
بشناسید را تجارت در جهان پیشرو اقتصاد01  

 این اساس بر. است پرداخته تجارت در پیشرو اقتصادهای به آن در که کرد منتشر گزارشی اقتصادی جهانی مجمع

 پیشی تجارت زمینه در اقتصادی جهانی مجمع جدید بندی رتبه در اروپایی کشورهای از آسیایی کشورهای گزارش

اند گرفته . 

 کشور است، منتشرشده جهانی اتحادیه و اقتصادی جهانی مجمع توسط که 6102 تجارت امکان گزارش اساس بر 

 و ها زیرساخت ها، سیاست اقتصادها، گزارش این. است آورده دست به تجارت تسهیل در را رتبه باالترین سنگاپور

کند می بررسی را کاال آزاد جریان تسهیل خدمات . 

 شامل که  «آن آسه» منطقه هستند، کمتر تجارتی امکان به شدن تبدیل حال در متحده ایاالت و اروپا اتحادیه که درحالی

. است شده سنتی های وزن سنگین این از تر دسترس در حاضر حال در است، فیلیپین و اندونزی سنگاپور، کشورهای

 جهانی اقتصاد در تری وسیع جایگاه به اقتصادی قدرت یک عنوان به «آن آسه» منطقه که افزاید می گزارش این

است شده تبدیل . 

تجارت امکان بندی رتبه فهرست صدر در بار پنجمین برای سنگاپور  (ETI) این بومی بازارهای. است قرارگرفته 

. است شده ارزیابی گمرکی تعرفه از معافیت با کاال ورود درصد 9... با جهان باز بازارهای از یکی عنوان به کشور

 اعتماد قابلیت و کارآمدی شامل زیستی، محیط اجتماعی های سیاست طورکلی به و ونقل حمل خدمات کشور این در

کنند می کمک تجارت رهبری به عمومی نهادهای . 

اند گرفته قرار بلژیک و آلمان بریتانیا، اتریش، فنالند، سوئد، لوکزامبورگ، کنگ، هنگ هلند، سنگاپور، از پس . 

. هستیم 6102 سال از آنها کاهشی روند شاهد ما اما هستند تجارت امکان در مناطق باالترین آمریکا شمال و اروپا

 به صعود پله 8 با لیتوانی ازجمله کشورهایی گرفت، انجام ظهور حال در کشورهای توسط اروپا در پیشرفت بیشترین

رسید ام 22 جایگاه به افزایش پله 08 با هم صربستان و نهم و بیست رتبه . 

 شرایط در توجهی قابل پیشرفت که گردد برمی افریقا صحرای جنوب منطقه کشورهای به مربوط هم بهبود بیشترین

اند داشته ارتباطات و اطالعات تکنولوژی اتخاذ و بازار به دسترسی . 

 جنوب کشورهای شدند، مطرح دسترسی نظر از اروک کسب بازترین عنوان به «آن آسه» اعضای کشورهای که درحالی

 0 نزدیک از وارداتی محصوالت روی تعرفه افزایش از بعد هم مساله این. شدند جهان در کشورها ترین بسته آسیا

است بوده درصد 02.9 تا درصد . 

 گیری بهره برای جهان سراسر در نفر ها میلیون فعالیت از هم هنوز تجارت سنگین های هزینه و ورود برای باال موانع

 که است صادق زنان و جوانان روستایی، جوامع در ویژه به امر این. کند می جلوگیری المللی بین تجارت از

است تر بزرگ ظهور حال در بازارهای در خصوص به . 

 کشورهای از نیمی از بیش که است حالی در این دهند، می تشکیل را جهان جمعیت از درصد 3 تنها کشور 01 این

شاخص پایین نیمه در جهان  ETI ای برجسته مثال جهان کشورهای ترین پرجمعیت از یکی عنوان به چین. دارند قرار 

ددار قرار 20 جایگاه در کشور این بندی رتبه این در است،  
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