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-در این گزارش که با شیوع کووید. کرد منتشر را جهانی پذیریرقابت گزارش جدیدترین اقتصاد جهانی معمج

بندی کشورها ، از رتبهپذیریهای رقابتگزارشمصادف بوده است، مجمع برای نخستین بار از زمان آغاز  19

کند، وپنجه نرم میدست 19-اقتصاد جهانی با پیامدهای کوویدویژه که  شرایطامتناع کرده است. در این 

 «اءیاح» ای ویژه با محوریتپذیری به انتشار نسخهدر ارکان پیشین رقابت بندی کشورهامجمع به جای رتبه

کره »و  «یوربهره»، «مردم»بر  دیبا تأک یاقتصاد یهانظام «یتحول و بازطراح» واز بحران کرونا  هااقتصاد

 هاست ککرده  یابیارزآورتر تاب 19-کووید بحران رویارویی بادر  را ییمجمع، اقتصادها .پرداخته است «نیزم

های و مهارت شرفتهیپ تالیجیاقتصاد د ازکه  یی: کشورهااندموارد زیر بودهحائز  پذیریرقابت هایمؤلفه از میان

، لندیوزی)هلند، ن اقتصاد را سرپا نگه دارند ،اند با دورکاریو شهروندان توانسته هستندباالی دیجیتال برخوردار 

خوبی و به هستند یقو یاجتماع نیتأم هایشبکهدارای که  یی. کشورها2 -متحده( االتیو ا ی، استونسیسوئ

، لوکزامبورگ شینروژ، اتر، د، فنالنک)دانمارند حمایت کنند اهاند از افرادی که قادر به کارکردن نبودتوانسته

متحده، امارات  االتیفنالند، اهستند ) یقو یمال یهانظام یکه داراترتیب، کشورهایی . به همین(سیو سوئ

 -اندها موفق بودهبنگاه یاز ورشکستگ یریجلوگدر ها SME مورد نیاز با تأمین اعتبار (و سنگاپور یمتحده عرب

و  یزیررا برنامهخود  یو اجتماع یاتی، مالیبهداشت یهااستیس اندبا موفقیت توانستهکه  یی. کشورها3

که تجربه  یی. کشورها4 -(یو امارات متحده عرب شی، لوکزامبورگ، اترسیکنند )سنگاپور، سوئ هماهنگ

اند های بهتری هستند و توانستهها و فناوریکه مجهز به پروتکل سارس مانند ویروس دارندرا  یقبل یهایدمیاپ

  .سنگاپور( ی و)کره جنوب مهار کنند سایر کشورهارا نسبتاً بهتر از  یدمیاپ

  

 مقدمه

، یریگهمه وعی. از زمان شبه دنبال داشته است یقیعم یو اجتماع یاقتصاد یامدهایپ 19-کووید از یناش یرکود اقتصاد

 از بین بردنبا  زیاست و نرخ فقر ن افتهی شیبه سرعت افزا شرفتهیدر حال توسعه و پ یدر اکثر اقتصادها یکارینرخ ب

و  ید بحران اقتصادشویم بینیپیشبرآوردها،  نی. طبق آخردهدمی شیافزا خبر ازدوباره  ،چند دهه گذشته یدستاوردها

با نگاهی به ساعات کاری . بکشاند دینفر را به فقر شد ونیلیم 115تا  88 نیب 2020در سال  19-کووید از یناش یبهداشت

در سطح  وقتمیلیون شغل تمام 245(، 2020جاری ) سال انیشود تا پایم ینیبشیپاز دست رفته در اقتصاد جهانی، 

بحران  نیجهان است. ادر کار  یروین مولد تیظرف از %8.6از دست دادن  یبه معناامر  نیبرود، که ا نیجهان از ب

را به رخ  -و درمان تا بهداشت یاجتماع تأمین یهانظاماز -موجود  یهااستیها و سرساختیبودن ز یناکاف ،نیهمچن

و  یریگهمه این گسترش و شیوعبه وضعیت منوط  یادیز تا حد 2021سال  یبرا یانداز اقتصاد جهانچشمکشیده است. 
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مجمع ، شرایط بسیار خاص و ویژه نیدر ا .اقتصادی است برای احیاء هاشده دولتکارگرفته به یهایاستراتژ اثربخشی

