مؤشر االبتكار العالمي  : 2020من سيمول االبتكار ؟
تعرض نسخة عام  2020لمؤشر االبتكار العالمي أحدث االتجاهات العالمية
في مجال االبتكار والترتيب االبتكاري السنوي لزهاء  131اقتصاد ًا
سيمول االبتكار ؟
تبـــ ُرز وجاهة شعار مؤشر االبتكار العالمي لهذا العام – من
ّ
في ظل األضرار البشرية والعالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19
التي طالت العالـــــــــم بأســــــــره.
هذا التقرير نتيجة للتعاون بين

جامعة كورنيل

إنـســــــــياد
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المنظمة العالمية
للملكية ()WIPO
بصفتهم ناشرين
مشاركين

ستؤثر أزمة كوفيد 19على االبتكار ويتعين على قادة االبتكار
التصرف خالل االنتقال من مرحلة االحتواء إلى مرحلة التعافي :
لقــد أدى انتشــار جائحــة مــرض كورونــا (كوفيــد) -19إلــى تعطيل االقتصــاد العالمي
علــى نحــو لــم يســبق لــه مثيل.
وفــي وقــت اســتكمال إصــدار مؤشــر االبتــكار العالمــي ، 2020بــدأ تخفيــف صرامــة
التدابيــر التقييديــة فقــط ،وال تــزال المخــاوف مــن "موجــة ثاني ـة" مرتفعــة.
ضربــت األزمــة الحاليــة مشــهد االبتــكار فــي وقــت كان فيــه االبتــكار مزدهــر ًا .ففــي
عــام ، 2018نمــا اإلنفــاق فــي البحــث والتطويــر بنســبة % 2.5
أي بمعــدل أســرع بكثيــر مــن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي ،وبعــد انتعاش
قــوي مــن األزمــة المالية لعامــي . 2008-2009
و وصـــل رأس المـــال االستثمـــــــاري واستخـــــدام الملكيــــــة الفكـــــــــرية إلـــى أعلى
مستوياتهما.
وشــهدت الســنوات األخيــرة عزمـ ًا سياســيا قويـ ًا علــى تعزيــز االبتــكار ،بمــا فــي ذلــك
فــي البلــدان الناميــة؛ وهــذا اتجــاه جديــد وواعــد نســبي ًا نحــو ديموقراطيــة االبتــكار
وجعلــه فــي متنــاول الجميــع ال حكــر ًا علــى عــدد مختــار مــن أفضــل االقتصــادات
والمجموعــات فقــط.
واآلن بعد أن انخفض النمو االقتصادي العالمي بشدة في ، 2020يصبح السؤال

