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العراق يف مؤشر التنافسية املستدامة العاملي 2020

مؤشر التنافسية املستدامة العاملي )GSCI( هو الرتتيب األكثر مشواًل للبلدان يف مضماره، 
يقيــس GSCI القــدرة التنافســية للبلــدان بنــاًء علــى )127( مؤشــراً كميــاً قابــاًل للقيــاس مســتمدة 
مــن مصــادر موثوقــة، مثــل البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل ووكاالت منظمــة األمــم املتحــدة 
املختلفــة، مت جتميــع املؤشــرات الـــ) 127( يف مخســة مؤشــرات فرعيــة: رأس املــال الطبيعــي، وكفــاءة 

املــوارد وكثافتهــا، ورأس املــال الفكــري، وكفــاءة احلوكمــة، والتماســك االجتماعــي )1(.

1. https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index.

العراق في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي 2020
د.باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

رأس املــال الطبيعــي: البلــدان الــيت لديهــا وفــرة عاليــة مــن امليــاه، بغــض النظــر عــن املوقــع واملناطــق . 1
املناخيــة، متتلــك بشــكل عــام مســتوايت أعلــى مــن رأس املــال الطبيعــي؛ ممــا يــربز األمهيــة القصــوى 

لتوافــر مــوارد امليــاه العذبــة النظيفــة والكافيــة.
كثافــة املــوارد: متيــل االقتصــادات األقــل تطــوراً إىل احتــالل مرتبــة أعلــى يف كثافــة املــوارد، ومــع . 2

ذلــك، فــإن االقتصــادات احلديثــة الــيت مت تقليصهــا علــى أســاس الكفــاءة املقرتنــة بنســبة عاليــة 
مــن اســتخدام الطاقــة املتجــددة تكــون أقــل كثافــة عنــد قياســها لــكل انتــج اقتصــادي: مســتوايت 

الثــروة العاليــة، وكثافــة املــوارد املنخفضــة ليســت نتائــج متعارضــة.
رأس املــال الفكــري: تتصــدر الــدول اآلســيوية )كــوراي اجلنوبيــة واليــاابن وســنغافورة والصــي( . 	

ترتيــب رأس املــال الفكــري، مــع ذلــك، فــإن حتقيــق الرخــاء املســتدام يف هــذه البلــدان قــد يتأثــر 
بقيــود رأس املــال الطبيعــي وارتفــاع كثافــة املــوارد احلاليــة/ اخنفــاض كفــاءة املــوارد.

التماســك . 	 ترتيــب  أورواب  مشــال  ودول  األســكندانفية  الــدول  تتصــدر  االجتماعــي:  التماســك 
النمــو االقتصــادي املقــرتن  التماســك االجتماعــي هــو نتيجــة  االجتماعــي؛ ممــا يشــري إىل أن 

العــام. ابإلمجــاع 
احلوكمــة: يقــوم GSCI بتقييــم احلوكمــة مــن خــالل نتائــج كميــة قابلــة للقيــاس، وليــس تقييــم . 	

نوعــي للهيــاكل أو السياســات. هتيمــن عليهــا العديــد مــن الــدول األوروبيــة)2(.
أواًل: ترتيب الدول يف املؤشر

حتافــظ الــدول األســكندانفية علــى صــدارة مؤشــر GSCI: تقــود الســويد مؤشــر التنافســية 
املســتدامة، تليهــا الدمنــارك وأيســلندا وفنلنــدا، بينمــا حتتــل النرويــج املرتبــة التاســعة، يف حــي هتيمــن 
دول مشــال أورواب، مبــا يف ذلــك دول البلطيــق، علــى املراكــز العشــرين األوىل، هنــاك دولــة واحــدة فقــط 
ليســت أوروبيــة – وهــي نيوزيلنــدا يف املرتبــة )11( حتتــل اململكــة املتحــدة الربيطانيــة املرتبــة )	1( 
وأملانيــا يف املرتبــة )22(، بينمــا احتلــت الــوالايت املتحــدة  األمريكيــة -أكــرب اقتصــاد يف العــامل- املرتبــة 
)2	(، وأتيت الــوالايت املتحــدة يف مرتبــة منخفضــة بنحــو خــاص يف كفــاءة املــوارد، ويف رأس املــال 

االجتماعــي، ممــا قــد يقــوض الوضــع العاملــي للــوالايت املتحــدة يف املســتقبل.

2.https://www.3blmedia.com/News/Global-Sustainable-Competitiveness-
Index-2020.
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العراق يف مؤشر التنافسية املستدامة العاملي 2020

ومــن بــي االقتصــادات الناشــئة الكبــرية حتتــل الصــي املرتبــة )7	(، والربازيــل )9	(، وروســيا 
)1	(، واهلنــد  )130(. 