که کشورها است  پرسشبه دنبال پاسخ دادن به این  2020 یجهان یگزارش رقابت جهان ژهیدر نسخه وجهانی اقتصاد 

و  بازطراحی» تمرکز خود را به چگونگیو روند فراتر  های اقتصادی پیشینبه رشد صرف توانند از بازگشتیچگونه م

از مقطع  نیدر ا»، (Saadia Zahidi) به گفته یکی از مدیران ارشد مجمع جهانی اقتصاد. سازندمعطوف  «بهتربازسازی 

در رشد و  یاساس یبه بازنگرجهان را ملزم  ،ی، بحران سالمت و رکود اقتصادی وجود داردقیعم نااطمینانیکه  زمان

لحظه  نیتا از ا اندیافته قابل توجهیگذاران فرصت استیاست. س ساخته نیمردم و کره زم یبرا پیامدهایشارتباط آن با 

 مولد اری، بسیطیمحستیز یداریو پا مشترکرفاه  افزایشرا بسازند که ضمن  یدیجد یاقتصاد یهانظاماستفاده کنند و 

 . «باشند

 یفرصت 19-گیری کوویدموجب همهبه ، امابه بحران سالمت است ییپاسخگو یاصل تیاولودر حال حاضر، با وجود آنکه 

فراهم  بودندشده  بیتخر 2008 یکه از زمان بحران مال یرشد و بهره ور یتأمل در عوامل اصل یمنحصر به فرد برا

شکل  ندهیخود را در آ یاقتصاد یهانظام میتوانیچگونه م میکن نییتع دیبا از طرف دیگر، در همین زمان. است گشته

 هایگزارش مجموعهد. شون منجر و رفاه مشترک ستیز طیمح یداریبلکه به پا ،نباشند محوردیتا آنها فقط تول میده

از رشد  رفتن فراتربه گذاران استیس تشویقبا هدف  تا امروز، 1979در سال  گزارش نخستیناز  یجهان یریپذرقابت

-گیری کوویدبه دلیل همه 2020پذیری جهانی در گزارش رقابتشده است.  تهیهمدت رفاه بلند دستیابی بهمدت و کوتاه

که است  هااستیسسطح در  یراتییخواستار تغپذیری کشورها امتناع شده است. این نسخه ویژه از رقابت یاز رتبه بند 19

در . دهدتشکیل می «کره زمین» و« مردم»، «یوربهره»از  یبیرا ترک یداقتصا یهانظامتحول  یاصل یهادر آن، مؤلفه

 دهد. میرا در این مسیر شکل  کشورهاها در نظر گرفته شده است که تحول و گذار اولویت برای اقتصاد 11این راستا 

  پذیریبر رقابت 19-کووید بحران ریتأثنخست( 

 افتهیکاهش  ایمتوقف شده  پذیرینماگرهای رقابتاز  یبرخکشورها در  شرفتیپ در جهان، یبحران سالمت فعل متأثر از

 یهمکاربرای نمونه، . اندبوده یبهبود قابل توجهشاهد  های پیشینبا روند سهیدر مقا هابرخی از حوزه در عین حال،است. 

در اقتصادهای پیشرفته  وکارهاجایی افراد در اثر قرنطینه کسبجابهمبادالت و  به دلیل کاهشها، احتماالً شرکت نیب

از  بایستمیها شرکت رای، زاندبوده یشرکت وندر هاییهمکارشاهد بهبود  کشورهاکه این یافته است، در حالیکاهش 

در را افت و بیشترین پیشرفت  نیشتریبای که پنج حوزه، 2و  1ول اجددر کردند. به نحو بهتری استفاده می یمنابع داخل

 .است به نمایش درآمده، اندتجربه کرده در حال توسعهو  شرفتهیپ یاقتصادها
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 2020پذیری جهانی در گزارش رقابت در حال توسعهدر اقتصادهای پیشرفته و  افتبیشترین  باحوزه  : پنج1جدول 

 نوظهور در حال توسعه و اقتصادهای اقتصادهای پیشرفته
 وکارهابر کسب مجرمانه اَعمالو  خشونتهای نهیهز .1 در خدمات شبکه رقابت .1

