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Deglobalizacja czy reglobalizacja?

Więzi, które spajają światową gospodarkę, uległy w ostatnich latach 
zerwaniu. Czy globalizacja dobiegła końca, czy też odradza się na 
kartach?
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Opanowanie ekonomii nowej energii

Systemy energetyczne doświadczyły serii wstrząsów, zmuszając wiele 
rządów do wkroczenia w celu ochrony obywateli i firm przed 
gwałtownym wzrostem cen, jednocześnie starając się wzmocnić 
krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Gdy decydenci na całym świecie starają się opracować strategie 
energetyczne na nadchodzący rok, jak mogą pogodzić odporność 
energetyczną, przystępność cenową i zrównoważony rozwój?
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W Obronie Europy

Czy po zeszłorocznym przełomowym szczycie w Wersalu, który 
wzmocnił zdolności obronne Europy, oraz pomyślnym referendum w 
sprawie przyłączenia się Danii do europejskiej polityki obronnej , 
jesteśmy świadkami narodzin europejskiej unii 
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Wyprzedzić recesję

Biorąc pod uwagę ryzyko recesji w 2023 r., które nadal wisi nad 
głównymi gospodarkami, jakie kroki mogą podjąć przywódcy, aby 
potencjalna recesja była jak najkrótsza i jak najpłytsza?
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Dekarbonizacja: wyzwanie nie do pokonania?

Zobowiązania do zakupów oferują potencjał do tworzenia nowych 
rynków dla innowacyjnych, czystych technologii, wysyłając sygnały 
popytu, aby umożliwić inwestycje z góry i rozwój ekologicznych 
produktów, które mają kluczowe znaczenie dla przejścia gospodarek do 
zera netto.

Jakie są dodatkowe dźwignie polityczne i finansowe potrzebne do 
zmniejszenia premii za ryzyko związane z nowymi i rodzącymi się 
technologiami?
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Następny rozdział w Chinach

Jakie są kluczowe decyzje gospodarcze i polityczne mające wpływ na 
światowy rząd i relacje biznesowe Chin po 20. zjeździe partii?
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Podróżowanie ponownie, inaczej

W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 r. przyjazdy turystów osiągnęły 
prawie 60% poziomu sprzed pandemii, przy gwałtownym wzroście 
popytu po ponownym otwarciu granic na całym świecie.

W jaki sposób liderzy przekształcają swoje organizacje i praktyki, aby 
sektor mógł skierować ten wzrost ku bardziej odpornej i 
zrównoważonej przyszłości turystyki?
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Specjalne przesłanie Oleny Zełenskiej, Pierwszej Damy Ukrainy
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Ukraina: co dalej?

Prawie rok od rozpoczęcia wojny Ukraina przekroczyła wszelkie 
oczekiwania w zakresie zdolności do obrony przed Rosją.

Jakie są perspektywy konfliktu i horyzonty powojennej odbudowy 
Ukrainy?
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Koniec z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi: wielostronna 
współpraca w najlepszym wydaniu

Co minutę do oceanu trafia jedna śmieciarka z plastikowymi odpadami. 
Traktat ONZ w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi ma na celu 
stworzenie prawnie wiążącego traktatu, który zakończy takie 
zanieczyszczenie w skali globalnej, w najbardziej znaczącym wielostronnym 
porozumieniu środowiskowym od czasu porozumienia paryskiego.

Od produkcji, poprzez projektowanie, aż po utylizację, jakie działania są 
potrzebne we wszystkich sektorach, aby zapewnić ambitne porozumienie?
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Brazylia: nowy plan działania

Od globalnego spowolnienia gospodarczego po żądania wewnętrzne, 
wyzwania stojące przed nowym rządem brazylijskim są znaczące, ale 
także stwarzają ogromne możliwości.
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Ekonomia zdrowia kobiet

inwestuję _ w zdrowiu kobiet potencjalnie przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego i społecznego nie tylko poszczególnych kobiet, ale także 
ich rodzin, społeczności i społeczeństw.

Dlaczego różnice w zdrowiu i samopoczuciu ze względu na płeć nadal 
się utrzymują i jakie polityki i działania są potrzebne, aby poprawić 
sytuację?



Davos 2023: Tematy

Rozpakowanie kryzysu polarnego

Bieguny nagrzewają się do czterech razy szybciej niż reszta planety, 
destabilizując wieczną zmarzlinę, starożytne lodowce i lód morski. W 
związku z tym Arktyka i Antarktyda są „kanarkiem w kopalni” Ziemi.