هل سيهوي البحث والتطوير
ورأس المال االستثماري والعزم السياسي لتعزيز االبتكار ؟
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تراجع تمويل االبتكار في ظل األزمة .
لقــد تراجــع تمويــل االبتــكار فــي األزمــة الحاليــة ،ولكــن األمــل يلــوح فــي األفــق أيضــا
فــي ســياق موضــوع مؤشــر االبتــكار العالمــي  ُ : "2020مــن ســيمول االبتكار؟
يــرد ســؤال رئيســي بشـــأن تأثيــر األزمــة الحاليــة علــى الشــركات الناشــئة وشــركات
رأس المــال االســتثماري ومصــادر تمويــل االبتــكار األخــرى.
وعلــى النقيــض مــن عــام ، 2009فالخبــر الســار هــو أن النظــام المالــي ســليم حتــى
اآلن .أمــا الخبــر الســيئ فهــو أن األمــوال التــي تمــول المشــاريع االبتكاريــة بــدأت
تجف  ،إذ تتراجع صفقات رأس المال االســتثماري بشــكل حاد عبر أمريكا الشــمالية
وآســيا وأوروبــا .وهنــاك عــدد قليــل مــن االكتتابــات العامــة األوليــة فــي األفــق ،وقــد
تصبــح الشــركات الناشــئة الناجيــة أقــل ّ جاذبيــة وربحيــة لــرأس ّ المــال االســتثماري،
ألن إســتراتيجيات الخــروج مثــل االكتتابــات العامــة األولـــــية عرضـــــــــــة للمخاطــــــــــر
فــي عــام . 2020
ومــن المثيــر لالنتبــاه أن األزمــة عــززت ،فقــط ،تراجع صفقات رأس المال االســتثماري
الــذي بــدأ قبــل الجائحــة .وعوضــ ًا عــن تمويــل شــركات ناشــئة جديــدة وصغيــرة
ومتنوعــة ،بــدأ رأس المــال االســتثماري فــي التركيــز علــى "الصفقــات الضخمـة" – أي
ال مــن منــح أمــوال جديــدة لقاعــدة أوســع
دعــم عــدد محــدد مــن الشــركات الكبيــرة بــد ً
مــن الشــركات الناشــئة .ولــم يكــن لهــذه االســتثمارات ،والســعي وراء مــا يســمى
"وحيــد القــرن ( يونيكــورن) " التأثيــر اإليجابــي المتوقــع .
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ماذا سيحدث لتمويل االبتكار على األمدين القريب والبعيد؟
الجــواب المحتمــل هــو أن تعافــي رأس المــال االســتثماري سيســتغرق وقتـ ًا أطــول
مــن اإلنفــاق علــى البحــث والتطوير .وســيكون تأثير هذا النقــص في تمويل االبتكار
غيــر متســاو ،وســتبرز اآلثــار الســلبية بشــكل أكبــر علــى المشــاريع الرأســمالية حديثــة
العهــد والشــركات الناشــئة المعتمــدة علــى البحــث والتطويــر ذات االهتمامــات
البحثيــة طويلــة المــدى فــي مجــاالت مثــل علــوم الحيــاة ،والمشــاريع خــارج بــؤر رأس
المــال االســتثماري .وعلــى أرض الواقــع ،تتركــز اســتثمارات رأس المــال االســتثماري
الحاليــة فــي عــدد قليــل مــن بــؤر رأس المــال االســتثماري فــي العالــم ،وعــدد ضئيــل
فقـــــط من تلك الـبـــــــــؤر موجــــــــــــود في االقتصـــــــادات الناشــــــــــــئة وال ســـــيما في
(الصيــن والهنــد ) .
ورغــم ذلــك ،فــا يــزال األمــل موجــود ًا .إذ ســتظل البــؤر الرئيســية لــرأس المــال
االســتثماري  -ســنغافورة وإســرائيل والصيــن وهونــغ كونــغ ولكســمبرغ والواليــات
المتحــدة األمريكيــة والهنــد والمملكــة المتحــدة – نقــاط جــذب لــرأس المــال
االســتثماري .ومــن المحتمــل أن يعــود وضعهــا بســرعة إلــى مــا كان عليــه ،ويعــزى
ذلــك جزئيــ ًا إلــى العطــش لعائــدات رأس المــال فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وقــد بــدأت صفقــات رأس المــال االســتثماري الصينــي ،التي انخفضــت إلى النصف
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام ،عــودة قوية إلــى مكانتها.
واألهــم مــن ذلــك ،أن اتجــاه رأس المــال االســتثماري واالبتــكار قــد أعيــد توجيهــه،
حســبما يبــدو ،نحــو الصحــة والتعليــم عبــر اإلنترنــت والبيانــات الضخمــة والتجــارة
اإللكترونيــة والروبوتــات .
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أفضل 10
اقتصادات بحسب فئة الدخل :
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اقتصــادا
كل عــام  ،يصنــف مؤشــر االبتــكار العالمــي أداء االبتــكار ألكثــر مــن 130
ً
حــول العالــم.
المشــهد العالمــي لالبتــكار يتغيــر؛ الصيــن وفيتنــام والهنــد والفلبيــن فــي صعــود
مســتمر تســتمر جغرافيــة االبتــكار فــي التحــول هــذا العــام أيض ـ ًا ،كمــا يتضــح مــن
تصنيفــات مؤشــر االبتــكار العالمــي .وعلــى مــر الســنين ،بــرزت الصيــن وفيتنــام
والهنــد والفلبيــن بوصفهــا االقتصــادات التــي أحــرزت أكبــر تقــدم فــي تصنيــف
االبتــكار لمؤشــر االبتــكار العالمــي مــع مــرور الوقــت .والبلــدان األربعــة المذكــورة
أصبحــت اآلن فــي قائمــة أفضــل .50
وتتصــدر سويســرا والســويد والواليــات المتحــدة تصنيــف االبتــكار تليهــا المملكــة
المتحــدة وهولنــدا .ويشــهد ٍ هــذا العــام للمــرة األولــى دخــول اقتصــاد آســيوي
ثــان  -جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة – ضمــن قائمــة العشــرة األوائــل ،بجــوار ســنغافورة
فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي وال تــزال معظــم االقتصــادات األفضــل أداء مــن بلــدان
الدخــل المرتفــع والصيــن هــي االســتثناء الوحيــد ،إذ تحتــل المرتبــة  14للمرة الثانية
علــى التوالــي وتبقــى مــن مســتوى االقتصــاد متوســط الدخــل الوحيــدة فــي
قائمــة أفضــل  30لمؤشــر االبتــكار العالمــي.
وماليزيا في المرتبة  33هي ثاني أكثر اقتصاد متوسط الدخل ابتكار ًا
وأتت الهند في المرتبة 48
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مجموعة
الدخل المرتفع