يف الوقــت نفســه، تتمتــع بعــض الــدول األقــل منــواً برتتيــب GSCI أعلــى بكثــري ممــا قــد 
يوحــي بــه الناتــج احمللــي اإلمجــايل )علــى ســبيل املثــال، نيبــال، غيــاان، الوس، بليــز، ...(، وذلــك 
بفضــل الدرجــة العاليــة يف مؤشــر رأس املــال الطبيعــي، تقــود الــدول اآلســيوية )كــوراي اجلنوبيــة واليــاابن 
وســنغافورة والصــي( مؤشــر رأس املــال الفكــري -أســاس االبتــكار-، ومــع ذلــك، فــإن حتقيــق الرخــاء 
املســتدام يف هذه البلدان قد يتعرض للخطر بســبب قيود رأس املال الطبيعي واخنفاض كفاءة املوارد 

احلاليــة)	(.

املرتبة البلد النتيجة

1 السويد 62.1

2 الدمنارك 61.0

	 ايسلندا 60.73

	 فلندا 60.4

	 سويسرا 59.44

6 استونيا 59.38

7 التيفيا 58.17

8 لوكسبمورغ 57.95

9 النرويج 57.68

10 كرواتيا 57.18

11 نيوزيلندا 57.16

12 ليختنشتاين 57.05

	. https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املرتبة البلد النتيجة

1	 ايرلندا 56.75

1	 النمسا 56.67

1	 بريطانيا 56.12

16 سلوفينيا 55.9

17 لتوانيا 55.86

18 فرنسا 55.51

19 مجهورية التشيك 55.16

20 الربتغال 54.97

21 سلوفاكيا 54.93

22 املانيا 54.57

2	 رومانيا 54.49

2	 هنغاراي 52.88

2	 هولندا 52.86

26 بولندا 52.84

27 كوسرتيكا 52.6

28 الياابن 52.47

29 بلجيكا 52.12

30 اورغواي 51.99

	1 اسبانيا 51.83
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املرتبة البلد النتيجة

	2 الوالايت املتحدة االمريكية 51.66

		 ايطاليا 51.6

		 بلغاراي 51.56

		 كوراي اجلنوبية 51.35

	6 كندا 51.28

	7 جورجيا 51.23

38 مالطا 50.86

	9 الصي 50.83

40 صربيا 50.72

	1 شيلي 50.57

	2 البوسنة واهلرسك 50.46

		 مقدونيا 50.41

		 سنغافورة 50.31

		 اسرتاليا 50.21

	6 بوليفيا 50.01

	7 اليوانن 49.96

48 روسيا 49.94

	9 بريو 49.92

50 مولدوفا 49.76
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املرتبة البلد النتيجة

	1 برغواي 49.7

	2 موريشوس 49.45

		 النيبال 49.41

		 الربازيل 49.05

		 بواتن 49.02

	6 تيموليشيت 48.92

	7 اسرائيل 48.9

58 غياان 48.67

	9 بالروسيا 48.56

60 غاان 48.48

61 اوزبكستان 48.36

62 يليز 48.17

6	 اجلبل االسود 48.06

6	 االرجنتي 48.06

6	 جزر املالديف 48.01

66 اتيلند 47.59

67 قربص 47.56

68 اندنوسيا 47.44

69 البانيا 47.43
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املرتبة البلد النتيجة

70 كولومبيا 47.4

71 ارمينيا 47.24

72 كازخستان 47.1

7	 ماليزاي 47.04

7	 سلطة برواني 47.04

7	 اثيوبيا 47.02

76 اوكرانيا 46.69

77 فيجي 46.65

78 قرغستان 46.61

79 االكوادور 46.58

80 سورينام 46.53

81 كينيا 46.52

82 الاوس 46.46

83 املكسيك 46.36

84 تركيا 46.3

85 بنما 46.27

86 سريالنكا 46.25

87 تونغا 46.09

88 الكامريون 45.97
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املرتبة البلد النتيجة

89 بورما 45.92

90 كبموداي 45.86

91 فيتنام 45.79

92 كواب 45.61

9	 ايران 45.35

9	 الدومنيكان 45.28

9	 كوت ديفوار 45.27

96 ساموا 45.15

97 اذربيجان 45.07

98 ساو تومي وبرينسييب 44.97

99 فنزويال 44.75

100 طاجكستان 44.75

101 السلفادور 44.72

102 الفلبي 44.7

103 جزر السلمون 44.6

104 االمارات  44.52

105 جهورية الكونغو الدميقراطية 44.48

106 مجهورية الدومنيكان 44.46

107 نيكاراغوا 44.09
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املرتبة البلد النتيجة

108 السعودية 44.05

109 الغابون 43.89

110 منغولية 43.78

111 موزنبيق 43.71

112 سريالنكا 43.4

11	 تنزانيا 43.39

11	 فانواتو 43.33

11	 بنغالدش 43.29

116 جزر البهاما 43.13

117 سوازيالند 43.07

118 السنغال 		

119 الراس االخضر 42.97

120 اببوا غينيا اجلديدة 42.87

121 كرييبايت 42.74

122 غوينادا 42.55

12	 زمبابوي 42.55

12	 جامايكا 42.5

12	 بوركينا فاسو 42.43

126 ميكرونيزاي 42.36
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املرتبة البلد النتيجة