Poznaj związek między zdrowiem biegunów a zdrowiem planety oraz 
dowiedz się, w jaki sposób społeczności tubylcze promują harmonię z 
naturą w swoim stylu życia.
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Współpraca danych: lekcje z pola

W obliczu globalnych wstrząsów i rozdrobnionych systemów 
współpraca jest niezbędna do odblokowania wartości danych dla 
społeczeństwa.

Jakie przykłady współpracy w zakresie danych dla dobra publicznego 
można rozszerzyć na skalę międzynarodową i zastosować w różnych 
domenach?
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Myślenie o nie do pomyślenia: ryzyko konfrontacji nuklearnej

Ponownie pojawiło się ryzyko rozprzestrzeniania broni jądrowej, a 
nawet konfrontacji. W obliczu eskalacji zagrożeń ze strony Rosji, coraz 
częstszych testów zbrojeniowych na Półwyspie Koreańskim i 
niepewnych perspektyw porozumienia nuklearnego z Iranem, w jaki 
sposób przywódcy mogą kontrolować potencjał nuklearny i zapobiegać 
zdarzeniom nie do pomyślenia?
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Jasne i obecne niebezpieczeństwo dezinformacji

W jaki sposób opinia publiczna, organy regulacyjne i firmy z branży mediów 
społecznościowych mogą lepiej współpracować w celu zwalczania 
dezinformacji, skoro zanieczyszczenie informacyjne rozprzestrzenia się z 
niespotykaną dotąd szybkością i na niespotykaną skalę?
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Wojna w Europie: rok 2

Jakie są ścieżki polityki, które należy obrać i punkty, którymi należy się 
zająć w Europie w nadchodzącym roku, gdy zmaga się ona z 
wielowymiarowymi skutkami wojny na Ukrainie?
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Generatywna sztuczna inteligencja

W miarę jak sztuczna inteligencja przechodzi od analizy istniejących 
danych do tworzenia nowych tekstów, obrazów i filmów, w jaki sposób 
te ulepszenia przesuną debatę na temat augmentacji i automatyzacji i 
jakie konsekwencje będzie to miało dla branż?
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Infrastruktura dla czystej gospodarki energetycznej

Od wodoru, przez wydobycie i przetwarzanie metali, po produkcję 
baterii – przejście na bardziej zrównoważone, dostępne i wydajne 
systemy energetyczne zależy od dostępności materiałów krytycznych i 
infrastruktury wspomagającej.

W jaki sposób można go zabezpieczyć przed słabościami 
geopolitycznymi, łańcuchem dostaw i technologicznymi?
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Rozmowa z Henry Kissingerem: historyczne perspektywy wojny
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Ochrona cyberprzestrzeni w obliczu gwałtownych zmian

Zbieg nasilających się cyberataków i złożone tło geopolityczne stwarzają 
coraz trudniejsze środowisko dla decydentów do przewidywania, 
ustalania priorytetów i reagowania na zagrożenia cybernetyczne.

W jaki sposób liderzy mogą wspierać bezpieczniejszy i bardziej odporny 
ekosystem cyfrowy, aby przygotować się na przyszłe wstrząsy 
cybernetyczne?
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Ameryka Łacińska, analiza

Nowe zmiany polityczne w Ameryce Łacińskiej zwracają coraz większą 
uwagę na ten region, podczas gdy polaryzacja i trudne perspektywy 
gospodarcze obciążają jego zdolność do spełniania oczekiwań 
społecznych, gospodarczych i politycznych.

Jakie kluczowe przemiany zachodzą w regionie i jak może się to udać w 
obecnym kontekście, udowadniając, że prognostycy się mylili i 
wychodząc z tego silniejsi?
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Ameryka (nie)związana

Czego możemy się spodziewać po zmienionym krajobrazie 
legislacyjnym w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do polityki 
wewnętrznej i zagranicznej?
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Dlaczego potrzebujemy paszportów baterii

Baterie napędzają transformację energetyczną ku zrównoważonej 
przyszłości, ale wymagają krytycznych minerałów, których wydobycie wiąże 
się z ryzykiem dla środowiska i praw człowieka, w tym z pracą dzieci.

