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معاونت بررسی های اقتصادی

نشست  2020داووس
ذینفعان جهانی پایدار و فراگیر
نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد از تاریخ  21تا  24ژانویه  ،2020برابر با  30دی تا  4بهمن  ،1398در داووس-
کلوستر 1برگزار میشود .این نشست مهمترین نیروی محرک خالق برای درگیرکردن رهبران برتر جهان در انجام
فعالیتهای مشترک برای شکلدهی به برنامههای جهانی ،منطقهای و صنعتی در آغاز هر سال است.
اولین جلسه این مجمع در سال  1971با ایده پروفسور کالوس اشواب 2،مبنی بر اینکه خدمات ناشی از کسب و کارها
باید شامل تمام ذیفعان اعم از مشتریان ،کارکنان ،سهامداران و عموم شود ،برگزار شد .این موضوع در سال  1973در سند
"مانیفست داووس "3مجدداً تأیید شد که از آن زمان تاکنون ،مبنای فعالیت مجمع جهانی اقتصاد بوده است.
چهار مسئله جزو مسائل مهم و عاجل جهانی شناخته و در اهداف برگزاری داووس  2020منظور شدهاند که عبارتند از:
 .1چگونه میتوان با فوریت ،چالشهای اقلیمی و محیطزیست را که اکولوژی و اقتصاد جهان را تهدید میکنند ،مشخص
و رفع کرد؟
 .2چگونه میتوان صنایع را به سمت مدلهای کسبوکار پایدارتر و فراگیرتر متناسب با تغییر زمینههای تجارت و
مصرف بر حسب اولویتهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هدایت کرد؟
 .3چگونه میتوان فناوریهای محرک انقالب صنعتی چهارم را حکمرانی نمود که ضمن منفعت بردن کسبوکار و
جامعه ،از حداقل ریسک هم برخوردار باشد؟
 .4چگونه میتوان با گرایشات و روندهای جمعیتی ،اجتماعی و فناوری که باعث شکلدهی مجدد حوزه تحصیل ،اشتغال
و کارآفرینی میشود ،منطبق شد؟
در داووس  ،2020سه هزار شرکتکننده از سراسر جهان گرد هم میآیند که هدف از این کار ،ارائه مفهوم
واقعی"سرمایهداری ذینفعان" ،کمک به دولتها و نهادهای بینالمللی در پایش پیشرفت در زمینه اجرای موافقتنامه
پاریس و اهداف توسعه پایدار و تسهیل بحث و گفتوگو در رابطه با فناوری و حکمرانی تجاری است.
"مردم بر علیه خبرگان اقتصادی با این باور که به آنها خیانت شده ،قیام کردهاند و تالشهای
ما برای محدودکردن میزان گرمشدن زمین به  1.5درجه سانتیگراد ،به طرز خطرناکی در حال
کاهش است .با توجه به بحرانهایی که جهان با آن مواجه است ،در نشست امسال مانیفست
داووس  2020میباید به منظور تصویرسازی مجدد از اهداف و ابزارهای مدیریت عملکرد برای
بنگاهها و دولتها صورت گیرد .این همان دلیل شکلگیری مجمع جهانی اقتصاد در  50سال
گذشته بوده و درنظر داریم تا طی  50سال آینده در تحقق آن مشارکت کنیم" .
پروفسور کالوس اشواب ،بنیانگذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد
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در اجالس مجمع جهانی اقتصاد  ،2020از گزارش منتشر شده کارت امتیاز متوازن محیط زیست ،جامعه و حکمرانی

شورای بینالمللی کسبوکار که اخیراً ریاست آن به برایان موینیهان 4،مدیراجرایی بانک امریکا ،واگذار شده است نیز،
رونمایی خواهد شد.

