت. گزارش حاضر، رقابت پذيري تعدادى از كشورهايى را كه از  اس
اين وقايع متأثر گشته اند مورد مطالعه قرار داده است و از تغيير در 
عملكرد رقابت پذيري پاره اى از آنها حكايت دارد. با اين حال، بررسى 
ــتر  همه جانبه ى پيامدهاى اين موضوع به دليل نياز به زمان بيش
ــال جارى  جهت حصول داده هاى الزم، در گزارش رقابت پذيري س

امكان پذير نبوده است.
داده هاى آمارى استفاده شده در شاخص رقابت پذيري جهانى در 
مورد يك سوم از متغيرهاى اين گزارش، مربوط به سال 2011 و يا 
در برخى از حوزه ها، پيش تر از آن است. بر اين اساس، تحوالت اخير، 
در ارزيابى ها لحاظ نشده است. پرسشنامه هاى نظرسنجى از مديران 
ارشد نيز كه در فاصله ى ماه هاى فوريه تا مى 2011 انجام مى پذيرد، 
تنها منبع اطالعاتى است كه تا حدى ناآرامى ها و تنش هاى سياسى 
اين منطقه را منعكس مى سازد. البته، در مواردى مانند ليبى به دليل 
وسعت ناآرامى هاى اجتماعى، جمع آورى چنين داده هايى غير ممكن 
شده است. از اينرو، در گزارش رقابت پذيري سال جارى، نام اين كشور 
به چشم نمى خورَد. از اين ميان، تونس و مصر كشورهايى هستند كه 
ــط ژانويه تا اواسط فوريه در نقطه ى اوج تحوالت  در فاصله ى اواس
سياسى و كناره گيرى رؤساى جمهور خود بودند و امكان بازتاب اين 
وقايع را در پرسشنامه هاى نظرسنجى داشتند. هر دوى اين كشورها، 
سقوط هاى شديدى را در رتبه بندى هاى سال جارى تجربه كرده اند 
(مصر با 13 پله سقوط و تونس با 8 پله سقوط). تضعيف جايگاه اين 
دو كشور در رتبه بندى ها را مى توان به موارد زير نسبت داد: افزايش 
عدم اطمينان از جهت گيرى سياست هاى اقتصادى در آينده، افزايش 
ــاختارى كشور كه در ارزيابى  آگاهى هاى عمومى از ضعف هاى س
ــت و به  ــر از نهادهاى دولتى و خصوصى بازتاب يافته اس ضعيف ت
ميزان كمتر، كاهش كارايى بازارهاى كاال و نيروى كار. از سوى ديگر، 
مى توان پيشرفت هايى را در تعدادى از كشورهاى آفريقاى شمالى و 

شرق مديترانه، به ويژه در اردن، لبنان و الجزاير مشاهده نمود.
ــه ى خاورميانه به ميزان  ــورهاى مختلف منطق با اين حال، كش
متفاوتى از ناآرامى هاى اخير متأثر گشته اند كه سنجش آن مستلزم 
گذشت مدت زمان بيشترى است. از اينرو، مطالعه ى همه جانبه ى 
تأثير تحوالت سياسى منطقه ى خاورميانه بر رقابت پذيري ملى اين 

منطقه، در گزارش سال بعد ميسر خواهد بود.

ويژگى هايى در محيط نهادى قطر، اساس كارايى را در آن فراهم 
آورده است. با اين حال، اين كشور به منظور كاهش آسيب پذيرى 
خود در برابر نوسانات قيمت كاال ها، بايد به تنوع بخشى اقتصادى 
روى آورد و برخى از حوزه هاى رقابت پذيري اش را تقويت نمايد. 
ــش مالى، جوامع  ــاى قطر در جهت تقويت بخ عليرغم تالش ه
كسب و كار اين كشور قابليت اعتماد به بخش مالى را در آن ضعيف 
ارزيابى كرده اند (رتبه ى 80) و حمايت از حقوق قانونى وام گيرنده 
و وام دهنده رتبه ى ضعيف 105 را به خود اختصاص داده است. در 
آخر، با توجه به سطح باالى دستمزد در قطر، الزم است اين كشور 
با پيشبرد استفاده از جديد ترين فناورى ها (رتبه ى 33)، در كنار 
تقويت آزادى تجارت خارجى (با رتبه ى 53 حاكى از موانعى فراراه 
تجارت و سرمايه گذارى خارجى)، اقدام به تنوع بخشى اقتصادى 

نمايد و از اين طريق در راستاى افزايش بهره ورى گام بردارد.
عربستان سعودى با چهار پله صعود و كسب رتبه ى 17، مقام 
دومين اقتصاد رقابتى را در منطقه ى خاورميانه و آفريقاى شمالى 
ــت. عربستان در سال هاى اخير شاهد  به نام خود ثبت كرده اس
پيشرفت هايى در رقابت پذيري خود بوده است كه محيط نهادى 
قوى، بازار هاى كارآمد و بنگاه هاى پيشرفته را براى آن به ارمغان 
ــت. بهبود محيط نهادى (با 9 پله صعود)، ارزيابى بهتر  آورده اس
بنگاه ها از وضعيت امنيت (رتبه ى 4) و تقويت نهادهاى خصوصى 
(رتبه ى 17)، در كنار بهبود محيط اقتصاد كالن، جايگاه مطلوب 
ــور را در رتبه بندى سال جارى رقم زده است. عربستان،  اين كش
ــود محيط اقتصاد كالن خود را مرهون افزايش قيمت انرژى  بهب
ــت كه به مازاد بودجه در سال 2010 منجر گشت. البته، اين  اس
ــطوح پيش از بحران پائين تر است.  ميزان بودجه همچنان از س
ــته ى  ــور با تصويب بزرگ ترين بس ــالوه بر اين، دولت اين كش ع
محرك اقتصادى در ميان تمامى كشورهاى گروه بيست، گام هايى 

را در راستاى بهبود زيرساخت هاى كشور برداشته است. 
ــتان قابل تحسين است، اما  ــرفت هاى اخير عربس با آنكه پيش
ــور قرار دارد.  همچنان چالش هاى عديده اى پيش روى اين كش
ــتان با استاندارد  ــت و آموزش عربس ــطح بهداش براى نمونه، س
ــورهايى كه داراى سطوح مشابه درآمدى هستند هم خوانى  كش
ــتان در دو حوزه ى  ــدارد. در واقع، با وجود آنكه عملكرد عربس ن
بهداشت و آموزش نشان از پيشرفت دارد، ميزان پيشرفت بسيار 
اندك ارزيابى شده است. در نتيجه، اين كشور همچنان در ركن 
ــه ى 61) عملكرد ضعيفى را به  ــت و آموزش ابتدايى (رتب بهداش
جاى گذاشته است و در ركن آموزش عالى (رتبه ى 36) نيز نياز 
ــوزه ى فوق، افزايش كارايى بازار  ــرفت دارد. در كنار دو ح به پيش
نيروى كار (رتبه ى 50) با توجه به ورود قشر جوان اين كشور به 
بازار نيروى كار در سال هاى آتى، از اهميت بااليى برخوردار است. 