W jaki sposób paszport baterii może przyczynić się do ochrony praw 
człowieka, ochrony środowiska i podejmowania decyzji przez konsumentów?
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Stan pandemii

W jaki sposób świat może zmienić strategię COVID-19 z reakcji na 
pandemię na zarządzanie endemiczne i zlikwidować utrzymujące się 
luki w dostępie do diagnostyki, terapii i usług zdrowotnych?

Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom uważa, że 
18 procent populacji zostało zarażonych po tym, jak Pekin w 
zeszłym miesiącu zmienił kontrowersyjną politykę zerowej 
Covid.
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Siła przyciągania ASEAN

Nie można nie docenić roli ASEAN jako mediatora w obliczu nasilającej 
się konkurencji geoekonomicznej oraz jako „środka ciężkości” łączenia 
sił, które skądinąd nie dałyby się pogodzić, w rozdrobnionym globalnym 
krajobrazie.

W jaki sposób ASEAN może przyczynić się do globalnej stabilności i 
dobrobytu, jednocześnie dążąc do dalszej integracji i jedności w 
regionie?
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Elektryczna dekada

Lata 2020 muszą być elektryczną dekadą. W skali globalnej do 2030 r. 
wydajność czystej energii musi wzrosnąć trzykrotnie w porównaniu z 
obecnymi. Zużycie energii również musi w coraz większym stopniu 
opierać się na energii elektrycznej, z obecnych 20% do 50% lub więcej 
do 2050 r.

Jakie dźwignie są potrzebne, aby przyspieszyć to przejście, od 
infrastruktury po transformację konsumpcji w przemyśle?



Davos 2023: Tematy

Nie pozwól, aby obawy przed greenwashingiem powstrzymały 
wiarygodne działania

Inwestorzy w naturalne ekosystemy stają przed trudnymi wyborami, 
aby zapewnić wiarygodne wyniki na dużą skalę, biorąc pod uwagę 
szybkie działania potrzebne do ustabilizowania systemów Ziemi i 
uzasadnione obawy związane z greenwashingiem.

W jaki sposób dane, regulacje i wiedza rdzennych mieszkańców mogą 
zachęcić inwestorów do ukierunkowania zasobów na wysokiej jakości 
ochronę i renowację na dużą skalę?
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Jak zapobiegać utracie nauki

Ponad 65% krajów obniżyło budżety na edukację w następstwie 
konkurujących ze sobą priorytetów wynikających z kryzysu 
zdrowotnego, gospodarczego i energetycznego, podważając 
perspektywy wzrostu i zmniejszając szanse na osiągnięcie celu 
zrównoważonego rozwoju edukacji do 2030 r.

Jakie śmiałe i innowacyjne kroki mogą podjąć biznes i rząd, od nowych 
modeli finansowania po nowe wyobrażenie fizycznych przestrzeni 
edukacyjnych, aby przekształcić kryzys edukacyjny w szansę?
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Ekonomia społeczeństwa starzejącego się

W latach 2015-2050 odsetek światowej populacji w wieku powyżej 60 
lat prawie podwoi się z 12% do 22%, a do 2050 r. 80% osób starszych 
będzie mieszkać w krajach o niskich i średnich dochodach.

Jak możemy przygotować się na transformacyjne skutki 
superstarzejącego się społeczeństwa?
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W kierunku bezpieczeństwa żywieniowego

Z biegiem czasu jeden poważny kryzys żywnościowy został prawie 
rozwiązany – większość ludzi na całym świecie ma teraz dostęp do 
żywności po niskich kosztach.

W jaki sposób zostanie rozwiązany kolejny etap wyzwania związanego z 
bezpieczeństwem żywnościowym, polegającego na zapewnieniu 
pożywienia ludziom?



Davos 2023: Tematy

Konferencja prasowa: Jak zbudować Metaverse dla wszystkich

Podczas tej konferencji prasowej zostaną ogłoszone pierwsze i długo 
oczekiwane rezultaty inicjatywy Definiowanie i budowanie Metaverse: 
długo oczekiwane dokumenty informacyjne na temat 
interoperacyjności w Metaverse ze ścieżki zarządzania projektu oraz 
Demystifying the Consumer Metaverse ze ścieżki tworzenia wartości .



Davos 2023: Tematy

Osiągnięcie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji

Przewiduje się, że globalna klasa konsumentów wzrośnie do ponad 5 
miliardów ludzi w ciągu najbliższych 10 lat, powodując 50% wzrost 
wydatków konsumpcyjnych. Aby odpowiedzialnie sprostać temu 
zapotrzebowaniu, modele produkcji i konsumpcji muszą być 
zrównoważone środowiskowo i promować dobrobyt społeczny.