 ییقضا استقالل .2 هاشرکت نیب یهمکار .2

 افتهیسازمان مایجر .3 یادر خدمات حرفه رقابت .3

 تسلط بر بازار زانیم .4 یفروشدر خدمات خرده رقابت .4

 استمدارانیس ی بهعموم اعتماد .5 ماهر نیروی کار افتنی سهولت .5

 

تمرکز بازار، کاهش  شیافزاشاهد  فعاالن اقتصادی، تالیجید با شتاب گرفتن فضای کاری، شرفتهیپ یدر اقتصادها

اما از . اندبودهماهر کار  یروین کاهش دسترسی بهها و شرکت نیب یخدمات، کاهش همکار در بخشرقابت  ریچشمگ

 ریخطرپذ یهاهیسرما به یدسترس شیو افزای شرکتهای درونی، بهبود همکاررییبه تغ هادولت شتریجنبه مثبت، واکنش ب

ناشی از  یهانهیهزبه  شیافزافعاالن اقتصادی نوظهور،  یبازارهادر حال توسعه و  یاقتصادها در .اندقابل مشاهده بوده

بازار و رکود اعتماد به  تسلط بر افزایشرقابت و  شتری، کاهش بیی، کاهش استقالل قضااَعمال مجرمانهو  خشونت

نظرات  اما. اندکنند اشاره کردهتری را نسبت به گذشته تجربه میهایی که وضعیت وخیمبه عنوان حوزهرا  استمدارانیس

در این کشورها  ریخطرپذ یهاهیسرما به یو دسترس یشرکتوندر هاییهمکار ر،ییبه تغدر مورد واکنش دولت  یمثبت

 ،شودیم لیتسه تالیجیبازار کار د درکه به طور بالقوه  هاجذب استعداد تیظرفبه افزایش  ،نی. همچنعنوان شده است

 شده است. اشاره 

 
پذیری جهانی در گزارش رقابت در حال توسعهدر اقتصادهای پیشرفته و  پیشرفتبیشترین  باحوزه  : پنج2جدول 

2020 

 نوظهوردر حال توسعه و اقتصادهای  اقتصادهای پیشرفته
 شرکتیوندر یهمکار .1 رییدولت به تغ ییپاسخگو .1

 رییدولت به تغ ییپاسخگو .2 شرکتیوندر یهمکار .2

 ریلیخدمات  ییکارا .3 ریخطرپذ هیسرمای به دسترس .3

 ریخطرپذ هیسرما به یدسترس .4 یاجتماع تأمینشبکه  هایحمایت .4

 هاجذب استعداد یکشور برا تیظرف .5 ها بانکاستحکام مالی  .5
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 اندانجامیدهگیری همه در برابرکشورها  آوریافزایش تاب به پذیری کههای رقابتمؤلفهدوم( 

 یریگهمه آثار از کشورها در مدیریته موجب شده است برخی ک یمشترک یهایژگیو، 2020 پذیری جهانیگزارش رقابت

اقتصاد و  یسازتالیجی( د1 کند:بندی میدستهگروه  4در تر عمل کنند را موفقبر اقتصاد و مردم خود  19-کووید

و  بهداشت نظام( 4و  یزیرو برنامه تی( حاکم3؛ یمال استحکامو  تأمین اجتماعی یها( شبکه2 ؛تالیجید یهامهارت

 19-ناشی از کوویدکشورها در برابر بحران سالمت  آوریتابدر مواردی هستند که ، همگی پژوهش تیو ظرف درمان

 حوزه به طور مختصر تشریح شده است. 4در ادامه، این  .اندنقش داشته

 تالیجید یهااقتصاد و مهارت یسازتالیجید (1

آنها از اقتصاد  یقابل توجه قسمتکه  ییکشورها، نیبوده است. بنابرا 19-کوویدپاسخ به  نیتریفور ،یفاصله اجتماع

که از  ییکشورها برای نمونه، اند.گرفتهقرار  یبهتر طی، در شرابه صورت دیجیتال به کار خود ادامه دهد توانسته است