كادر 5: بهار عرب و تأثير آن بر نتايج شـاخص 
رقابت پذيري جهانى
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از سوى ديگر، استفاده ى بهينه از استعدادهاى موجود، با توجه به 
افق كم فروغ اين حوزه در جهان و همچنين هم گام با پيش رفتن 
عربستان به سوى تنوع بخشى اقتصادى كه بهره گيرى از نيروى 
كار متخصص و تحصيل كرده را مى طلبد، براى اين كشور ضرورى 
است. عربستان همچنين، بايد در زمينه ى استفاده از جديد ترين 
فناورى ها پيشرفت هايى را حاصل كند (رتبه ى 43) زيرا همچنان 
ــورهاى عربى حاشيه ى خليج فارس  ــاير كش در اين حوزه از س

عقب تر است.
رژيم اشغالگر قدس پس از پشت سر نهادن تنزل هاى چند 
ــته ى خود در رتبه بندى ها، امسال براى دومين سال  سال گذش
ــرفت،  متوالى با ادامه ى صعود خود در جدول و ثبت دو پله پيش
ــت. برخوردارى از ظرفيت عالى در  در رتبه ى 22 قرار گرفته اس
ــغالگر قدس  ــوآورى (رتبه ى 6) مزيت اصلى رژيم اش زمينه ى ن
ــوآورى باال و  ــود كه به لطف بنگاه هاى داراى ن ــوب مى ش محس
منتفع از مراكز پژوهشى با كيفيت كه در خدمت نيازهاى بخش 
ــته است. همچنين، تعداد باالى  كسب وكار هستند، حاصل گش
ثبت اختراع در رژيم اشغالگر قدس (رتبه ى 4)، از ظرفيت باالى 
ــت هاى دولت  نوآورى در اين رژيم حكايت دارد كه به مدد سياس
ــت. محيط  ــاى خود بيش از پيش تقويت گرديده اس در خريده
مالى مطلوب (رتبه ى 10) و به ويژه قابليت دسترسى به سرمايه ى 
مخاطره  آميز (رتبه ى 2) كه هر دو مورد شاهد بهبودهايى در سال 
جارى بوده اند، رژيم اشغالگر قدس را به كانون نوآورى بدل كرده 
ــتمر نهاد ها (رتبه ى 33) و بهبود  ــت. با اين حال، تقويت مس اس
ــى، چالش هاى پيش روى اين رژيم قلمداد  كيفيت نظام آموزش
مى شوند. به عبارت ديگر، چنانچه اين رژيم ضعف هاى آموزشى 
خود را به ويژه در حوزه ى علوم و رياضيات مرتفع نسازد (رتبه ى 
79)، استراتژى رقابتى مبتنى بر نوآورى آن در بلند مدت آسيب 
ــوى ديگر، همچون سال هاى گذشته، وضعيت  خواهد ديد. از س
آسيب پذير امنيت در رژيم اشغالگر قدس هزينه هاى سنگينى را 
بر دوش كسب و كار هاى آن تحميل مى سازد (رتبه ى 74). عالوه 
ــن رژيم (رتبه ى 53) با بهره گيرى  ــر اين، ثبات اقتصاد كالن اي ب
ــطوح بدهى  از اقداماتى چون افزايش انضباط بودجه و كاهش س
همچنان جاى بهبود دارد و به رشد اقتصادى آن در آينده كمك 

خواهد كرد. 
ــال متوالى با دو  ــراى دومين س امـارات متحـده ى عربى ب
ــاخص رقابت پذيري  ــت و هفتم را در ش ــزل، رتبه ى بيس ــه تن پل
ــال به خود اختصاص داده است. تنزل اين كشور در  جهانى امس
رتبه بندى ها به كاستى هاى آن در تعدادى از حوزه ها بازمى گردد 
كه از اين ميان، ناتوانى آن در استفاده از جديدترين فناورى ها در 
ــتاى افزايش بهره ورى، مهم ترين عامل محسوب مى شود. با  راس

اين حال، عملكرد امارات متحده ى عربى حاكى از زيرساخت هاى 
ــاى كارآمد كاال در اين  ــاده باكيفيت (رتبه ى 8) و بازار ه فوق الع
كشور است (رتبه ى 10). ثبات اقتصاد كالن (رتبه ى 11) و برخى 
از ويژگى هاى مثبت نهاد هاى امارات متحده ى عربى مانند اعتماد 
ــت مداران (رتبه ى 8) و كارايى باالى دولت  باالى مردم به سياس
ــى آن مى افزايد. البته، ارزيابى از  (رتبه ى 5)، بر مزيت هاى رقابت
ــته است  ــال هاى اخير رو به وخامت گذاش نهاد هاى امارات در س
كه اين امر نمى تواند بى تأثير از بحران اقتصادى اين كشور باشد. 
بر اين اساس، جهت گيرى مجدد الگوى توسعه ى امارات نيازمند 
برخوردارى از شالوده هاى قوى در رقابت پذيري است. به گونه ايكه 
اين كشور با تقويت اصالحات ساختارى بتواند مخاطرات مرتبط 
ــعه ى  ــا را كاهش دهد و به توس ــاى حبابى دارايى ه با قيمت ه
ــت يابد. از اين ميان، افزايش سرمايه گذارى  اقتصادى پايدار دس
در تقويت بهداشت وآموزش ابتدايى بايد در دستوركار امارات قرار 
ــتيابى به پيشرفت در ركن بهداشت و آموزش ابتدايى  گيرد. دس
نه تنهامستلزم ارتقاء كيفيت آموزش و برنامه هاى درسى مرتبط 
است، بلكه تشويق جامعه به ثبت نام در مقاطع ابتدايى و متوسطه 

را مى طلبد.
تونس كه نقطه ى آغازگر بهار عرب است، با هشت پله سقوط 
ــب رتبه ى 40، از بى ثباتى فضاى كسب وكار اين كشور در  و كس
ــش آگاهى هاى عمومى از  ــاى اخير و افزاي بحبوحه ى ناآرامى ه
چالش هاى آن حكايت دارد (به كادر 5 مراجعه نمائيد). تضعيف 
ــه آن را در اين حوزه از  ــاى خصوصى و دولتى ك كيفيت نهاده
رتبه ى 23 در سال گذشته به رتبه ى 41 در سال جارى رسانده 
است، يكى از نقاط ضعف اين كشور به شمار مى رود. عالوه بر اين، 
تونس در سال جارى شاهد افزايش زمينه ى فساد و جانبدارى هاى 
ــت. همچنين، سطح  تبعيض آميز در محيط نهادى خود بوده اس
امنيت كه در گذشته يكى از مزاياى رقابتى اين كشور محسوب 
ــقوط از رتبه ى 14 به رتبه ى 47، هزينه ى  ــد، امسال با س مى ش

بااليى را بر دوش كسب وكارها تحميل كرده است. 
با اين حال، دو مورد از نقاط قوت تونس كه از وقايع اخير اين 
كشور متأثر نگشته است، جاى اميدوارى دارد. نخست، عملكرد 
تونس در حوزه ى آموزش از متوسط عملكرد كشورهاى منطقه ى 
آفريقاى شمالى، باالتر است كه هم از نظر كيفيت (رتبه ى 33) و 
هم از نظر نرخ ثبت نام در مقاطع ابتدايى و متوسطه برترى هايى 
ــاد كالن تونس  ــازد. دوم، محيط مطلوب اقتص ــكار مى س را آش
ــت كه دولت  به گونه اى از ناآرامى هاى اجتماعى مصون مانده اس
ــطوح قابل مديريت بدهى دولت و ميزان  ــور با س جديد اين كش
ــكلى روبه رو نخواهد بود. اما با وجود  پائين كسرى بودجه با مش
ــده، تونس همچنان با چالش هايى در برنامه ى  مزيت هاى ذكرش
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اقتصادى خود در سال هاى آتى روبه رو است. رهبران سياسى اين 
ــارهاى جامعه كه ممكن است توجه آنها  ــور نبايد تحت فش كش
را از سرمايه گذارى و اصالحات تقويت كننده ى رقابت پذيري دور 
ــوى ديگر،  ــازد، نگاه خود را از اهداف بلندمدت برگيرند. از س س
ايجاد فرصت هاى اشتغال براى جوانان اين كشور نه تنهامستلزم 
ــروى كار و تقويت  ــش كارايى و انعطاف پذيرى بازارهاى ني افزاي
ــب وكار تونس  ــت، بلكه محيط كس ــاالرى در آنها اس شايسته س
ــاى داخلى (در حال  ــش موانع ورود به بازاره ــد از طريق كاه باي
حاضر روبه رو با مقررات دست وپاگير و ماليات هاى باال) و كاهش 
تعرفه هاى واردات، شرايط مساعد جهت رقابت سالم و پويا را براى 