الشريحة األعلى
من فئة الدخل
المتوسط

الشريحة الدنيا
من فئة الدخل
المتوسط

سويسرا

الصين

فيتنام

1
2
3

السويد

الواليات المتحدة

1

1

2
أوكرانيا
3

2
3
بلغاريا
ماليزيا

الهند ★

مجموعة الدخل
المنخفض

1

تنزانيا ↑

2
رواندا ↓
3

النيبال ★

↑ ↓ تشير هذه األسهم إلى حركة الترتيب ضمن المراكز الثالثة األولى بالنسبة لعام ، 2019
وتشير العالمة ★ إلى مشارك جديد في المراكز الثالثة األولى في عام .2020

9

10

11

12

النتائج
تتم مناقشة النتائج  2020الرئيسية لمؤشر االبتكار العالمي كما يلي:
عرض قسم التصنيفات نتائج  GIIبتنسيق جدول لجميع االقتصادات

التــي تمــت تغطيتهــا هــذا العــام  ،لمؤشــر االبتــكار العالمــي  ،و لمدخــات االبتــكار
والمخرجــات الفرعيــة.

دائمــا  ،كمــا يجــب مالحظــة أن المقارنــات علــى أســاس ســنوي مــن
كمــا هــو الحــال
ً
رتــب  GIIتتأثــر بعوامــل مختلفــة  ،مثــل التغييــرات فــي المؤشــرات األساســية عنــد
المصــدر  ،التغييــرات فــي البيانــات  ،التوفــر والتغييــرات فــي نمــوذج  GIIوالقيــاس
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أبرز المالمح في مؤشر االبتكار :2020

1

• سويسرا والسويد و الواليات المتحدة
تواصــــــــل القـــــــيادة لقـــــائمة التصنيف
• جمهورية كوريا الجنوبية تدخل قائمة العشرة األوائل وهي

2

ثاني دولة آسيوية تدخل المراكز العشرة األولى بعد سنغافورة .

3

• الهند والفلبين تقفز قفزة كـــــبيرة
وتقــتحــــــم نادي الخمـــســــــــين 50

4

• سويسرا تحتل المركز األول
للعام العاشر على التوالي.

5

• في قائمة الخمسة والعشــرين األوائل هناك ثالثة
دول بارزة  :فرنسا وهونــــــج كونغ  ،والنمسا.

6

• احتلت هونغ كونغ المرتبة  ، 11بعد أن كانت  13في
عام  ، 2019و وصلت إلى أفضل ترتيب لها منذ عام 2016

7

• احتلــــــــــت النمـــــسا المرتبة 19
وعادت للمراكز العشرين األول

8

• جمهورية التشيك في المركز ( ) 24
يجعلهــــــــا من ضمن أفضـــــل  25دولة

9

• خمــســـــــــة من الــبلـــــــــــــــــــــدان العشـــــــــــــــــرة األوائل
و  12من أعلى  ، 25هي من دول االتحاد األوروبي.