متحده( و  االتیو ا ی، استونسی، سوئلندیوزیکشور برتر شامل هلند، ن 5) اندکردهاستفاده  ریپذانعطاف یکار باتیترت

 سلندی، ایکشور برتر شامل فنالند، سوئد، استون 5است ) افتهیگسترش  شتریدر آنها ب تالیجید یهاکه مهارت ییکشورها

-ناهمگونیرغم یند. علنک مدیریت راخود  ی اقتصادتاحد یاقتصاد هایتیفعالسازی تالیجید شیبا افزا اندتوانستهو هلند( 

نیست،  میسرها در برخی از بخش این امرو  وجود دارد هافعالیت سازیدیجیتال نظر امکاناز ها بخش نیکه ب یمهم های

قرار اپیدمی  رینسبتاً کمتر تحت تأث ،کنند هیتک نیصورت آنالهو ارائه خدمات ب یبه فناور اندتوانسته اقتصادهایی که

 .بهره ببرند وع و گسترش ویروسشی در راستای پایش یاز فناور اند، بهتر توانستهنیند و همچناهگرفت

 

 2020 پذیری جهانی: ده کشور برتر در نماگرهای اصلی رکن فناوری در گزارش رقابت3جدول 

 پذیرتمهیدات کاری انعطاف  های دیجیتالمهارت چارچوب قانونی دیجیتال
 هلند فنالند ایاالت متحده

 نیوزیلند سوئد لوکزامبورگ

 سوئیس استونی سنگاپور

 استونی ایسلند امارات متحده عربی

 ایاالت متحده هلند مالزی

 لوکزامبورگ سنگاپور استونی

 چین رژیم صهیونیستی سوئد

 استرالیا دانمارک فنالند

 فنالند عربستان سعودی آلمان

 دانمارک کره جنوبی هلند
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 یمال استحکامو  تأمین اجتماعی یهاشبکه (2

به کار خود ادامه  یتجار یهاتیکاهش فعال ایکامل  در شرایط قرنطینه باید ناگزیرمختلف اقتصاد  یهااز آنجا که بخش

 یریگهمه توانستند در دوراننمیکه  افرادیاز  حمایت یبرا یقو تأمین اجتماعی یهاشبکه ی دارای، کشورهادادندمی

 سی، لوکزامبورگ و سوئشی، فنالند، نروژ، اتردانمارک. اندعمل کردهتر موفق خود در تأمین معاش شهروندان، کار کنند

، بیترت نی. به هممتوسل شونداز خانوارها در بحران سالمت  تیحما یبراقابل اتکاء کامالً  یهامیسبه مکان اندتوانسته

 یاز ورشکستگ اندموفق شده ،کنند حمایتها وکارکسباز اعتبار اعطای  ایم یمستق ارانهیتوزیع با  اندتوانستهکه  ییکشورها

[، تایپه نی]چ وانیتادارند مانند  یقو یمال یهاکه نظام هایی، اقتصاددر واقعکنند.  یریجلوگ نابودی مشاغلاز حد و  شیب

اختصاص ها SMEاعتبار  نیتأم را به الزم منابع اندتر توانستهو سنگاپور( راحت یمتحده، امارات متحده عرب االتیفنالند، ا

 دهند.

 2020پذیری جهانی های تأمین اجتماعی در گزارش رقابتده کشور برتر در شبکه :1شکل 

 

 یزیرو برنامه تیحاکم (3

بهداشت  یهااستیس ایجاد توازن میاناست. بوده  زیبرانگچالش اریها بسهمه دولت یبرا 19-کوویدبحران  تیریمد

 )بهترین گزینه دوم( موجود هایاز میان گزینه حلراهبهترین مستلزم اتخاذ  یو اجتماع یاقتصاد یهااستیبا س یعموم

 یهااستیرا با س خود یاقدامات بهداشت اندتوانستهکه بهتر  یی، کشورهای. به طور کلخواهد بوددشوار  یافتن آناست که 
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 یاستیثبات س. اندظاهر شده تر، در کاهش اثرات بحران نسبتاً موفقسازندو هماهنگ  یزیربرنامه یو اجتماع اتییمال

 یزیربرنامه در هادولت تیظرفنمایش  سنگ محکی برایتواند یثابت( م یاستیچارچوب س کیارائه  یدولت برا تی)ظرف