كسب وكارهاى اين كشور فراهم آورد.
ــقوط به رتبه ى  ــال جارى با 13 پله س مصر در رتبه بندى س
ــت. پاره اى از چالش هاى مصر، در ناآرامى هاى  94 تنزل يافته اس
ــور برجسته گشت كه برخى از آنها به نارضايتى و  اخير اين كش
خيزش اخير مردم انجاميد. رهبر سياسى جديد مصر بايد كار خود 
ــتاى مرتفع ساختن چالش هاى اين كشور با پرداختن  را در راس
ــروى كار آغاز كند. به عبارت  ــه اصالحات مورد نياز در بازار ني ب
ــتعدادهاى نيروى كار، مقررات  ــتفاده ى نادرست از اس ديگر، اس
سخت گيرانه ى بازار نيروى كار و همكارى پائين در روابط كارمند 
و كارفرما از مواردى هستند كه بايد در دستوركار مصر قرار گيرند. 
ــور در اشتغال زايى نيازمند افزايش  با اين حال، موفقيت اين كش
تقاضا براى نيروى كار از طريق ايجاد رقابت داخلى پويا و آزادى 
بيشتر در زمينه ى تجارت خارجى و جذب سرمايه گذارى مستقيم 

خارجى است. 
به لطف برخوردارى از اندازه ى وسيع بازار و ظرفيت باال جهت 
ــن مجاورت با بازار بزرگ اروپا حاصل  افزايش صادرات كه به يُم
شده است، مصر با اتخاذ اصالحات تقويت كننده ى رقابت پذيري 
مى تواند در كوتاه مدت يا ميان مدت، فعاليت هاى كسب وكار خود 
را بهبود بخشد. با اين حال، بازبينى نظام آموزشى اين كشور كه 
ــو  ــب وكار هم س بايد بيش از پيش خود را با نيازهاى بخش كس
سازد و در راستاى افزايش نرخ ثبت نام تقويت گردد، چالش پيش 
روى آن در بلندمدت به شمار مى رود. مصر برخالف تونس كه در 
ركن محيط اقتصاد كالن نماگرهاى مطلوبى را آشكار مى ساخت، 
ــته است. با وجود  در اين حوزه عملكرد ضعيفى را بر جاى گذاش
ــته از كاهش حكايت داشت، اما  آنكه بدهى دولت مصر در گذش
ــرى بودجه و تورم همچنان بر اقتصاد آن سايه افكنده است.  كس
ــادى و ايجاد فرصت هاى  ــور به منظور تأمين رفاه اقتص اين كش
پيشرفت براى شهروندان خود در آينده، بايد در مسير دستيابى 
به رشد پايدار گام بردارد. تحقق چنين امرى تنها در گرو مقاومت 
ــور و تمركز بر  ــر جريان هاى مخالف اصالحات در اين كش دربراب

برنامه هاى تقويت كننده ى رقابت پذيري در راستاى افزايش سطح 
بهره ورى است. 

ــب رتبه ى 138درحالى كه نخستين حضور خود  يمـن با كس
ــى تجربه مى كند، پايان بخش  ــاخص رقابت پذيري جهان را در ش
ــمالى  ــور هاى منطقه ى خاورميانه و آفريقاى ش ــدى كش رتبه بن
ــت. رتبه ى ضعيف اين كشور، نمايانگر چالش هاى متعدد آن  اس
ــد اقتصادى است. با توجه به آنكه  در تقويت رقابت پذيري و رش
ــعه يافتگى در مرحله ى مبتنى بر عوامل توليد  ــن از نظر توس يم
ــتى هاى آن را به ترتيب اولويت اين گونه  قرار دارد، مى توان كاس
ــه ى 140) كه با چگونگى  ــمرد: محيط نهادى ضعيف (رتب برش
حاكميت بخش خصوصى و دولتى مرتبط است، عملكرد نامطلوب 
ــت و آموزش (رتبه ى 127) و زيرساخت هاى  در حوزه ى بهداش
ــعه نيافته (رتبه ى 132). پرداختن به معضالت ذكرشده، با  توس
توجه به نقاط قوت اين كشور از جمله اندازه ى وسيع بازار، تجارت 
ــاخت  ــازار انعطاف پذير نيروى كار، يمن را قادر خواهدس آزاد و ب

بهره ورى خودرا بهبود بخشد. 

5. منطقه ى آفريقاى سياه
منطقه ى آفريقاى سياه در 15 سال گذشته رشد چشمگيرى را 
ــت. اين منطقه به سرعت توانست پس از بحران  حاصل كرده اس
اقتصادى جهانى احياء خود را به دست آورد و متوسط نرخ رشد 
ــط رشد اقتصادى جهان بيشتر است. اين  آن، همچنان از متوس
امر به بهبود رقابت پذيري ملى تعدادى از كشورهاى آفريقايى در 
سال جارى بازمى گردد. آفريقاى جنوبى و موريس كه در مقايسه 
با سال گذشته موفق تر ظاهر شده اند، كماكان در نيمه ى بااليى 
جدول رتبه بندى قرار دارند و تعدادى از كشور هاى اين منطقه نيز 
در برخى از حوزه ها به پيشرفت هاى چشمگيرى دست يافته اند. 
ــورهاى اين منطقه كه در گذشته پيشتاز  در مقابل، برخى از كش
كشورهاى آفريقايى بودند، از تنزل قابل مالحظه اى حكايت دارند. 
ــياه در مقايسه با ساير مناطق  در مجموع ، منطقه ى آفريقاى س
جهان، عملكرد ضعيف ترى را در گزارش رقابت پذيري به نمايش 
مى گذارد. اين امر، ضرورت بهبود بسيارى از حوزه ها را در راستاى 
دستيابى اين منطقه به رشد پايدار برجسته مى سازد. روند حاكم 
ــورهاى منطقه ى آفريقاى سياه در سال هاى  بر رقابت پذيري كش

اخير، در كادر 6 مورد مطالعه قرار گرفته است.
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ــياه در دهه ى گذشته شاهد تجديد حيات  منطقه ى آفريقاى س
اقتصادى خود بوده است. بنا بر برآوردهاى صندوق بين المللى پول، 
رشد توليد ناخالص داخلى اين قاره در فاصله ى سال هاى 2000 تا 
2010، ساالنه به طور متوسط برابر با 5/5 درصد تخمين زده شده 
است كه در سال 2011 نيز نرخ رشد مشابهى براى آن پيش بينى 
ــط نرخ رشد اقتصادى جهان كه برابر  مى گردد. اين نرخ، از متوس
با 4/4 درصد پيش بينى مى شود بيشتر است و البته، از نرخ رشد 
ــده در مورد اقتصادهاى پيشرفته نيز كه 2/4 درصد  پيش بينى ش
تخمين زده مى شود فراتر مى رود. با وجود آنكه رشد اقتصادى اين 
منطقه در سال 2009 به كمتر از 3 درصد تقليل يافت، اما رشد 
آن در شرايطى كه اقتصاد جهانى با ركود مواجه بود مثبت باقى 
ماند. بدون ترديد، كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه در مقايسه با 
بسيارى ديگر از نقاط جهان بحران اقتصادى را با موفقيت بيشترى 