10

• تحتفظ الصين بالمركز الرابع عشر في عام 2020
بعد اقتحام مؤشر االبتكار العالمي

11

• ال تــــــزال الصــــــــــين االقـــتصــــــــــاد الوحـــــــــــــيد
متوسط الدخل وهذا يجعلها ضمن أعلى 30

14

12

• اإلمارات العربية المتحدة في المركز ()34
يجعلها ضمن أفضل  35دولة هذا العام.

13

• الـهـــنـد ( )48والفلـــــــــبين ()50
جعلتهما في قائمة أفضل 50

14

• تحتل الهند اآلن المرتبة الثالثة بين مجموعة اقتصادات
الدخل المتوسط األدنى  ،وهو مؤشر جيد.

15

• الفلبين تحقق ارتفاعا كبير ًا كأفضل ترتيب لها على
اإلطالق منذ عام  2014عندما احتلت المرتبة .100

16

• تحتل فيتنام المرتبة  42للعام الثاني على التوالي  ،وهو
تحسن كبير من متوسط رتبتها  68في الفترة .2013-2015

17

واحد إلى 47
• تراجع االتحاد الروسي مركز ًا
ً
لكنها ال تزال في قائمة الخمسين األولى

18

• تقدمت المملكة العربية السعودية مركزين
عن العام  2019حيث قفزت إلى المرتبة .66

19

ال
• بينما تتراجع تركيا قلي ً
وتخرج من نادي الخمسين أعلى .)51( 50

20

• من بين أفضل 100
تحتل بيالروسيا المرتبة  ، 64بزيادة ثمانية مراكز ،

21

• تقترب صربيا من قائمة الخمسين األولى
حيث احتلت المرتبة .53

22

• أوزبكستان تعود إلى مؤشر االبتكار بعد خمس سنوات من عدم ضمها
في التصنيف بسبب نقص االبتكار  ،لتأتي هذا العام في المركز 93

23

• أتت نيبال في (المرتبة )95
وبذلك تسجل أفضل نتائجها على األطالق .

15

التغييرات في المراكز العشرة األوائل
في مؤشر االبتكار العالمي  ،في الفترة  2020 - 2016م .

16

17

كيف تقدمت كوريا الجنوبية
في تصنيف االبتكار ؟

10

2

10

احـــتـــلـــــت جمــهــــــورية كوريا المرتبة
العاشرة  ،مستفيدة من المجموعة
األولى في االقتصـــــــــاديات ضمـــن
مؤشر  GIIألول مرة

هذا ما يجـعـــــل كـــوريـــا ثانــي
اقتصاد آسيوي يدخل ضمــن
المراكز العشرة األولى
بعد سنغافورة

تحتل كوريا المرتــبة العاشرة
في كل من مدخالت االبتكـــار
و مخرجات االبتكار الناتج

28

14

7

13

كما أن كوريا الجنوبية
حققت مؤشرات تدل
على المكاسب التي
تشمل األداء البيئي ()28

أما في البنية التحتية
فتقدمت  14مركز

على جانــــب المـــدخــالت
كوريا تعمل على تحسين
و تطور األعمال (السابع ،
أعلى بمقدار  3مراكز )

حققت كوريا مركزا
أعلى بمقــــــــــدار 13
مــركــــــــــــــــز فـــــــــــــي
المؤشرات الفرعية

31

24

7

عدد اإلناث العامالت
بدرجات متقدمة () 31

وحالة تطوير البنية
التحتية ()24

كل من
زادت كوريا من مكانتها في ٍ
ركائز مخرجات االبتكار
وال سيما على الركائز الفرعية لخلق
المعرفة ( المركز )7
18

كيف تقدمت كوريا الجنوبية
في تصنيف االبتكار ؟

15

19

17

13

ونشر المعرفة
( المركز )15

والسلع اإلبداعية
والخدمات
( المركز )19

أما في عدد المنشورات
العلمية فأتت كوريا في
المركز ()17

وفي األفالم الروائية
الوطنية (المركز )13

15

6

14

و في
العالمات التجارية
( المركز )15

وفي مؤشرات
التكنولوجيا العالية
والمتوسطة والتصنيع
(المركز )6

والسلع اإلبداعية
والصادرات
( المركز )14

18
وفي سوق
الترفيه واإلعالم
(المركز )18

1

1
كوريا ال تزال األولى على مستوى العالم
في عدد من المؤشرات المهمة  ،بما
في ذلك المشاركة اإللكترونية  ،وبراءات
االختراع حسب المنشأ
19