عملکرد  یو امارات متحده عرب شی، اتر، لوکزامبورگسی، سوئسنگاپور ی، کشورهاهجنب نی. از اباشد یسازو هماهنگ

 .اندداشته ینسبتاً خوب

 پژوهش تیو ظرف و درمان بهداشت نظام (4

 شود،تعریف نمی ها(ها، پزشکان، تختمارستانیآن )ب یبهداشت یهامراقبت تیظرف باتنها کشورها  و درمان بهداشت نظام

 تیو ظرف یمسائل بهداشت عموم تیریمد یموجود برا یهاپروتکل، خدمات نیا عموم مردم به یدسترس با میزانبلکه 

 جانبههمهگیری اندازهکه ی. در حالقابل تعریف است )واکسن( انهفناور یپاسخ توسعهو  تولید براینظام بهداشت و درمان 

نشان  پذیریرقابت ینظرسنجهای پرسشنامهحاصل از  یها، دادهستین کشورها ممکن یبهداشت یهامراقبت تیظرف

 یهابه مراقبتشهروندان خود  یدسترساند توانسته[، مالت و هلند تایپه نی]چ وانی، تاایاسپانژاپن،  کشورهایدهد یم

کنند،  یریجلوگ روسیو شیوعاز  اندنتوانستهکشورها  نیا با وجود آنکه. کنندفراهم ای به طور گستردهنسبتاً را  یبهداشت

عمل از شهروندان خود به  یاگسترده یپزشکحمایت  ،یبهداشت یهابه مراقبت عمومی یدسترس ساختن فراهمبا  اما

، جنوبی کرهمانند  های قبلی نظیر سارس را دارندگیریتجربه همهکه  ییدهد اقتصادهایعالوه، شواهد نشان مه. باندآورده

کشورها  ریاز سا بهتررا نسبتاً  یدمیاپ اندتوانستهو  هستند یبهتر انهورافنهای نظامها و پروتکلمجهز به  وانیتا و سنگاپور

در ارزیابی نظام  زیو توسعه واکسن ن دیتول تی، ظرفبحران نشان داد نیطور که ا. همانو از این بحران عبور کنند مهار

 یهایهمکاردارای و  باالتر فناوریزیست تیبا ظرف ی، کشورهابر این اساسمهم است.  اریبسبهداشت و درمان کشورها 

ی یهاحلاند راههلند( توانسته رژیم صهیونیستی ومتحده، فنالند،  االتی، اسی)سوئ صنعتدانشگاه و  نیب یالمللنیو ب یمل

 .برندبه سر میی بهتر طیدر شرا بعدی یهایریگبا همهبرای مقابله و  پیدا کنند یبحران فعل برای

 الزامات تحول اقتصادیسوم( 

و  «یوربهره»، «مردم» مجمع، یعنیحول سه محور مورد تأکید  یاقتصاد یهانظام بهبه منظور تحقق هدف دستیابی 

 حوزه عملیاتی گسترده 4در را اقتصادی کشورها و تحول  ءایاح مسیر ،2020پذیری جهانی رقابت گزارش، «نیکره زم»

که در ادامه شرح مختصری در مورد هر یک داده  ی، بازارها و نوآوریانسان هی، سرماتوانمندساز طیاست: مح تعیین کرده

 شده است.

 توانمندساز طیتحول محو  احیاء (1

، ینقل، انرژوها مانند حملرساختیو زای شبکه. خدمات است یرسمریو غ یرسم ینهادهادربرگیرنده  توانمندساز طیمح

در این  یعموم تأمین مالیتر، و به طور گسترده اتییمال، یپول یهااستیسهای متأثر از چارچوب مخابرات، در کنارآب و 
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کند و یم انیکالن را باقتصاد  طیمح مرتبط با وی رساختی، زینهاد یاساس یبخش روندها نیا .گیرندبخش قرار می

 ریو فراگ داری، پامولد جیاقتصاد به سمت نتا تیهدا یمدت و بلندمدت براکوتاه یاستیمداخالت س یرا برا ییهاتیاولو

 توسعهو  یعموم یهایبده تیری، مدیعمومها بهبود ارائه خدمات کند که دولتیم هیگزارش توص .سازدیم مطرح