پشت سر گذاشته اند.
ــال هاى اخير،  ــان اين منطقه در س با توجه به عملكرد درخش
ــش هايى درباره ى ادامه ى رشد اقتصادى آن در آينده مطرح  پرس
مى گردد. پايدارى رشد اقتصادى كشورهاى اين منطقه در آينده، 
ــتلزم بنا نهادن رشد آنها بر شالوده ى افزايش رقابت پذيري و  مس
بهره ورى خواهد بود. جاى ترديد نيست كه رشد باالى كشورهاى 
اين منطقه به طور عمده به افزايش قيمت كاالها بازمى گردد كه 
ــت هاى مقتضى همراه نباشد،  چنانچه با اتخاذ اقدامات و سياس
ــود  مترادف با بهبود بهره ورى نخواهد بود. همچنين، گفته مى ش
به دليل يكپارچگى محدود كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه با 
ــاد جهانى، به ويژه در حوزه ى بازارهاى مالى، اين منطقه در  اقتص
مقايسه با مناطق توسعه يافته كمتر از بحران اقتصادى جهانى متأثر 
گشته است و اين امر به شالوده هاى قوى افزايش بهره ورى در آن 
ارتباط نمى يابد. چنين امرى با وجود آنكه منطقه ى آفريقاى سياه 
ــته است، اما در بلندمدت سدى  را در كوتاه مدت مصون نگاه داش

فراراه توسعه ى آن خواهد بود.
شاخص رقابت پذيري جهانى ابزار مناسبى است كه كشورهاى 
اين منطقه را در تشخيص حوزه هايى كه بايد در راستاى دستيابى 
به رشد پايدار تقويت گردند يارى مى دهد و آنها را در مسير تحقق 
سطح زندگى باالتر مانند آنچه كه برخى از اقتصادهاى نوظهور در 

آسيا تجربه مى كنند رهنمون مى سازد.
ــن مى سازد كه بيشتر  ــرح داده  شده به خوبى روش مطالب ش
كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه به منظور بهبود رقابت پذيري 
ــخن، تنها دو  اين منطقه راه فراوانى را در پيش دارند. به ديگر س

كشور آفريقاى جنوبى و موريس از منطقه ى آفريقاى سياه خود 
را در نيمه ى بااليى جدول رتبه بندى رقابت پذيري قرار داده اند و 
از ميان 20 كشورى كه در رقابت پذيري سال جارى ضعيف ترين 
رتبه را به خود اختصاص داده اند، نام 13 اقتصاد از اين منطقه به 
ــتاوردهاى اخير اين  ــم مى خورد. با اين حال، با توجه به دس چش
منطقه، مى توان پرسيد آيا كشورهاى آفريقاى سياه مسير درستى 
ــورهاى آفريقاى سياه از  را مى پيمايند؟ يا به عبارت ديگر، آيا كش

بهبود رقابت پذيري خبر مى دهند؟
به منظور ارائه ى تصويرى از پيشرفت كشورهاى اين منطقه و 
همچنين، ارزيابى ميزان همگرايى آنها با ساير كشورها، در نمودار 
1 ميانگين امتياز رقابت پذيري آن دسته از كشورهاى منطقه ى 
آفريقاى سياه كه از سال 2005 تاكنون در گزارش رقابت پذيري 
ــت.  ــته اند، در اين بازه ى زمانى به نمايش درآمده اس حضور داش
مقايسه ى ميانگين عملكرد كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه با 
ميانگين عملكرد كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى 
اقتصادى، تصويرى از رقابت پذيري اين منطقه در برابر پيشرفته ترين 

اقتصادهاى جهان به دست مى دهد.
ــاهده مى گردد، ميانگين امتياز  همان گونه كه در نمودار 1 مش
ــورهاى اين منطقه در هفت سال بازه ى زمانى  رقابت پذيري كش
به نمايش درآمده، نشان از همگرايى خفيف امتياز آنها با ميانگين 
ــورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى  امتياز كش
دارد. به عبارت دقيق تر، ميانگين امتياز كشورهاى عضو سازمان 
ــعه و همكارى هاى اقتصادى در اين بازه ى زمانى ثابت مانده  توس
ــد)؛ درحالى كه ميانگين  ــوع 7 درص ــت (4/9 درصد از مجم اس
كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه با 0/3 درصد بهبود، از ميزان 
ــال 2005 به ميزان 3/7 درصد در سال 2011  3/4 درصد در س
ارتقاء يافته است. بر اين اساس، كشورهاى آفريقايى از سال 2005 
ــرفت هايى در شالوده هاى رقابت پذيري خود  تاكنون، شاهد پيش
ــت هاى  ــورها در زمينه ى اتخاذ سياس بوده اند. در واقع، اين كش
مالى پايدار، مهار تورم و كاهش ميزان بدهى به توفيق هايى دست 
يافته اند (كه البته به مدد تالش هاى بين المللى در راستاى كاستن 
ــورهاى داراى كمترين درجه ى توسعه يافتگى  از بدهى هاى كش
ــن منطقه به  ــورهاى اي ــت). تعدادى از كش ــته اس حاصل گش
ــرفت هاى بيشترى نايل شده اند. به گونه ايكه با فراتر رفتن از  پيش
فعاليت هاى بخش خصوصى، راه را براى فعاليت هاى بخش هاى 
عمومى مانند مخابرات گشوده اند و با افزايش كارايى بازارهاى خود 
ــته اند به اصالحات ساختارى  به ويژه بازارهاى نيروى كار، توانس

كادر 6: آيا رقابت پذيري كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه از بهبود خبر مى دهد؟

(ادامه دارد)
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كادر 6: آيا رقابت پذيري كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه از بهبود خبر مى دهد؟ (ادامه)

بنيادين دست يابند.
ــورهاى آفريقاى  ــده در باال، عملكرد كش ــر مطالب ذكرش بناب
سياه با چشم انداز خوش بينانه اى همراه است. در پرسشنامه هاى 
ــش ها به اين موضوع  ــد يكى از پرس ــنجى از مديران ارش نظرس
ــد اقتصادى  ــردازد كه فعاالن اقتصادى احتمال ركود يا رش مى پ

ــه پيش بينى مى كنند.  ــاه آينده چگون ــود را در 12 م ــور خ كش
ــده در نمودار 2 به نمايش درآمده است.  ــخ هاى گردآورى ش پاس
بر اساس نتايج اين نمودار، درحالى كه فعاالن اقتصادى كشورهاى 
ــعه و همكارى هاى اقتصادى از سال 2005  ــازمان توس عضو س
ــون دورنماى اقتصاد خود را با خوش بينى اندكى پيش بينى  تاكن

نمودار 1: مقايسه ى روند رقابت پذيري كشورهاى آفريقاى سياه با كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى بر اساس امتياز 
آنها در شاخص رقابت پذيري جهانى بين سال هاى 2011 – 2005
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سال هاى انتشار شاخص رقابت پذيري جهانى 

منبع: محاسبات نويسندگان بر اساس اطالعات گزارش هاى رقابت پذيري جهانى مجمع جهانى اقتصاد در سال هاى مختلف
توجه: هفده كشور از منطقه ى آفريقاى سياه كه از سال 2005 تاكنون در گزارش رقابت پذيري جهانى حضور داشته اند در محاسبه ى ميانگين امتياز اين منطقه در نظر گرفته شده اند. اين 

كشورها عبارتند از: بنين، بوتسوانا، كامرون، چاد، اتيوپى، گامبيا، كنيا، ماداگاسكار، مالى، موريس، موزامبيك، ناميبيا، نيجريه، آفريقاى جنوبى، تانزانيا، اوگاندا، و زامبيا.

كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى                      
آن دسته از كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه كه از سال 2005 در گزارش 

رقابت پذيرى جهانى حضور داشته اند                                                             

(ادامه دارد)
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سال هاى انتشار شاخص رقابت پذيري جهانى 

منبع: اطالعات گزارش هاى رقابت پذيري جهانى مجمع جهانى اقتصاد در سال هاى مختلف

چين                                                          
كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى                             

آن دسته از كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه كه                              
از سال 2005 در گزارش رقابت پذيرى جهانى حضور داشته اند                                                               

نمودار 2: پيش بينى فعاالن اقتصادى كشورها از احتمال بروز ركود اقتصادى در دوازده ماه آينده در كشور خود
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كادر 6: آيا رقابت پذيري كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه از بهبود خبر مى دهد؟ (ادامه)

نمودار 3: مشكالت اصلى كسب وكار در كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه از نظر فعاالن اقتصادى اين كشورها

نظر فعاالن اقتصادى بر اساس درصد

ــورهاى آفريقاى سياه در  نموده اند، ارزيابى فعاالن اقتصادى كش
ــان به ويژه در دو سال اخير، با خوش بينى  مورد آينده ى كشورش
بيشترى همراه بوده است. از سوى ديگر، ارزيابى فعاالن اقتصادى 
ــال هاى اخير به ارزيابى بسيار خوش بينانه ى  ــورها در س اين كش
ــده است. با اين حال، عليرغم  فعاالن اقتصادى چين نزديك تر ش
پيدايش روندهاى مثبت در رقابت پذيري اين كشورها در سال هاى 
اخير، از نمودار 1 مى توان اين گونه استنباط نمود كه رقابت پذيري 
كشورهاى آفريقاى سياه كماكان از اقتصادهاى پيشرفته ضعيف تر 
است. بنابراين، ناگفته پيداست كه كشورهاى اين منطقه به منظور 
حفظ رشد خود در آينده، راه بسيارى را پيش رو دارند. بر اساس 
ــاخص رقابت پذيري جهانى، تقويت زيرساخت ها، بهبود  نتايج ش
ــعه ى ساختارهاى نهادى مطمئن اقداماتى  نظام آموزشى و توس
هستند كه كشورهاى آفريقايى بايد در راستاى تقويت توسعه ى 

اقتصادى سريع خود در دستوركار قرار دهند. 
ــاالن اقتصادى  ــب، عواملى كه از نظر فع ــه ى اين مطل در ادام
كشورهاى منطقه ى آفريقاى سياه مشكالت اصلى كسب وكار در 
ــوند، در نمودار 3 به نمايش درآمده  اين كشورها محسوب مى ش
است. همان گونه كه در اين نمودار قابل مشاهده است، دسترسى 
ــاد ادارى و نامناسب بودن زيرساخت ها  به منابع تأمين مالى، فس

بزرگ ترين موانع انجام كسب وكار در اين منطقه شناسايى شده اند. 
از اينرو، به منظور تسهيل اشتغال زايى و خلق ثروت در منطقه ى 
ــورهاى اين منطقه به شدت مورد نياز  ــياه كه در كش آفريقاى س
ــكالتى كه در باال بدان اشاره شد از پيش رو  ــت، ابتدا بايد مش اس

برداشته شوند.  
ــت كه  ــج به نمايش درآمده در اين نمودارها، مبين آن اس نتاي
پيش بينى خوش بينانه در مورد رشد اقتصادى منطقه ى آفريقاى 
ــورهاى اين  ــياه بايد با احتياط همراه گردد. با وجود آنكه كش س
ــال هاى اخير در برخى از حوزه ها پيشرفت هايى را  منطقه در س
ــرد اقتصادى مطلوب آنها در  ــانده اند، اما تداوم عملك به ثبت رس
ــتلزم توسعه ى محيط اقتصادى اين منطقه بر مبناى  آينده، مس
عوامل افزايش دهنده ى بهره ورى است. تقويت مقتضيات مرتبط 
ــرمايه هاى انسانى، الزامات فيزيكى و نهادى مواردى هستند  با س
كه كشورهاى آفريقاى سياه بايد به منظور دستيابى به توسعه ى 
اقتصادى رقابت محور و مبتنى بر فعاليت هاى بخش خصوصى در 
كانون توجه قرار دهند. تنها در اين صورت است كه كشورهاى اين 
منطقه مى توانند رشد اقتصادى مثبت خود را حفظ نمايند و حتى، 

پيشرفت خود را در آينده تسريع بخشند.

دسترسي به منابع تأمين مالي
فساد

نامناسب بودن زيرساخت ها
بوروكراسي دولتى ناكارآمد

نرخ هاي ماليات
نيروي كار غيرمتخصص

فقر اخالق كار در نيروي كار ملي
تورم

بى ثباتى سياست ها
پيچيدگى مقررات مالياتي

قوانين كار محدوديت زا
مقررات ارزي
جرم و دزدي

بي ثباتي حكومت/ كودتا
پائين  بودن سطح بهداشت عمومي
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آفريقاى جنوبى با كسب رتبه ى 50، از چهار پله صعود خبر 
مى دهد. اين كشور كماكان پيشگام كشور هاى منطقه ى آفريقاى 
ــورهاى BRICS نيز، رتبه ى دوم را  ــت و در ميان كش سياه اس
ــاس  ــاص مى دهد. آفريقاى جنوبى به ويژه بر اس ــه خود اختص ب
استاندارد هاى منطقه اى، از مزيت اندازه ى وسيع اقتصاد بهره مند 
ــور همچنين،  ــت (رتبه ى 25 در ركن اندازه ى بازار). اين كش اس
ــص عوامل مانند حمايت  ــى از كيفيت نهاد ها و تخصي در ارزياب
ــت (رتبه ى 30)،  ــت معنوى (رتبه ى 30)، حقوق مالكي از مالكي
ــه ى 3) و كارايى بازار كاال  ــخگويى نهاد هاى خصوصى (رتب پاس
ــيده است. سطح توسعه ى بازار مالى  (رتبه ى 32) خوش درخش
ــيار درخور توجه است. به عبارت  آفريقاى جنوبى (رتبه ى 4) بس
ديگر، در شرايطى كه اعتماد عمومى به بازار هاى مالى بسيارى از 
نقاط جهان كم رنگ شده است، عملكرد آفريقاى جنوبى از اعتماد 
ــالوه بر اين، آفريقاى  ــردم به اين بخش حكايت دارد. ع باالى م
جنوبى در حوزه هاى پيچيده تر شاخص رقابت پذيري جهانى مانند 
ــرفته بودن بنگاه هاى تجارى (رتبه ى 38) و نوآورى (رتبه ى  پيش
41) عملكرد قابل قبولى را نشان مى دهد كه بر پايه ى بهره گيرى 
ــاركت باالى  از مراكز قوى پژوهش هاى علمى (رتبه ى 30) و مش
ــگاه و صنعت در حوزه ى نوآورى شكل گرفته است (رتبه ى  دانش

