سرمایهداری ذینفعان
خطرات ناشی از بحران تغییرات اقلیمی ،گسترش روزافزون نابرابری و تهدیدهای ناشی از کووید ،19-رهبران
کسبوکار را باالجبار به زیرسوال بردن جنبههای گوناگون نحوه فعالیت وادار کرده است .نتیجهگیری روشن است:
بازگشت به "کسبوکار معمول" یک گزینه نیست.

از کسب و کارها انتظار می رود که برای ایجاد اعتماد ،ایجاد ارزش برای جامعه و مهار ریسکهای
بلندمدت ،فعالیتهای خود را بازمهندسی کنند.
مشتریان ،بازارهای مالی و دولتها بنگاههایی را که از نظر تأثیر اجتماعی و زیستمحیطی کوتاهی میکنند ،تنبیه
خواهند کرد و در مقابل به افرادی که منافع شفاف و روشنی ارائه میدهند پاداش داده میشود.
پیامد این کار برای هیئتمدیره بنگاهها و سرمایهگذاران آنها این است که برای موفقیت یک کسب و کار در
بلندمدت ،باید راه حلهای سودآوری ارائه شود که بر تمام ذینفعان تأثیر مثبت بگذارد .این بدان معناست که اولویت
قبلی شرکتها در مورد تامین صرف منافع سهامداران ،با ظهور سایر اولویتها ،کاهش مییابد.

شناسایی و رعایت الزامات زیستمحیطی ،اجتماعی و حکمرانی ( - )ESGسرمایهداری ذینفعان  -برای موفقیت
بنگاهها در آینده ضروری است.

نابسامانیهای عظیم اقتصادی و اجتماعی سال  2020توجه جهان را مجدداً به ایده سرمایهداری ذینفعان جلب کرد که
بر اساس آن هدف یک بنگاه صرفاً تامین منافع سهامداران نبوده بلکه میباید منافع کلیه ذینفعان از حیث الزامات
 ESGرا تامین و رعایت کند .همه شواهد نشان میدهد که تحقق همه موارد ( ،)ESGباعث پیشرفت جهان خواهد شد.

در جهان پس از کرونا ،به وضوح سرمایهگذاری در کسبوکارهای مقاومتر در برابر کووید 19-انجام خواهد
گرفت.
بنگاههای دوراندیش نیاز فزایندهای به بکارگیری روشی پایدار برای ادامه فعالیتهای خود ،نه تنها برای افزودن
ارزش به جامعه و محافظت از استمرار فعالیت خود ،بلکه برای افزودن ارزش بلندمدت برای سهامداران خود،
دارند.
( )ESGبه طور فزایندهای توسط سرمایهگذاران به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک مورد توجه قرار میگیرد
تا توان شرکتهایی را که تأمین مالی میشوند مورد ارزیابی قرار گیرد .در جهان پس از کرونا ،سرمایهگذاری در
کسبوکارهای مقاومتر در برابر کووید 19-و شرکتهایی که "اثرات بیرونی" را ردیابی میکنند  ،انجام خواهد
شد .اثرات بیرونی که اغلب در قیمتهای بازار منعکس نمیشوند ،موضوعاتی مانند تاثیر بر تغییرات اقلیمی،
نابرابری و تنوع را در بر میگیرند.
تابآوری زیرساختهای مالی به اندازه تابآوری تولید صنعتی در دورانی که همه کشورها به سیستم
سرمایهگذاری جهانی اتکا دارند ،در حوزه تخصیص کارآمد سرمایه از اهمیت برخوردار است .از توجه روزافزون
سرمایهگذاران به موضوعات  ESGاستقبال میشود ،اگرچه همچنان جای پیشرفت وجود دارد .در اکثر مواقع،
تصمیمات سرمایهگذاری بیش از حد معطوف به دستیابی به بازدهی کوتاهمدت (یا فصلی) است که این امر میزان
پاسخگویی سیستم به چالشهای اقتصادی ،زیست محیطی یا اجتماعی را بالاثر میسازد.
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