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Miercuri, 20 ianuarie 2016, va demara, la Davos, Forumul Economic Mondial. Dureaz?
pân? în 23 ianuarie, patru zile, ?i va reuni 2.500 de delega?i din 50 de ??ri, atât oameni
de afaceri, cât ?i oameni politici importan?i. Analistul economic Ionel Bl?nculescu a
vorbit, pentru dcnews.ro, despre principalele subiecte care se vor afla pe lista de
discu?ii de la Forumul Economic de la Davos ?i despre contextul în care are loc.
Forumul Economic Mondial de la Davos este unul informal.
Miercuri, 20 ianuarie 2016, va demara, la Davos, Forumul Economic Mondial. Dureaz? pân? în 23 ianuarie,
patru zile, ?i va reuni 2.500 de delega?i din 50 de ??ri, atât oameni de afaceri, cât ?i oameni politici importan?i.
Analistul economic Ionel Bl?nculescu a vorbit, pentru dcnews.ro, despre principalele subiecte care se vor afla
pe lista de discu?ii de la Forumul Economic de la Davos ?i despre contextul în care are loc. Forumul Economic
Mondial de la Davos este unul informal.
"1% din popula?ia lumii de?ine 99% din averea mondial?"
Ionel Bl?nculescu a precizat c? "Momentul în care are loc acest forum este extrem de important. Mai mult
ca niciodat?, societatea uman? este divizat?, în principal în ceea ce prive?te bog??ia-s?r?cia. Un NGO din
Marea Britanie a prezentat chiar în aceste zile- ?i va fi o tem? de dezbatere în cadrul Forumului- faptul c?
1% din popula?ia lumii de?ine 99% din averea mondial?. Aceast? inegalitate a crescut în ultimii cinci ani cu
47%. Altfel spus, în ultimii cinci ani, ani de criz? pentru noi, averea celor 1% a crescut cu 47%, adic? cu 500
de miliarde de dolari, în condi?iile în care ceilal?i 99% au s?r?cit cu o mie de miliarde de dolari. Acesta este
contextul de inegalitate mai mare ca niciodat? în istoria omenirii în care se desf??oar? Forumul de la
Davos".
Criz? extrem de grav?, generat? de încetinirea cre?terii economice în China
"Societatea uman? este extrem de divizat? atât în ceea ce prive?te bog??ia ?i s?r?cia, dar ?i ca urmare a
conflictelor care au loc. Discut?m de o divizare în ceea ce prive?te SUA, Europa, Orientul Mijlociu, de o
divizare care a condus la un fenomen extrem de grav pentru Europa, acest proces al migra?iei, unic de la
Al Doilea R?zboi Mondial încoace ?i, de asemenea, discut?m pe fondul unei crize extrem de grave,
generate de încetinirea cre?terii economice din China. Trimestrul IV al anului 2015 a marcat o sc?dere a
cre?terii economice la un minim istoric în ultimii 25 de ani, ceea ce demonstreaz? c? situa?ia Chinei se
agraveaz?, involueaz? ?i, bineîn?eles, afecteaz? întreaga omenire", a mai precizat analistul economic.
Criz? f?r? precedent generat? de pr?bu?irea cota?iilor la ?i?ei. Previziune sumbr?
Ionel Bl?nculescu a ad?ugat: "Forumul are loc în contextul crizei f?r? precedent în ceea ce prive?te pre?ul
materiilor prime ?i pr?bu?irea cota?iilor la ?i?ei, coroborat cu faptul c? dispunem la momentul acesta de
cele mai mari rezerve ?i stocuri de carburan?i ?i de ?i?ei din istorie ?i anume de un stoc ?i o
supraproduc?ie de a?a natur? s? nu mai permit? revenirea pre?ului la un nivel corespunz?tor ?i s?
continue aceast? pr?bu?ire, mai ales c? de sâmb?t? au fost ridicate sanc?iunile împotriva Iranului ?i Iranul
va inunda pia?a petrolier?, ceea ce va conduce, de asemenea, la pr?bu?irea cota?iilor la acest produs".