.(26
ــاره اى  ــوردارى از پ ــل برخ ــى به دلي ــاى جنوب ــه آفريق با آنك
ــه ى آفريقاى  ــگام رقابت پذيري منطق ــاى رقابتى، پيش ويژگى ه
ــور بايد به منظور ارتقاء هر  ــياه محسوب مى شود، اما اين كش س
چه بيشتر رقابت پذيري خود، در جهت رفع كاستى هايش تالش 
كند. آفريقاى جنوبى به دليل رويه هاى انعطاف ناپذير استخدام و 
اخراج نيروى كار (رتبه ى 139) و تعيين دستمزد (رتبه ى 138) 
ــروى كار (رتبه ى 138)،  ــن روابط ضعيف كارفرما و ني و همچني
ــن كارايى بازار نيروى كار به خود اختصاص  رتبه ى 95 را در رك
ــالوه بر اين، آفريقاى جنوبى به منظور ارتقاء ظرفيت  مى دهد. ع
ــوزش عالى را كه با  ــود، بايد نرخ پائين ثبت نام در آم ــوآورى خ ن
ــت  ــاخته اس ــد، رتبه ى 97 را در اين حوزه عايد آن س 15 درص
افزايش دهد. همچنين، زيرساخت هاى آفريقاى جنوبى با وجود 
آنكه بر اساس استاندارد هاى منطقه اى مناسب ارزيابى مى شوند 
(رتبه ى 62)، نيازمند تقويت بيشتر هستند. از سوى ديگر، وضع 
ــت كه  ــت در آفريقاى جنوبى يكى از مواردى اس نامطلوب امني
انجام كسب و كار را در اين كشور دشوار مى سازد. به عبارت ديگر، 
هزينه اى كه وقوع خشونت و خالف كارى بر كسب و كار ها تحميل 
مى كند (رتبه ى 136) در كنار ناتوان دانستن پليس در جلوگيرى 

ــدى فرا راه شكوفايى رقابت پذيري  از خالف كارى (رتبه ى 95) س
اين كشور به شمار مى رود. يكى ديگر از حوزه هاى نگران  كننده در 
آفريقاى جنوبى به سالمت نيروى كار باز مى گردد كه به دليل نرخ 
باالى شيوع بيمارى هاى واگيردار و به طور كلى عملكرد ضعيف در 
نماگر هاى مربوط به بهداشت، رتبه ى 129 را در ميان 142 كشور 

به خود اختصاص داده است. 
ــرفت نسبت به سال گذشته و كسب  موريس با يك پله پيش
ــت.  ــه ى 54، بالفاصله پس از آفريقاى جنوبى قرار گرفته اس رتب
ــتقالل قضايى باال و كارايى دولت،  ــفافيت حقوق مالكيت، اس ش
ــور انجاميده  ــى قوى در اين كش ــكل گيرى نهادهاى دولت به ش
ــت. عالوه بر اين، نهاد هاى خصوصى موريس با برخوردارى از  اس
استاندارد هاى اثر بخش حسابرسى و حسابدارى و حمايت قوى از 
سرمايه گذار، بسيار پاسخگو ارزيابى شده اند (رتبه ى 19). همچنين، 
ــور، به ويژه در حوزه ى بنادر، حمل و نقل  زيرساخت هاى اين كش
ــاس استاندارد هاى منطقه اى  هوايى و خطوط تلفن ثابت، بر اس
ــت نيز، موريس از  ــوند. در حوزه ى بهداش مطلوب ارزيابى مى ش
ساير كشور هاى منطقه ى آفريقاى سياه موفق تر ظاهر شده است. 
افزون بر موارد فوق، بازار هاى كاالى موريس نيز، كارآمد شناسايى 

شده اند (رتبه ى 28).
از سوى ديگر، نظام آموزشى اين كشور تالش هايى را مى طلبد. 
ــى پائين است و  به گونه ايكه، نرخ ثبت نام در تمام مقاطع آموزش
ــى آن نيز متوسط ارزيابى مى شود. عالوه بر  كيفيت نظام آموزش
ــال  ــه با س ــن، با وجود آنكه بازار نيروى كار موريس در مقايس اي
گذشته از پيشرفت هاى قابل مالحظه اى حكايت دارد، اما همچنان 
كاستى هايى را در زمينه ى قوانين انعطاف ناپذير استخدام و اخراج 
ــتمزد (رتبه ى 107) آشكار  نيروى كار (رتبه ى 82) و تعيين دس
مى سازد كه موجب كاهش انگيزه جهت اشتغال زايى در اين كشور 

مى شود.
رواندا با ثبت ده پله ترقى و كسب رتبه ى 70، سومين كشور 
ــياه به شمار مى رود. اين كشور  رقابت پذير منطقه ى آفريقاى س
مانند ساير كشور هاى كمابيش موفق اين منطقه، از نهاد هاى قوى 
و كارآمد بهرمند است كه از سطوح پائين فساد (بى شك به دليل 
سياست عدم تساهل دولت) و امنيت مناسب حكايت دارند. افزون 
ــت و بازار هاى مالى آن  ــر اين، بازار نيروى كار رواندا كارآمد اس ب
نيز كمابيش توسعه يافته ارزيابى مى شوند. اين كشور همچنين، 
با توجه به سطح توسعه يافتگى اش از ظرفيت مطلوب در حوزه ى 
نوآورى خبر مى دهد. اما چالش هاى پيش روى رقابت پذيري رواندا 
عبارتند از: وضعيت نامطلوب زيرساخت ها، نرخ پائين ثبت نام در 
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مقاطع متوسطه و آموزش عالى و سالمت پائين نيروى كار.
بوتسوانا با وجود آنكه در سال جارى با 4 پله سقوط به رتبه ى 
ــت، اما همچنان يكى از چهار رقابت پذير ترين  80 تنزل يافته اس
ــياه محسوب مى شود. نهاد هاى  اقتصاد هاى منطقه ى آفريقاى س
قانونمند و قابل اعتماد (رتبه ى 32) با ويژگى هاى اثربخشى مخارج 
دولت، اعتماد عمومى باال به سياست مداران و ميزان پائين فساد، از 
نقاط قوت اين كشور به شمار مى روند. ثبات اقتصاد كالن بوتسوانا 
با آنكه در مقايسه با تعدادى از كشور هاى صنعتى بهتر ارزيابى شده 
است، اما با سقوط از رتبه ى 41 در دو سال گذشته به رتبه ى 82 
ــال جارى، ضعف هايى را به نمايش مى گذارد. ضعف اصلى  در س
اين كشور به شالوده ى منابع انسانى آن باز مى گردد. نرخ ثبت نام 
ــوانا بنا بر معيار هاى بين المللى در تمام  ــى بوتس در مراكز آموزش
مقاطع تحصيلى پائين ارزيابى مى شود. كيفيت نظام آموزشى اين 
كشور نيز در سطح متوسط قرار دارد. با اين حال، بزرگ ترين مانع 
بوتسوانا در بهبود وضعيت رقابتى اش را بايد در حوزه ى بهداشت 
جست و جو كرد. نرخ شيوع بيمارى ها در اين كشور با وجود آنكه 
در سال هاى اخير كاهش يافته است، اما همچنان در سطح بسيار 