Jakie praktyczne podejścia są potrzebne do osiągnięcia odpowiedzialnej 
przyszłości produkcji i konsumpcji?
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Stawianie zdrowia w sercu działań na rzecz klimatu

Zmiana klimatu ma bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne i 
psychiczne, ponieważ ponad połowa znanych chorób zakaźnych 
pogarsza się z powodu rosnących temperatur, a 20 milionów osób jest 
wysiedlanych każdego roku w wyniku wydarzeń związanych z pogodą.



Davos 2023: Tematy

Ostrożnie inwestuj w sztuczną inteligencję

Jako pierwsi zwolennicy technologii, inwestorzy mają ogromny wpływ 
na to, które technologie mają większe szanse ujrzeć światło dzienne. 
Inwestorzy mają możliwość ścisłej współpracy ze swoimi spółkami, w 
które inwestują, aby zapewnić maksymalizację korzyści i ograniczenie 
ryzyka, zwłaszcza w technologiach takich jak sztuczna inteligencja.

Jakich wskaźników i narzędzi mogą używać inwestorzy, aby kierować i 
kształtować inwestycje w zaufane i odpowiedzialne systemy 
technologiczne?
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Nowa rzeczywistość: budowanie Metaverse

Chociaż metaverse jest wciąż w powijakach, inwestycje w jego rozwój 
przyspieszyły, a najlepsi globalni gracze zainwestowali szacunkowo 180 
miliardów dolarów w ciągu ostatnich kilku lat. Rozwój technologii zależy 
od badań, innowacji, inwestycji i polityki.

Jak można zoperacjonalizować bezpieczny, dostępny i opłacalny 
metaverse?
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Budowanie impetu w kierunku COP28

Ta odprawa zawiera mapę drogową kluczowych priorytetów i działań 
przed i podczas COP28 pod przewodnictwem prezydencji 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
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Rewolucja w bezpieczeństwie żywnościowym

Od produkcji, przez przetwarzanie i pakowanie, aż po dystrybucję i 
logistykę, systemy żywnościowe są kształtowane i wymyślane na nowo.

Jakie przełomowe pomysły technologiczne i innowacyjne mogą 
zrewolucjonizować wzorce konsumpcji w przyszłości?
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Płaca zapewniająca utrzymanie dla wszystkich

Wprowadzona na całym świecie płaca zapewniająca utrzymanie 
mogłaby generować 4,6 biliona dolarów dodatkowego PKB każdego 
roku dzięki zwiększonej produktywności i wydatkom.

W obliczu pogłębiającego się kryzysu związanego z kosztami 
utrzymania, co trzeba zrobić, aby radykalnie zmienić świat, w którym 
płace wystarczające są na utrzymanie dla wszystkich?
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(R)ewolucja biotechnologiczna

Ponieważ rewolucja biotechnologiczna wciąż się rozwija, istnieje 
ogromny potencjał dla tych technologii w medycynie, żywności i 
materiałach.

Jakie są najbardziej opłacalne technologie do wdrożenia w przemyśle w 
następnej dekadzie?
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Specjalne przemówienie Wołodymyra Zełenskiego , prezydenta 
Ukrainy

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-
annual-meeting-2023/sessions/special-address-by-volodymyr-
zelenskyy-president-of-ukraine-068bdf6a88
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Sztuczna inteligencja na rzecz adaptacji do klimatu

Pogłębiający się kryzys klimatyczny wymaga pilnych działań w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu. Sztuczną 
inteligencję można wykorzystać do zastosowań adaptacyjnych, takich jak 
przewidywanie pożarów, modelowanie zagrożeń klimatycznych dla firm lub 
migracja z powodu ekstremalnych warunków pogodowych.

Jakie są najbardziej obiecujące zastosowania sztucznej inteligencji do 
kierowania działaniami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu?
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Przedstawiamy Ukraińską Formułę Pokoju

Ukraina zaskoczyła świat swoją obroną swojej suwerenności.