A patra revolu?ie: Oamenii vor pierde cinci milioane de locuri de munc?
"Forumul Mondial Economic de la Davos se desf??oar? în aceste condi?ii de divizare extrem? la nivelul
societ??ii umane, de criz? f?r? precedent în ceea ce prive?te principalele elemente ale structurii
economice, materiile prime ?i ?i?eiul, de asemenea, conflictele militare, reînceperea R?zboiului Rece între
Rusia ?i SUA, fiecare cu alia?ii lor, ?i, bineîn?eles, toate acestea se întâmpl? ?i într-un context care este
definit destul de plastic prin faptul c? asist?m la o dezvoltare tehnologic? a inova?iei, o revolu?ie a inova?iei
în tehnologie care chiar în cadrul forumului va fi considerat? a patra revolu?ie industrial?, ceea ce denot?
c? ne afl?m în fa?a unui fenomen extrem de important în care tehnologia, robotica vor face de a?a natur?
încât munca se va sofistica atât de mult încât în urm?torii ani se vor pierde înc? cinci milioane de locuri de
munc?, tocmai din cauza introducerii acestei noi tehnologii, acestei revolu?ii tehnologice, despre care
pre?edintele Obama spunea, în urm? cu câteva zile, c? va schimba harta planetei", a subliniat analistul
economic.
El a precizat: "Iat? c? suntem în fa?a unor subiecte care vor si prezentate în 250 de sesiuni. Dezvoltarea
tehnologic? va avea 25 de sesiuni alocate în cadrul Forumului de la Davos. Trebuie s? re?inem c? este o
întâlnire care are patru decenii de când se desf??oar?, este mai mult formal? decât informal?, este un loc
generator de idei ?i numai atât, aceste idei, de regul?, nu se aplic? în practic?, chiar dac? vor fi idei
briliante".
63 de boga?i, avere mai mare decât 3,5 miliarde de oameni
Ionel Bl?nculescu a mai spus c? "Un alt element referitor la inegalit??i, la aceast? polarizare extrem? de 1
la 99%, oameni boga?i- oameni s?raci, este c? 63 de oameni de afaceri din care 52 numai b?rba?i de?in o
avere mai mare decât averea de?inut? de jum?tate din planet?, adic? de peste 3,5 miliarde de oameni.
Dac? v? închipui?i acest raport de 63 de oameni la 3,5 miliarde de oameni, ve?i vedea în ce context are loc
forumul ?i acest lucru va fi intens dezb?tut, inegalitatea care a devenit frustrant?, a?a cum spunea ?i
pre?edintele Barack Obama, ?i probabil c? va genera mi?c?ri extrem de bru?te ?i de abrupte".
Offshore-urile, un alt subiect pe agenda Forumului Economic Mondial de la Davos
"Un ultim element, tot în cadrul acestui studiu f?cut de un NGO din Marea Britanie se consemneaz? c? în
offshore-urile lumii s-au adunat cam 7.600 de miliarde de dolari la momentul acesta ?i aceast? sum? nu
face altceva decât s? confirme c? prin optimizare fiscal? statele au reu?it s? duc? sume mari din sumele
care ar fi trebuit s? r?mân? în ?ar? ?i nici România nu face diferen?? de acest lucru. În urm? cu câteva zile,
s-au anun?at anumite muta?ii pe zona de pre?uri de transfer, de tehnologie a procedurii pre?urilor de
transfer, de export a profiturile, când mai multe entit??i din România ?i-au anun?at un gen de fuziune
tocmai pentru a face de a?a natur? încât profiturile s? se externalizeze ?i mai mult, adic?, altfel spus,
s?r?cia s? se accentueze ?i mai mult ?i banii boga?ilor s? plece ?i mai mult în aceste zone offshore", a
conchis analistul economic.
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