بااليى قرار دارد.
ــقوط، رتبه ى 83 را به خود اختصاص داده  ناميبيا با نه پله س
ــور به تضعيف محيط  ــت. دليل اصلى تنزل عملكرد اين كش اس
ــرى باالى بودجه ى دولت  اقتصاد كالن آن بازمى گردد كه از كس
ــه ى 43)، حمايت باال از  ــت دارد. محيط نهادى قوى (رتب حكاي
ــتقالل قوه ى قضائيه و اعتماد باالى مردم به  حقوق مالكيت، اس
سياست مداران، نقاط قوت ناميبيا را تشكيل مى دهند. همچنين، 
زيرساخت هاى حمل و نقل اين كشور بنا بر استاندارد هاى منطقه اى 
مطلوب برآورد شده اند (رتبه ى 40) و بازار هاى نيروى كار آن نيز 
عملكرد كمابيش موفقى را به ثبت رسانده اند (رتبه ى 57). افزون 
بر اين، به دليل اعتماد عمومى باال به نهاد هاى مالى، بازارهاى مالى 
ناميبيا بنا بر استاندارد هاى بين المللى توسعه يافته ارزيابى شده اند 
ــت و آموزش  (رتبه ى 36). در مقابل، نماگر هاى مربوط به بهداش
اين كشور مانند بيشتر كشور هاى منطقه ى آفريقاى سياه، عملكرد 
ضعيفى را به نمايش مى گذارند. اين كشور با نرخ باالى مرگ و مير 
نوزادان و ميزان پائين اميد به زندگى كه به نرخ باالى بيمارهاى 
واگير دار باز مى گردد، رتبه ى ضعيف 116 را در زير ركن بهداشت به 
خود اختصاص مى دهد. در حوزه ى آموزش نيز، نرخ پائين ثبت نام 
در مقاطع تحصيلى و كيفيت ضعيف نظام آموزشى، رتبه ى 127 
ــاخته است. از سوى ديگر، نفوذ  را در اين ركن نصيب ناميبيا س
ــاى جديد مانند اينترنت و تلفن همراه در ناميبيا پائين  فناورى ه

است و اين كشور به منظور افزايش بهره ورى بنگاه هاى خود بايد 
توجه ويژه اى به جذب فناورى هاى جديد معطوف دارد.

ــرفت، رتبه ى 102 را از آن خود ساخته  كنيا با چهار پله پيش
است. اصلى ترين مزاياى رقابتى اين كشور به حوزه هاى پيچيده تر 
ــراى نمونه، كنيا با  ــاخص رقابت پذيري جهانى باز مى گردد. ب ش
ــعه در بنگاه ها و  ــص هزينه ى باال به بخش تحقيق و توس تخصي
بهره مندى از مراكز قوى تحقيقات علمى كه در انجام فعاليت هاى 
پژوهشى مشاركت نزديكى با بخش تجارت دارند، موفق شده است 
رتبه ى بسيار مطلوب 52 را در ظرفيت نوآورى به خود اختصاص 
ــوى ديگر، نظام آموزشى كنيا با وجود آنكه در مقايسه  دهد. از س
با بيشتر كشور ها تنها براى عده ى معدودى فراهم است، به دليل 
برخوردارى از كيفيت مطلوب (رتبه ى 51) و ارائه ى آموزش هاى 
ضمن خدمت (رتبه ى 54)، پشتوانه ى ظرفيت نوآورى اين كشور 
محسوب مى شود. همچنين، بازار هاى مالى كه بنا بر استاندارد هاى 
بين المللى توسعه يافته ارزيابى مى شوند (رتبه ى 26) و بازار هاى 
كارآمد نيروى كار (رتبه ى 37) از مزيت هاى اقتصاد كنيا به شمار 
مى روند. با اين حال، وجود كاستى هايى در اين كشور به ظرفيت 
ــت. حوزه ى بهداشت (رتبه ى 122) با  ــيب زده اس رقابتى آن آس
ــه اميد به زندگى را  ــيوع بيمارى هاى واگير دار ك ميزان باالى ش
ــت به همراه  ــال كاهش داده اس ــور به كم تر از 55 س در اين كش
كاهش بهره ورى نيروى كار، يكى ديگر از حوزه هاى نگران كننده 
ــود. همچنين، وضعيت امنيت در اين  ــوب مى ش در كنيا محس
كشور نگران كننده است (رتبه ى 129). در مجموع، اميد مى رود 
اصالحات صورت گرفته در قالب قانون اساسى جديد اين كشور، در 

پيشبرد بسيارى از حوزه هاى ذكر شده مؤثر واقع شود.
ــبت به آن دسته از كشورهاى منطقه ى  غنا با وجود آنكه نس
ــياه كه از سال 2005 در گزارش رقابت پذيري جهانى  آفريقاى س
حضور داشته اند يك پله ترقى يافته است، اما كماكان مانند سال 
ــته رتبه ى 114 را به خود اختصاص مى دهد. اين كشور با  گذش
ــتاندارد هاى  ــى باالى دولت به ويژه بنا بر اس ــوردارى از كاراي برخ
ــاكان در نماگر  نهادها و حاكميت دولتى عملكرد  منطقه اى، كم
موفقى را آشكار مى سازد. همچنين، برخى از جنبه هاى زيرساختى 
اين كشور به ويژه در حوزه ى بنادر (رتبه ى 66)، بنا بر استاندارد هاى 
منطقه اى مطلوب ارزيابى مى شود. عالوه بر اين، بازار هاى مالى غنا 
به نسبت توسعه يافته هستند (رتبه ى 61). در مقابل، سطح نظام 
ــور در تمام مقاطع با استاندارد هاى بين المللى  آموزشى اين كش
فاصله دارد. بازار هاى نيروى كار غنا ناكارآمد هستند و اين كشور 
ــيار پائين فناورى هاى اطالعات و ارتباطات)،  (با ضريب نفوذ بس
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در جذب فناورى هاى جديد در راستاى افزايش بهره ورى ضعيف 
عمل كرده است. از سوى ديگر، بى ثباتى اقتصاد كالن غنا (رتبه ى 
139) با مشخصه هاى كسرى مالى باال، نرخ باالى بدهى دولت و 

تورم، يكى از كاستى هاى آن به شمار مى رود.
تانزانيا با كسب رتبه ى 120، در ميان آن دسته از كشورهاى 
منطقه ى آفريقاى سياه كه از سال 2005 در گزارش رقابت پذيري 
جهانى حضور داشته اند از شش پله تنزل خبر مى دهد. البته، اين 
ــان مى دهد و تنزل آن در  كشور عملكرد كمابيش با ثباتى را نش
ــال جارى به طور عمده به پيشرفت پر شتاب ساير  رتبه بندى س
ــوردارى از  ــاى دولتى تانزانيا با برخ ــور ها باز مى گردد. نهاد ه كش
سطح قابل قبول اعتماد عمومى به سياست مداران (رتبه ى 53) و 
بى طرفى نسبى دولت در ارتباطاتش با بخش خصوصى (رتبه ى 
49)، مزيت رقابتى اين كشور به شمار مى روند. همچنين، برخى 
ــاركت باالى  ــور مانند مش از ويژگى هاى بازار نيروى كار اين كش
زنان در نيروى كار (رتبه ى 5) و ميزان منطقى هزينه هاى اخراج 