وتحتل كوريا أيضاً
الـمــركـــــــــــــز األول
في حاضنات براءات االختراع

كيف تقدمت كوريا الجنوبية
في تصنيف االبتكار ؟

3

وتأتي كوريا الجنوبية في المراكز الثالثة

األولى على مستوى العالم في مؤشرات مثل :

إجمالي اإلنفاق
على البحث
والتطوير

التسجيل
في التعليم
العالي

معاهدة
التعاون بشأن
براءات االختراع

22
(المرتبة )22

3

75
المرتبة 75

عدد
الباحثين

3

تليها دايجون

بوسان في

المبادرات االبتكارية
المنفذة من قبل
األعمال التجارية

أتت جامعة سيول في
المرتبة الثالثة
على مستوى العالم

20

في كوريا ثالث مراكز بحثية
أفضل100
100
في قائمة أفضل
مركز للبحث واالبتكار

21

أي االقتصادات لديها عالمات تجارية أكثر قيمة؟
تعد العالمات التجارية جانب ًامهم ًا من جوانب الحياة اليومية.
وهــي أيض ـ ًا عنصــر مهــم فــي كيفيــة تحقيــق بلــد مــا علــى المســتوى العالــي
فــي األصــول والمــوارد غيــر الماديــة .
فــي المتوســط  ،الشــركات التــي تســتثمر أكثــر فــي االبتــكار تســتثمر أكثــر
فــي العالمــات التجاريــة ويعــد ذلــك طريقــة مهمــة للشــركات لتأميــن عوائــد
اســتثماراتهم فــي البحــث والتطويــر لالرتقــاء فــي سالســل القيمــة العالميــة و
لزيــادة إمكانيــة الحصــول علــى هوامــش ربــح أكبــر  ،الشــركات فــي االقتصــادات
منخفضــة ومتوســطة الدخــل بشــكل متزايــد تســعى إلــى تطويــر العالمــات
التجاريــة الخاصــة بهــا أو الحصــول عليهــا مــن الخــارج
نتيجــة لذلــك  ،اقتربــت اســتثمارات العالمــات التجاريــة العالميــة مــن نصــف تريليون
دوالر تمثــل حصــة متزايــدة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي – وهــي ما يعادل حوالي

ثلــث األبحــاث العالميــة و التطوير ()R & D

مؤشــر  GIIيأخــذ بالفعــل فــي االعتبــار األهميــة غيــر الملموســة ألصــول االبتــكار فــي
الركيــزة التــي تلتقــط العالمــات التجاريــة .

باإلضافــة إلــى ذلــك  ،توســع مؤشــر  GII 2020هــذا العــام ليشــمل مؤشــر يوضــح
االقتصــادات األكثــر قيمــة العالمــات التجاريــة (قيمــة العالمــة التجاريــة العالميــة ،
وتأثيرهــا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي).

الترتيــب الســنوي لقيمــة العالمــة التجاريــة يشــمل أعلــى 5000

عالمــة تجاريــة

مــن حيــث القيمــة ،العالمــات التجاريــة فــي العالــم تشــمل العالمــات التجاريــة
الكبــرى ووكاالتهــا المحليــة فــي االقتصــادات المختلفــة .