 جادیو ا ایشبکهخدمات ء ، ارتقانظام مالیاتی تصاعدیقرار دهند. در بلندمدت،  تیرا در اولواقتصاد  یسازتالیجید

و حمل یها، شبکهیانرژ یهارساختیزمستلزم ارتقاء  اقتصاد سبزتردستیابی به . شودیم هیتوص رسبزت یهارساختیز

، فنالند ی. دانمارک، استوناستجانبه چند یطیمحستیزتوافقات پیروی از و  حفظ به یخصوصبخش دولت و  تعهدنقل و 

، ی، اندونزهیروس ی. کشورهااندبه ثبت رساندهها رساختیز قیاز طر یتحول اقتصاد برایرا  بیشترین آمادگیو هلند 

 اند.آمادگی کمتری در این زمینه داشته یجنوب یقایو آفر هیترک

 یانسان هیسرمااحیاء و تحول  (2

 هیاست. ارزش سرما یورو بهره یرونق اقتصاد یعامل اصل -افراد  یهاها و مهارتتوانمندی در معنای– یانسان هیسرما

 ،نیفرد و همچن یآموزش در طول دو دهه اول زندگ قیو از طر ابدییمولد در بازار کار تحقق م غالاشت قیاز طر یانسان

 ،2020پذیری جهانی رقابتگزارش در  .کندپیدا میتوسعه  نیروی کار های ضمن خدمتآموزشدر  یگذارهیسرما قیاز طر

 دیجد یهافعال در فرصت یگذارهیاز سرما یبیبه ترکافراد شاغل مرخصی اجباری های مبتنی بر طرحگذاری تدریجی از 

. استتوصیه شده احیاء اقتصادی کمک به  یبرا تأمین اجتماعی یهاو شبکه افزاییمهارت هایبرنامه شیبازار کار، افزا

 دیجد یهایوراکار و استفاده بهتر از فن نی، اصالح قوانیدرس یهابرنامه یروزرسانبه تدر جه دیبا کشورهادر بلندمدت، 

 .تالش کنندها استعداد تیریمد

 تحول بازارها احیاء و (3

از  طیف وسیعیکنند که یم تولیدرا  یغالباً کاالها و خدمات یرقابت یبازارهاهستند.  اقتصادهای چرخ سنگ بنایبازارها 

 نیبهتر توانندنمیکه بازارها  شوددیده می یموارددر حال،  نیکنند. با ایم نیممکن تأم متیق نیانسان را با بهتر یازهاین

 یبحران مال .داشته باشندوجود  اثرات خارجی ایکه قدرت بازار متمرکز، اطالعات ناقص یهنگام ژهیو، بهنتیجه را بدهند

اصالح  ایاز /  یریجلوگ یبرا دولتمداخالت  ای، مقررات یموارد نیدر چن. نشان داد که بازارها ناکارآمد هستند 2008

، اندشده ترباثبات یابه طور قابل مالحظه یبحران مال نیآخر در مقایسه با یمال یهانظامکه یدرحال الزم است. هاشکست

تحول در ، و مردم هاکاال ییموانع در جابجا افزایشو  هابازار گرایی درتمرکزافزایش  که البته فراگیرتر شوند دیاما با

ارائه ، انحصاررقابت و ضد یهاچارچوب یگزارش، ضمن به روزرسان نی. در اه استکرد مواجهرا با مشکل  ی مالیبازارها

 .شده است هیتوص ریو فراگ داریپا یهایگذارهیت در سرماها جهت مشارکبنگاه به یمال یهامشوق



 
 

8 
 

 

 ینوآور ستمیتحول اکوس احیاء و (4

 عیوس اسیمحصوالت در مق یسازیتجار تا به محصول آن تبدیل، دهیااز خلق  دهیچیپ یندیفرآ شامل ینوآور ستمیاکوس

-سکی، ردهدپاداش  ینیکه به کارآفر کارودارد، مانند فرهنگ کسب یبستگ یبه عوامل مختلف فرآیند نیا تی. موفقاست

 ی، بخش قوهستندنگرش  نیامشوق  که یادار یاز مقررات و هنجارها یا، مجموعهرییتغ رشیپذ یو اراده برا یریپذ