كاركنان مازاد، نشان از كارايى اين بازار ها دارد. 
با اين حال، نقاط ضعف بسيارى پيش روى رقابت پذيري تانزانيا 
ــاخت هاى اين كشور با كيفيت نامطلوب جاده ها،  قرار دارد. زيرس
بنادر و تأمين برق و تعداد كم خطوط تلفن، توسعه نيافته ارزيابى 
مى شوند (رتبه ى 130). از سوى ديگر، با وجود آنكه در تانزانيا نرخ 
ثبت نام در مقطع ابتدايى تحسين برانگيز است، اين نرخ در مقاطع 
ــطه (رتبه ى 132) و آموزش عالى (رتبه ى 139) تانزانيا را  متوس
ــان قرار مى دهد.  ــور هاى جه در زمره ى يكى از ضعيف ترين  كش
ــت.  ــى تانزانيا نيازمند بهبود اس همچنين، كيفيت نظام آموزش
ــطح پائين آمادگى در  حوزه ى نگران كننده ى ديگر در تانزانيا، س
حوزه ى فناورى است (رتبه ى 126). در واقع، جذب فناورى هاى 
ــور  اطالعات و ارتباطات مانند اينترنت و تلفن همراه در اين كش
بسيار پائين است. عالوه بر اين، سالمت نيروى كار (رتبه ى 123) 
ــت و شيوع باالى بيمارى ها،  با نماگر هاى ضعيف در ركن بهداش

دغدغه ى جدى در مورد تانزانيا محسوب مى شود.
ــال هاى اخير شاهد افت عملكرد بوده است،  نيجريه كه در س
ــال با كسب رتبه ى 127 در جايگاه مشابه سال گذشته قرار  امس
ــور در ميان آن دسته از كشورهاى منطقه ى  دارد. البته اين كش
ــياه كه از سال 2005 در گزارش رقابت پذيري جهانى  آفريقاى س
حضور داشته اند از دو پله پيشرفت حكايت دارد. نيجريه از نقاط 
ــيع (رتبه ى  ــت: بازار كمابيش وس قوت قابل اتكايى برخوردار اس
ــاى مقياس را براى بنگاه هاى  ــتفاده از صرفه ه 34) كه امكان اس
ــور فراهم مى سازد، يكى از مزاياى آن محسوب مى شود.  اين كش

افزون بر اين، برخوردارى از بنگاه هايى كه بر اساس استاندارد هاى 
منطقه اى پيشرفته ارزيابى مى شوند (رتبه ى 64) در كنار توسعه ى 
خوشه ها و بنگاه هايى كه به استخدام مديران حرفه اى و تفويض 
ــاير ويژگى هاى قابل  ــان مى دهند، س تصميم گيرى ها تمايل نش

اتكاى نيجريه را تشكيل مى دهند.
ــرفت هاى  ــتيابى به پيش ــوى ديگر، نيجريه عليرغم دس از س
اندك در ركن محيط نهادى، به دليل ضعف در حوزه هايى مانند 
حمايت از حقوق مالكيت، فساد و اصول اخالقى، نفوذ هاى نابجا 
و ناكارآمدى دولت، همچنان كاستى هايى را در اين زمينه آشكار 
ــازد. وضعيت امنيت نيز، كماكان در اين كشور وخيم است  مى س
(رتبه ى 128). همچنين، دو حوزه ى زيرساخت ها (رتبه ى 135) 
و بهداشت و آموزش ابتدايى (رتبه ى 140) ضعيف ارزيابى شده اند. 
ــالوه بر اين، ضريب نفوذ پائين فناورى اطالعات و ارتباطات در  ع
ــور از فناورى هاى جديد در  نيجريه نشانگر آن است كه اين كش

راستاى ارتقاء بهره ورى بنگاه هايش بهره نمى جويد.
ــال هاى اخير خود، در سال  ــير نزولى س زيمبابوه برخالف س
ــورهاى  ــته از كش ــب رتبه ى 132، در ميان آن دس جارى با كس
منطقه ى آفريقاى سياه كه از سال 2005 در گزارش رقابت پذيري 
جهانى حضور داشته اند براى نخستين بار از ثبت شش پله صعود 
ــور با آنكه همچنان ضعيف  حكايت دارد. نهاد هاى دولتى اين كش
ــال گذشته به رتبه ى  ــوند، از رتبه ى 125 در دو س ارزيابى مى ش
ــال جارى پيشرفت كرده اند. همچنين، برخى ديگر از  107 در س
حوزه هاى ضعف زيمبابوه مانند فساد و اصول اخالقى، و ناكارآمدى 
دولت پيشرفت هايى را حاصل كرده اند، هرچند كماكان نيازمند 
بهبود هستند. در مقابل، حمايت پائين از حقوق مالكيت (رتبه ى 
ــرمايه گذارى  ــور) به كاهش انگيزه ى س 140 در ميان 142 كش
ــت. عالوه بر اين، با وجود تالش هاى  ــور انجاميده اس در اين كش
صورت گرفته در زيمبابوه به منظور تقويت محيط اقتصاد كالن، 
ــال  ــه اقدام به يكپارچگى پولى با دالر آمريكا در اوايل س از جمل
ــور با  2009 و متعاقب آن كاهش نرخ تورم و نرخ بهره، اين كش
كسب رتبه ى 136 در ركن محيط اقتصاد كالن همچنان در ميان 
كشورهاى قعر جدول قرار دارد. ساير ضعف هاى زيمبابوه عبارتند 
از: بهداشت ضعيف (رتبه ى 137 در زير ركن بهداشت)، نرخ پائين 
ثبت نام در مقاطع تحصيلى و ناكارآمدى بازار ها (به ويژه بازار كاال 

با كسب رتبه ى 124 و بازار نيروى كار با كسب رتبه ى 130).
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جمع بندى
ــور را از تمام مناطق جهان در  گزارش حاضر، عملكرد 142 كش
ــى قرار داده است. در  ــاخص رقابت پذيري جهانى مورد بررس ش
واقع، شاخص رقابت پذيري جهانى تصويرى از ميزان پيچيدگى 
ــد. در عين حال، بهبود  ــور ها ارائه مى ده رقابت پذيري ملى كش
رقابت پذيري كشور ها تنها با انجام اصالحات در حوزه هايى كه در 

بلند مدت بر بهره ورى اثر گذار هستند محقق مى گردد.
 شاخص رقابت پذيري جهانى از زمان نخستين انتشار در سال 
ــترى معيار  ــور هاى بيش 2005 تا كنون، هر روز در نهاد ها و كش
ــت. به عبارت ديگر،  ــنجش رقابت پذيري ملى قرار گرفته اس س
ساختار شفاف و مدون شاخص رقابت پذيري جهانى، آن را به ابزار 
مناسبى جهت اولويت بخشى به اصالحات سياستى مبدل ساخته 
است، زيرا كشور ها را در شناسايى نقاط ضعف و قوت رقابت پذيري 
ملى و موانع فراراه توسعه ى اقتصادى آنها يارى مى دهد. به ويژه 
آنكه، اين شاخص زمينه ى گفت و گوى دولت، بنگاه ها و جامعه ى 
مدنى را فراهم مى سازد و از اين طريق به اتخاذ اصالحات مؤثر در 
افزايش بهره ورى و ارتقاء سطح زندگى مردم جهان كمك مى كند.

ــاخص رقابت پذيري  ــودمندى ش مقارن با افزايش كاربرد و س
ــايى عوامل  ــه منظور شناس ــى اقتصاد ب ــى، مجمع جهان جهان
تقويت كننده ى رقابت پذيري كه در بلندمدت بهبود بهره ورى را 
ــد  در پى دارند، به مطالعه ى رابطه ى رقابت پذيري و پايدارى رش

اقتصادى كشورها پرداخته است. 