برنامه نشست داووس  ،2020هفت محور اصلی را جزو اولویت مباحث خود قرار داده که عبارت از موارد ذیل هستند:
 نجات سیاره زمین
زمین روز به روز در حال گرمتر شدن است و این اتفاق موجب ذوبشدن یخها و درنتیجه افزایش سطح آبهای اقیانوسها
شده و سطح آبهای جهان هم با پالستیکها پوشانده شده است .همچنین زمین شاهد از دستدادن گونههای مختلف
جانوری و افزایش انتشار گازهای گلخانهای است .این اتفاقات باعث دلسردی شده است .با این وجود دالیل بسیاری برای
خوشحالی هم وجود دارد :شعار امسال "پایداری" است و در هر حوزه فعالیتهای بشر از جمله انرژی  ،غذا  ،پوشاک ،
مسافرت و شهرها کاربرد دارد .اما حتی اگر همه چیز  100درصد پایدار هم باشد ،همچنان برای ترمیم خسارات وارده
اقداماتی باید صورت پذیرد .از کجا باید شروع کرد؟
 جامعه و آینده مشاغل
امروزه هرکسی که دارای تلفن همراه است می تواند به متون درسی برای کسب مدرکی در دانشگاه هاروارد دسترسی
پیدا کند ،در اقتصاد گیگ مشارکت کند و یا منابعی را برای سرمایهگذاری جدید خود بیابد .فناوریهایی که زندگی
اقتصادی و اجتماعی ما را مختل میکنند ،همزمان میتوانند به ما در انطباق با شرایط کمک کنند .اما تاریخ نشان میدهد
که اگر این موضوع به بازار سپرده شود ،ممکن است انقالب صنعتی چهارم در دورهای طوالنی و آسیبزننده درگیر شود.
انقالب صنعتی چهارم در راه است و می باید نسبت به تجدید مهارتها اقدام کنیم .چه کارهایی را در این زمینه باید انجام
دهد؟
 تکنولوژی خوب
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فناوری جدید همیشه باعث به وجود آمدن اختالل میشود .از یک سو مشاغلی از بین میروند و از سوی دیگر مشاغل
جدید خلق میشوند ضمن اینکه در ایجاد تحوالت عمیق اجتماعی نیز مؤثر است .اما گلوگاه سرعت و مقیاس تحوالت
فناوری مزبور موضوع دیگری است و دقیقاً همان چیزی است که بشریت را تهدید میکند .جهان همواره با طیف
گستردهای از مسائل اخالقی مواجه است .چگونه جامعه جهانی میتواند در مورد قواعدی از جمله نوزادان اصالح شده
ژنتیکی ،روباتهای جنگی و الگوریتمهایی که شانس زندگی را تعیین میکنند ،به توافق برسد؟ آیا الزم نیست که کمی
از سرعت تحوالت بکاهیم؟
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 اقتصادهای عادالنهتر
از زمان جنگ جهانی دوم ،میانگین امید به زندگی در سراسر جهان  30سال افزایش یافته است .در عین حال ،دسترسی
به مراقبتهای سالمت و تحصیل ،باعث خروج میلیاردها نفر انسان از فقر شده است ،با این وجود ،نابرابری ثروت در
بسیاری از ملل افزایش یافته ،تحرک اجتماعی معکوس شده و فراگیری و انسجام تضعیف شده است .اکنون ترس از بدتر
شدن وضعیت بدلیل ظهور فناوریهای جدید هم وجود دارد .چگونه میتوان اقتصادها را به گونهای تغییر داد تا رشد به
نفع بسیاری و نه تنها تعداد معدودی باشد و به چه نحو می توان اطمینان حاصل کرد که موتور خارقالعاده توسعه انسانی
که ساخته شده پایدار است؟
 کسبوکار بهتر
از زمان نخستین انقالب صنعتی ،کسبوکار در خط مقدم تحوالت فناوری و اجتماعی قرار داشته است .بدون تحوالت
فناوری و اجتماعی نمیتوان دنیایی منسجم و مقاوم ایجاد کرد .در این راستا ،بنگاهها میباید افقهای زمانی خود را تغییر
دهند ،به ورای سودهای کوتاهمدت نگاه کنند و خود را به سازمانهای پایدار و فراگیر تبدیل کنند .یک بنگاه هوشمند
برای انجام چه کاری ایجاد شده است؟

 آینده سالم
هزینه های مراقبتهای سالمت جهانی طی یک دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است .برخی از بیماریها
که قبالً به صورت خصوصی در اتاق مشاوره با پزشکان مطرح میشد ،اکنون عمومی و بدیهی شده است .تنهایی ،استرس
در محیط کار ،اندوه  ،افسردگی ،اضطراب تنها برخی از مسائل سالمت روان هستند که همه باید از آنها اطالع داشته
باشند .بیماری های جسمی نیز بخشی از مشکل هستند .علم پزشکی تحوالت بزرگی را رقم زده است ،اما فناوری ،نوید
بخش رویای "پزشکی دقیق" است که زمانی در کتاب ها و فیلمهای علمی تخیلی به نمایش در آمده است .چگونه می
توان ضمن اطمینان از دسترسی عادالنه برای همه ،چالشهای مهم مراقبتهای بسالمت را شناسایی و رفع کرد؟

 فراتر از ژئوپلیتیک
بر روی کره زمین  193کشور مستقل وجود دارد و روز به روز مراکز قدرت منطقهای در حال افزایش هستند و نکته آشکار
سهیم بودن همه افراد در این حقیقت زندگی است .زمانی که خرد تمام جوامع بینالمللی بکار گرفته شود می توان کارهای
ب زرگی انجام داد .نمونه آن تالش برای حل معضل الیه ازون و توافق پاریس برای محدود کردن تغییرات آبوهوایی
است .مقیاس چالش هایی که جهان با آنها مواجه است ،داستانهای موفقیت بیشتری را میطلبد .باید از ژئوپلیتیک و
رقابتهای بینالمللی به سمت همکاریهای جهانی حرکت کرد و ملل نیز باید تغییر کنند.
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 سخنرانان اصلی نشست  2020داووس مجمع جهانی اقتصاد
  :Winnie Byanyimaمعاون دبیرکل و مدیر اجرایی بخش کمکهای سازمان ملل متحد  :Christine Lagardeرئیس بانک مرکزی اروپا  :Donald Trumpرئیس جمهور آمریکا  :Greta Thunbergطرفدار موضوعات اقلیمی و محیط زیست  :Deepika Padukoneبنیانگذار بنیاد زندگی ،عشق ،خنده  :Angela Merkelصدراعظم آلمانتهیه شده توسط مهسا رجبیژناد
دی ماه 1398
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