Dołącz do tej sesji, aby wysłuchać Szefa Administracji Prezydenta 
Ukrainy Andrieja Jermaka w sprawie propozycji pokoju dla jego kraju.
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Ambicja 30x30: kolejne kroki po Montrealu

Wraz z przyjęciem w zeszłym miesiącu w Montrealu nowych Globalnych 
Ram Bioróżnorodności, 196 krajów zobowiązało się do ochrony co 
najmniej 30% lądów, wód śródlądowych, obszarów przybrzeżnych i 
oceanów na Ziemi do 2030 r., aby zapewnić utrzymanie kapitału 
naturalnego dla dobrobytu międzypokoleniowego. Szacuje się, że 
roczne finansowanie będzie wymagać 140 miliardów dolarów.

Jakie podejścia ekonomiczne i innowacyjne mechanizmy finansowania 
są potrzebne, aby zrealizować to śmiałe ambicje?
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Między płynnością a kruchością: reformowanie w regionie MENA

Podczas gdy oczekuje się, że niektóre kraje Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej będą szybko się rozwijać, inne zmagają się z rosnącymi 
cenami żywności i energii, umacniającym się dolarem i kurczącą się 
przestrzenią fiskalną.

W jaki sposób region może utrzymać tempo reform strukturalnych, aby 
przyspieszyć bardziej sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
zrównoważoną przyszłość gospodarczą?
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Rewolucja danych o Ziemi

Każdego dnia świat produkuje ponad 100 terabajtów danych z 
obserwacji Ziemi. Ilość i różnorodność zbiorów danych, a także szybkość 
i prawdziwość, z jaką dane są odbierane, zmienią sposób, w jaki 
analizujemy informacje, ustalamy zasady i podejmujemy decyzje.

Jakie są obiecujące możliwości i partnerstwa w zakresie wykorzystania 
danych do analizowania klimatu i podejmowania działań?
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Era technologii energetycznych o zerowej wartości netto

Globalny miks energetyczny pozostaje silnie nasycony dwutlenkiem 
węgla pomimo dotychczasowych wysiłków i istnienia kluczowych 
rozwiązań energetycznych, które mogą mieć znaczenie w 
rozwiązywaniu kryzysów energetycznych i klimatycznych.

Jak najlepiej wykorzystać istniejące i powstające technologie 
energetyczne, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r.?
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100 dni do pokonania następnej pandemii

Szacuje się, że stworzenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek w 
ciągu 100 dni da gospodarkom i społeczeństwom szansę na 
powstrzymanie kolejnej epidemii, zanim się rozprzestrzeni. Co będzie 
potrzebne, aby się tam dostać? Dołącz do tej sesji, aby dowiedzieć się, 
w jaki sposób Koalicja na rzecz innowacji w zakresie gotowości na 
wypadek epidemii (CEPI) przyspiesza opracowywanie szczepionek i 
zapewnia równy dostęp podczas epidemii.
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Wdrożenie w Industrial Metaverse

Szybko zbliża się kolejna era Internetu w postaci metaverse, 
wciągającego, interoperacyjnego i synchronicznego świata cyfrowego. 
W przemysłowym Metaverse wyjątkowe możliwości pojawią się dzięki 
konwergencji sztucznej inteligencji, cyfrowych bliźniaków, danych i 
technologii robotycznych.

W jaki sposób liderzy branżowi mogą zmaksymalizować korzyści 
płynące z Metaverse, unikając jednocześnie jego destrukcyjnego 
potencjału?
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Czterodniowy tydzień

Niedawne eksperymenty na dużą skalę sugerują, że godziny pracy 
pracowników można skrócić bez odpowiedniego spadku wydajności.

Czy czterodniowy tydzień pracy może rozwiązać niektóre z 
najpilniejszych problemów świata pracy XXI wieku?
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Od masowych danych do masowych spostrzeżeń

Nowe technologie do generowania spostrzeżeń bez ujawniania 
podstawowych danych zapoczątkowują nową erę tworzenia wartości w 
gospodarce cyfrowej.

Od mapowania genomu po redukcję śladu węglowego — w jaki sposób 
liderzy biznesowi mogą czerpać korzyści ze współpracy w zakresie 
danych na dużą skalę?
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Eksploracja kosmosu powraca

Ludzkość wkracza w nową erę eksploracji kosmosu, a ludzie mają 
wkrótce powrócić na Księżyc i zrobotyzowane misje na inne planety.