22

في هذه المؤشــرات الجديدة لمؤشــر االبتكار يتم تقييم جميع العالمات التجارية
الكبــرى لــكل اقتصــاد وبعــد ذلــك يتــم قيــاس قيمــة هــذه العالمــة التجاريــة حســب
الناتــج المحلي اإلجمالي.
إذا أخــذ المــرء قيمــة جميــع العالمــات التجاريــة حســب االقتصــاد
دون التوســع ،فالواليــات المتحــــــــــــــــدة هــي القائــد الواضــح.
من بين أفضل  5000عالمة تجارية لديها  4,3تريليون دوالر

تليهــا الصيــن بـ 1,6
تريليــون دوالر

واليابان بـ 0,7
تريليون دوالر أمريكي
عددا
وتـتــصـــــــــــدر الــــواليات المتـحــــــــــدة أيضــــ ًا
ً

من العالمات التجارية  1,359من أصل 5,000

تليـهـــا الـصــــــــين

408
و الـــــــيـابـــان

344
23

في كلتا الحالتين  ،الواليات المتحدة األمريكية تغرد خارج السرب
تليها بمسافــــــــــــــــة الصـــــين

حصلت الواليات المتحدة على أعلى الدرجات
مع أمازون في المركز (  ) 1وجوجل في المركز (  ) 2و آبل في المركز ( ) 3

تتبعها الصين مع البنك الصناعي والتجاري الصيني في المركز ()6
بينغ آن في المركز ( ، )9ثم شركة هواوي في المركز ()10

جمهـــوريــــة كــــــوريا الجـــنـوبــــية
لديهـــــا سامســــــونـــــج
في المركـــز ()5

24

جـغــــــــــرافــــــــــي ًا :
أمريكا الشمالية هي المنطقة األعلى في عدد وقيمة العالمات التجارية
دون منازع في إجمالي قيمة العالمة التجارية
وتأتي آسيا وأوقيانوسيا  -التي تضم الصين  -في المرتبة الثانية.
ثم تتبعها أوروبا.
ثم يأتي شمال إفريقيا وغرب آسيا بعد ذلك ويعود الفضل للمملكة العربية
السعودية بوجود ( أرامكو السعودية ) و(شركة االتصاالت السعودية)
و اإلمارات العربية المتحدة وتركيا مع خطوط طيران اإلمارات والخطوط
الجوية التركية  ،على التوالي.
ثم يلي ذلك وسط وجنوب آسيا مع الهند ومجموعة  TAالرائدة.
تليها أمريكا الالتينية

25

26

27

التصنيف العام في 2020

66

التصنيف العام في 2019

68
اجمالي الناتج
المحلي

تصنيف المؤشر
الفرعي للمخرجات
تصنيف
المؤشر الفرعي
للمدخالت

77

1,898.5
مليار دوالر

50

48,631
$

نصيب الفرد
من الناتج المحلي

34.4
مليون

عدد
السكان

ح ّلت السعودية في المرتبة  66عالمي ًا في مؤشر االبتكار العالمي من بين
 131دولة لعام  ،2020متقدمة مرتبتين عن ترتيبها في العام الماضي

28

يعود تحسن أداء السعودية إلى
تقدمها في عدة مؤشرات منها :

77

مؤشــر مخرجــات االبتــكار الــذي
تقــدم مــن المرتبــة  85العــام
الماضــي إلــى  77فــي عــام 2020

44

69

وتقدمت في مؤشر
تطور األسواق من
المرتبة  47إلى 44

102

وقفزت من المرتبة 86
في مؤشر المخرجات
اإلبداعية إلى 69

كما تقدمت في
مؤشر المؤسسات
من  104إلى 102

29

أبرزالمؤشرات األكثر ارتفاعا للملكة على مستوى  131دولة :

اإلنتاج
الكهربائي

حماية أقلية
المستثمرين

حالة تطوير
تجمعات
االبتكار

قيمة العالمات
التجارية نسبة الى
اجمالي الناتج
المحلي

زيادة حجم
السوق المحلي

إنفاق الشركات
الوطــــنـيـــــــــــة الكــــبرى
على البحث والتطوير

30

أهم المؤشرات الرئيسية والفرعية :

القيمة

المؤشر

الترتيب

المؤسسات

53.3

70

البيئة التنظيمية

57.2

86

بيئة االعمال

46.6

129

سهولة بدء عمل تجاري

93.1

36

سهولة حل مشكلة اإلعسار

0.0

129

القيمة

الترتيب

المؤشر

43.9

رأس المال البشري والبحوث

31
26

التعليم

56.6

التعليم العالي

36.4

57

البحث والتطوير ()R & D

38.8

27

اإلنفاق على التعليم  ٪،من الناتج المحلي اإلجمالي

n/a

n/a

متوسط العمر المتوقع بالمدرسة  ،سنوات

15.7

38

موازين  PISAفي القراءة والرياضيات والعلوم

386.2

71

11.5

51

21.1

64

نسبة التالميذ إلى المدرسين  ،المرحلة الثانوية
الخريجين في العلوم والهندسة٪

31

أهم المؤشرات الرئيسية والفرعية :