 تیتوان با موفقیرا م ی. نوآوربازار بامراکز  نیا نیب ی، و همکارها(شگاهیو آزما پژوهشیها، مراکز دانش )دانشگاه دیتول

 ینیاگرچه فرهنگ کارآفر سبز(. یانرژ برای نمونه،کرد ) تیارزشمند هستند هدا اریجامعه بس یکه برا ییاهبه سمت برنامه

 نیکه ا یو محصوالت و خدمات پیشرو یهای، فناوریدجد یهابنگاه خلقشکوفا شده است، اما  خوبیبه در دهه گذشته

و توسعه  قیدر تحقرا  یصبخش خصوو  دولت یگذارهیسرما ،گزارش نیمتوقف شده است. ا رندیگیها را به کار میفناور

 هاسازی فعالیتتنوعم یها را برابنگاهکنند و  تیحما «فردا یبازارها» خلقاز  دیمدت، کشورها با. در بلندکندتوصیه می

که یحال، درتر هستندفردا آماده ی براییبازارها جادیا یو سوئد برا جنوبی متحده، کره االتیفنالند، ژاپن، ا. ترغیب کنند

 دارند. در این زمینه یکمتر یآمادگ یاسلواک یو جمهور هی، ترککی، مکزونانی

 اقتصادی سنجش آمادگی کشورها برای تحولچهارم( 

سه قالب در  یبه تحول اقتصاد یابیدست یبرا اولویت 11احصاء  به پذیری جهانی،رقابتگزارش این نسخه ویژه از 

دهه در طول یک  پذیریرقابتدهنده شکلمربوط به عوامل  یهادادهبر اساس که  مواردی: ی پرداخته استزمان چارچوب

 مدتدر کوتاه هااقتصاد ءایاح یبرانشان داد  19-بحران اخیر کوویدکه  ی، موارد)دوره پیشاکرونا( انداحصاء شدهگذشته 

 3] بلندمدت توانند تحولیکه م یو موارد (دوره احیاء اقتصادی -)دوره کروناهستند  ضروری [آینده سال 2تا  1]

شوند محیطی همراه زیستی داریو پا مشترکی، رفاه وربهتر بهره جینتا و بارقم بزنند برای اقتصادها را  [آینده سال 5تا 

کامل  یکپارچگیحرکت به سمت شده قرار است اولویت شناسایی 11این  .(دوره تحول اقتصادی -)دوره پساکرونا

. نهادینه سازند یاقتصاد یهاهاینظامدر  (به طور تقریبی) ندهیپنج سال آ یطرا  یو نهاد یطیمحستی، زیاهداف اجتماع

 یریگاندازه یبراپردازد که در کشورها می« آمادگی تحول»اولویت، به سنجش مقدماتی  11ارائه این  ضمنگزارش حاضر 

 یمجموعه کوچکبا سنجش امتیاز  نیتمر نی. اشده استآمار موجود استفاده  نیاز آخر مسیر نیکشورها در ا فعلی گاهیجا

صورت  -قرار دارددسترس  ردبرای آنها  تحول اقتصادی نماگرهایمربوط به  یهاکه اکثر داده 1اقتصاد 37-کشورها  زا

تحول  دی، بلکه فقط بر ابعاد جدنیست ریو فراگ داریرفاه پا نهیکامل عملکرد کشورها در زم یابیارز آنقصد و  گرفته است

به منظور تعریف  های دارای اولویتحوزه میترس (نخست :است را نشانه گرفته هدفسه  نیتمر نیا تمرکز دارد. یاقتصاد

                                                 
 

سترال  ،نیآرژانتمشتمل بر:   -1 ستون ، دانمارک، چک یجمهور، نیچشیلی،   ،کانادا ،لیبرز ،کیبلژ ،شیاتر ،ایا سه ، فنالند ی،ا ستان ، ونان، یآلمان، فران ی، اندونز، هند، مجار
،  هیترک، سیسوئ ، سوئد ، ایاسپان  ی،جنوب یقایآفری، اسلواک  یجمهور، هیروس ، پرتغال، لهستان ، لندیوزین ،هلند، کیمکز، جنوبی کره ،ژاپن، ایتالیا، رژیم صهیونیستی،   رلندیا