Jakie ekscytujące nowe odkrycia w Układzie Słonecznym możemy 
odkryć w tej dekadzie, które mogłyby zmienić sposób, w jaki 
postrzegamy naszą planetę i jakiego rodzaju partnerstwa publiczno-
prywatne będą potrzebne, aby się tam dostać?
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W imię bezpieczeństwa narodowego

W jaki sposób możemy zapewnić, aby stale rozwijająca się dziedzina 
technologii, usług i produktów podwójnego zastosowania nie 
hamowała postępu ludzkości?
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Badanie Wszechświata

wiele tajemnic związanych ze strukturą wszechświata i jego ewolucją . 
Dołącz do Fabioli Gianotti, dyrektor generalnej CERN (Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych), która odkrywa, w jaki sposób badanie 
wszechświata na najbardziej podstawowym poziomie napędza 
innowacje technologiczne i wspiera współpracę ponad granicami.
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Ocean 20: budowanie zrównoważonej niebieskiej gospodarki

Ocean łączy nas wszystkich. Zapewnia transport dla 90% światowego 
handlu, jest podstawą internetu i tworzy miejsca pracy dla ponad 3 
miliardów ludzi. Uruchomienie programu Ocean 20 pod prezydencją 
G20 w Indonezji zapewnia platformę do wspólnych działań na rzecz 
stworzenia zrównoważonej gospodarki oceanicznej.

Ta dyskusja zapewnia perspektywę nauki, biznesu i polityki na presje, z 
jakimi boryka się ocean, i identyfikuje obszary odpowiedzialnego 
zarządzania.
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Zachowanie wiary

Przywódcy wyznaniowi od dawna przodują w promowaniu wolności i 
współpracy poprzez swoje szerokie i głębokie globalne sieci.

W obliczu rosnącej wrażliwości społecznej, gdzie i jak wiara, biznes i 
inni liderzy mogą się skrzyżować, aby zachować przestrzeń dla 
wspólnych wolności?
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Znalezienie odpowiedniego salda dla kryptowalut

Boom i załamanie na rynkach kryptograficznych, spotęgowane przez 
dramatyczną zmienność w 2022 r., pozostawiło wielu z pytaniami o 
przyszłość innowacji blockchain.

Co trzeba by zrobić, aby opracować wystarczająco solidne regulacje, 
aby wykorzystać zalety walut cyfrowych, zapewniając jednocześnie 
pozytywne wyniki makroekonomiczne i społeczne?
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Odblokowanie zatrudnienia dla uchodźców

W obliczu bezprecedensowej liczby uchodźców zmuszonych do 
opuszczenia swoich domów rynki pracy muszą szybko zareagować.

W jaki sposób biznes i rząd mogą współpracować, aby stworzyć 
możliwości zatrudnienia dla uchodźców?
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Gotowy na przejrzystość mózgu?

Rosną obietnice neurotechnologii dotyczące poprawy życia i uzyskania 
wglądu w ludzki mózg.

Jak możemy chronić prywatność danych i wolność osobistą, czyniąc 
postępy w kierunku świata przejrzystości mózgu?
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Różne drogi do transformacji energetycznej

Bezpieczeństwo energetyczne, przystępność cenowa i zrównoważony 
rozwój to kamienie węgielne udanej transformacji energetycznej.

Jak można przyspieszyć globalną transformację energetyczną w czasach 
ograniczonej podaży, powolnej redukcji emisji i rozbieżności w dostępie 
do energii między gospodarkami rozwiniętymi i rozwijającymi się?
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Mapowanie trajektorii Rosji

Przewiduje się, że rosyjska gospodarka skurczy się nawet o 6% w 2022 r. 
– nawet w kontekście rekordowych cen energii.

Jakie są kluczowe scenariusze dla Rosji w 2023 r. w zakresie jej 
gospodarki, polityki wewnętrznej i postawy wojskowej?
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Co dalej z polityką pieniężną?

Dramatyczny okres gwałtownego wzrostu inflacji doprowadził do 
najostrzejszego od dziesięcioleci zacieśnienia polityki pieniężnej. Czy 
konieczne jest radykalne przemyślenie ze strony banków centralnych, 
czy też wystarczą obecne cele i zestawy narzędzi?



Davos 2023: Tematy

AI i praca umysłowa

Ostatnie przełomy w uczeniu maszynowym oznaczają, że coraz bardziej 
złożone zadania kognitywne i kreatywna produkcja mogą być 
zautomatyzowane.

Czy implikacje tych zmian są przeceniane, czy też zbliżamy się do 
punktu zwrotnego i nowej, destrukcyjnej ery dla pracowników 
umysłowych?
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