المؤشر

بنية تحتية

القيمة

الترتيب

43.7

57
41

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (.…)ICT

76.4

البنية التحتية العامة

32.9

39

االستدامة البيئية

21.7

90

القيمة

الترتيب

51.3

44

المؤشر

ارتقاء وتطوير األسواق

67

االئتمان

41.3

االستثمار

39.6

62

التجارة والمنافسة وحجم السوق

73.1

26

القيمة

الترتيب

30.2

51

المؤشر

ارتقاء بيئة األعمال

58

مستوى إدراك العاملين

34.5

روابط االبتكار

28.4

36

استيعاب المعرفة

27.8

69

32

أهم المؤشرات الرئيسية والفرعية :

المؤشر

مخرجات المعرفة والتكنولوجيا

القيمة

الترتيب

14.6

88
64

خلق المعرفة

14.9

تأثير المعرفة

18.3

87

نشر المعرفة

10.6

119

المؤشر

القيمة

الترتيب

20.2

69

مخرجات إبداعية

51

األصول غير الملموسة

30.2

سلع وخدمات إبداعية

8.3

86

اإلبداع عبر اإلنترنت

12.1

75

33

الخـــــــــــالصــــــــــــــــــــة :
خالصــة القــول هــي أن مؤشــر االبتــكار العالمــي مســتمر فــي دعــم االبتــكار
وتعزيــزه عبــر الســنين وتقلباتهــا .إذ يهــدف المؤشــر إلــى توفيــر بيانــات دقيقــة عــن
االبتــكار ،ممــا يســاعد واضعــي السياســات فــي تقييــم أداء االبتــكار واتخــاذ قــرارات
مســتنيرة بشــأن سياســات االبتكار .ويســاهم إصدار مؤشــر االبتكار العالمي 2020
– باســتنتاجاته الرئيســية بشــأن تطــورات االبتــكار بشــكل عــام ،فــي ســياق أزمــة
كوفيــد -19الحاليــة ،وفيمــا يتعلــق بتمويــل االبتــكار علــى وجــه التحديــد – فــي
تحقيــق هــذا التأثيــر.
ومــن المهــم فــي هــذا المنعطــف التاريخــي ،الــذي نواجــه فيــه زيــادة األحاديــة
والقوميــة ،التذكيــر بــأن معظــم االقتصــادات التــي ارتقــت فــي تصنيــف مؤشــر
االبتــكار العالمــي بمــرور الوقــت ،قــد اســتفادت بشــدة مــن اندماجهــا فــي سالســل
القيمــة العالميــة وشــبكات االبتــكار .والصيــن وفيتنــام والهنــد والفلبيــن خيــر
أمثلــة علــى ذلــك.
ورغــم وجــود مخاطــر حقيقيــة لالنفتــاح والتعــاون الدولييــن بشــأن االبتــكار اآلن.
إال أن البحــث المشــترك عــن حلــول طبيــة خــال األزمــة أظهــر مــدى قــوة التعــاون.
فســرعة هــذا التعــاون وفاعليتــه أثبتــت أن بعثــات البحث والتطوير المنســقة دوليا
قــادرة علــى مواجهــة التوجهــات االنعزاليــة المتزايــدة بشــكل فعــال ومعالجــة
الموضوعــات المجتمعيــة الهامــة  -اآلن ومســتقبال.
وســتتابع اإلصــدارات المســتقبلية لمؤشــر االبتــكار العالمــي هــذه الظاهــرة عــن
كثــب ،وســتواصل رحلتهــا نحــو تمكيــن قــادة السياســة واألعمــال عــن طريــق تعزيــز
الفهــم وقيــاس االبتــكار بشــكل أفضــل.
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