127 اهلند 42.36

128 سانت كيتس ونيفيس 42.23

129 بوتسواان 42.21

130 هندوراس 42.17

1	1 غينيا 41.97

1	2 تونس 41.88

1		 املغرب 41.84

1		 ليبيا 41.75

1		 سيشيل 41.74

1	6 مجهورية الكونغو 41.72

1	7 عمان 41.62

138 غواتيماال 41.61

1	9 راوند 41.57

140 غامبيا 41.53

1	1 توغو 41.53

1	2 جيبويت 41.4

1		 ليبرياي 41.37

1		 ليسوتو 41.31

1		 البحرين 41.3
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املرتبة البلد النتيجة

1	6 الكويت 41.15

1	7 اجلزائر 41.1

148 زامبيا 41.09

1	9 نيجراي 40.93

150 قطر 40.91

1	1 بني 40.78

1	2 غينيا اإلستوائية 40.75

1		 مجهورية ترينيداد وتوابجو 40.75

1		 انميبيا 40.59

1		 النيجر 40.4

1	6 انغوال 40.32

1	7 دولة جنوب افريقا 39.91

158 مالوي 39.9

1	9 مايل 39.62

160 االردن 39.52

161 غينيا بيساو 39.38

162 مدغشقر 	9

16	 السودان 	9

16	 تركمستان 38.98
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املرتبة البلد النتيجة

16	 مصر 38.94

166 جزر القمر 38.55

167 بورندي 38.41

168 سوراي 37.98

169 لبنان 37.93

170 غزة والضفة الغربية 37.78

171 اوغندا 37.55

172 تشاد 37.13

17	 مجهورية افريقا الوسطى 36.94

17	 ابكستان 36.1

17	 ارترياي 35.85

176 هاييت 35.54

177 موريتانيا 35.13

178 افغانستان 34.95

179 اليمن 34.93

180 العراق 33.89
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اثنياً: موقع العراق يف املؤشر
جــاء العــراق  ابملركــز )180( وهــو األخــري يف املؤشــر  بدرجــة )33.89(، وتقدمــت عليــه 
دول فقــرية وضعيفــة مثــل: اليمــن، وأفغانســتان، وموريتانيــا، وهاييــيت، وهــذا يؤشــر مــدى تراجــع القــدرة 
ســتغلة بنحــو 

ُ
التنافســية املســتدامة  للعــراق كدولــة متتلــك الكثــري مــن القــدرات املاديــة والبشــرية غــري امل

جيــد؛ األمــر الــذي يفــرض وقفــه مراجعــة شــاملة ملختلــف جمــاالت احليــاة مــن أجــل العمــل علــى إيقــاف 
االهنيــار الكبــري والشــامل يف البــالد.

التوصيات:
ال ميكــن للعــراق الغــي ابملــوارد الطبيعيــة االســتمرار يف وضعــه الضعيــف جــداً يف مؤشــر التنافســية . 1

املســتدامة العاملــي، لذلــك البــد مــن اعتمــاد خطــة اقتصاديــة مدروســة الســتغالل مــوارده الكبــرية 
مــن الثــروات الطبيعيــة لكــي يتمكــن مــن معاجلــة ااثر احلــروب والفســاد وســوء اإلدارة الــيت تســببت 

يف تراجــع عجلــة التنميــة فيــه.
يعــاين العــراق مــن تراجــع يف راس املــال الفكــري إذ ال يوجــد اهتمــام فعلــي مبوضــوع التعليــم . 2

واالبتــكار والتطــور املعــريف ومــن أجــل معاجلــة ذلــك البــد مــن اهتمــام فعلــي ابملعرفــة مــن خــالل 
اعتمادهــا كاســاس يف اخلطــط التنمويــة للبــالد.

ارتفاع مستوايت التفاوت املايل الكبري إذ يعيش %30 من الشعب العراقي حتت خط الفقر، . 	
األمــر الــذي تســبب يف زايدة الفجــوة بــي ابنــاء البلــد الواحــد واضعــف التماســك االجتماعــي 
مبــا ميكــن أن يقــود للمزيــد مــن العنــف اجملتمعــي، وتوفــري بيئــة حاضنــة الفــكار التطــرف والعنــف 
واالرهــاب، األمــر الــذي حيتــم أن تتوجــه السياســات العامــة للبلــد جتــاه وضــع العالجــات املطلوبــة 
للحــد مــن التفــاوت الطبقــي والعمــل علــى التقليــل مــن نســبة مــن هــم حتــت خــط الفقــر، والرتكيــز 

يف هــذا اجلانــب علــى قطــاع االســكان واخلدمــات والقطــاع الصحــي والتعليــم اجملــاين.
العمــل علــى حوكمــة ادارة مؤسســات الدولــة مــن خــالل اعتمــاد نتائــج كميــة قابلــة للقيــاس، . 	

وليــس تقييــم نوعــي للهيــاكل أو السياســات.