   آمریکا. متحده االتیا، انگلستان
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ارائه  (؛ دومریفراگو  داری، پااقتصادها با رویکردی مولد «بازسازی بهتر» یبرا ازیمورد ن یهااستیسبهتر اقدامات و/ یا 

ها در ارزیابی برجسته ساختن شکاف اصلی داده (سوم ؛ وخود یتحول اقتصاد ریدر مس رکشو 37 تیاز وضع شمایی

 مؤثر در وضعیت تمام ابعاد یریگاندازه یموجود برا هایآمار اذعان به این مسئله کهبا ها و عملکرد کشورها. سیاست

 اقتصادی به طور کامل آماده تحول یکشور چیدهد که هنوز هینشان م جینتااما ، کافی نیستند کتشورها یتحول اقتصاد

مدل  نیتردبخشیبه عنوان نو 1«نوردیککشورهای مدل »، یریگقابل اندازه یهااستیس بر اساس، حال نی. با استین

کشورهای نوردیک  است. شدهشناخته  دربرگیرنده رفاهو  داریمولد، پا ایهای اقتصادی به سوی آیندهدر هدایت نظام

 یآمادگ از بیشترین میزان با ثبت بهترین عملکرد،شده مشخص تیاولو 11سوئد( در اکثر  وفنالند، دانمارک  برای نمونه،)

 گانه مجمع برای تحول اقتصادی کشورها عبارتند از:11های اولویت .حکایت دارند یتحول اقتصاد یبرا

 

که با ارائه خدمات به  یعموم ینهادها در مدتبلندانداز و چشم یقو یتیاصول حاکم حصول اطمینان از وجود .1

 کنندشهروندان اعتماد آنها را جلب می

 فناوری اطالعات و ارتباطاتبه برق و  یو گسترش دسترس یانتقال انرژ عیتسر در راستایها رساختیز ءارتقا .2

و  یدر سطح مل کار یرویثروت و نمالیات بر ، هاشرکت بر اتیدر مال دنظری، تجدگذار به نظام مالیاتی تصاعدی .3

 یالمللنیب هاییدر چارچوب همکار

  «فردا یبازارها»مشاغل و  ازیمورد ن یهادر مهارت یگذارهیسرماتوسعه و  یدرس یهابرنامهروزآمدسازی  .4

 کار  یروین دیجد یازهایاقتصاد و ن دیجد اقتضائات متناسب با یاجتماع تیکار و حما نیدر قوانبازنگری  .5

 کودکان سالمندان ومراقبت از بهداشت و درمان و  در زمینه یو نوآور یدسترسافزایش و  هارساختیز توسعه .6

 و اقتصاد جامعهمنافع  در راستای

دامنه گسترش ثبات و  تی، تقومدتبلند یهایگذارهیبه سمت سرما یمنابع مال تیهدا ها با هدفمشوق شیافزا .7

 خدمات مالی شمول

از  نانیچهارم، حصول اطم یصنعتانقالب  انحصار متناسب با مقتضیاترقابت و ضد یهادر چارچوب یبازنگر .8

 یالمللنیو هم در سطح ب ی، هم در سطح محلبه بازار یدسترس

  یخصوصبخش و  دولت یهمکار مندازین هایحوزهدر  ژهی، به و«فردا یبازارها» جادیا لیتسه .9

 «فردا یبازارها»به خلق  تواندیکه م و اختراع ی، نوآورپژوهشدر صبورانه  یگذارهیو گسترش سرما قیتشو .10

 بیانجامد

 تیخالق شیافزا با هدف یتو شمول برابریتنوع،  رشیپذ بهها بنگاه قیتشو .11

                                                 
 

 در تنها نه در چند دهه گذشته  نوردیک کشورهای است.   آلند و فارو جزایر و گرینلند ایسلند، ، فنالند دانمارک، نروژ، سوئد،  از متشکل  (Nordic) نوردیک منطقه -1

 .اندبوده موفق نیز اجتماعی هایبحران و مشکالت حل زمینه در بلکه اقتصادی، مشکالت و مسائل حل زمینه
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