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DONALD TRUMP, CÃTRE ACTIVIªTII DE MEDIU:

„Trebuie sã-i respingem pe
profeþii sfârºitului lumii”

Donald Trump a spus, în discursul
susþinut, ieri, la Davos, cã omenirea tre-
buie sã respingã semnalele trase de oa-
menii de ºtiinþã ºi de activiºtii de mediu
despre schimbãrile climatice. „Trebuie
sã-i respingem pe profeþii sfârºitului lu-
mii! În aceastã perioadã nu este vreme
sã fim pesimiºti. Este timpul sã fim
optimiºti”, a spus Trump.

Acesta a specificat, referindu-se voa-
lat la Greta Thunberg ºi la avertismen-
tele transmise inclusiv la Davos în pri-
vinþa pericolului schimbãrilor climati-

ce, cã nu va permite ”socialiºtilor radicali” sã distrugã SUA, susþinând cã ameri-
canii au ”cea mai curatã apã ºi cel mai curat aer din lume”.

„Am lansat marea întoarcere americanã, azi sunt mândru cã SUA sunt în mij-
locul unui boom economic aºa cum lumea nu a mai vãzut. America înfloreºte ºi
prosperã ºi câºtigã din nou, ca niciodatã pânã acum”, a spus Trump.

ACTIVISTA GRETA THUNBERG:

“Nu s-a fãcut nimic
pentru climã”

Tânãra activistã suedezã Greta
Thunberg a menþionat, în faþa elitei
economice ºi politice întrunitã la Da-
vos, cã ”în practicã, nu s-a fãcut nimic”
pentru climã, chiar ºi dupã mai multe
luni de mobilizare masivã a tinerilor din
întreaga lume. Greta Thunberg a vorbit
la Davos despre ultimele 18 luni de
când a început „greva climaticã” ºi a
precizat cã datoritã ei ºi altor tineri din
întreaga lume care au format „o alianþã
a miºcãrilor pentru mediu”, oamenii
sunt mai conºtienþi acum despre pro-

blema schimbãrilor climatice. „Schimbãrile climatice ºi degradarea mediul
înconjurãtor reprezintã un subiect fierbinte acum, datoritã tinerilor care trag un
semnal de alarmã. E un pas uriaº pentru cã oamenii sunt mult mai conºtienþi”, a
spus Thunberg. Greta susþine, însã, cã nu s-a obþinut nimic concret pânã acum,
pentru cã emisiile globale continuã sã creascã.

KLAUS SCHWAB, FONDATORUL FORUMULUI:

„Afacerile trebuie
sã îmbrãþiºeze pe deplin
capitalismul pãrþilor
implicate”

Afacerile trebuie sã îmbrãþiºeze
acum pe deplin capitalismul pãrþilor
implicate, care nu înseamnã numai ma-
ximizarea profiturilor, dar ºi folosirea
capacitãþilor ºi resurselor lor în coope-
rare cu guvernele ºi societatea civilã
pentru a aborda problemele-cheie ale
deceniului, a evidenþiat fondatorul ºi
preºedintele executiv al Forumului,
Klaus Schwab, apreciind cã acestea tre-
buie sã contribuie activ la o lume mai
coezivã ºi mai durabilã.

IAN BREMMER, EURASIA:

Paricipanþii la Davos aprobã
politicile lui Trump

Ian Bremmer, preºedintele firmei de
consultanþã Eurasia Group, a declarat
cã delegaþii din Davos ar putea sã nu îl
placã pe Trump, dar „le plac politicile
sale”. „Le place revizuirea regulamen-
tarã, le place cabinetul sãu, le place po-
litica fiscalã a acestuia”, a declarat
Bremmer pentru Bloomberg TV, adã-
ugând cã un sondaj informal de aproxi-
mativ 40 pânã la 50 de delegaþi pe care
l-a condus a arãtat cã existã „panicã
zero” cu privire la câºtigarea lui Trump
a unui al doilea mandat . n

“Ciocnirea civilizaþiilor” -
spiritul Forumului de la Davos
l Ionel Blãnculescu: "În urmãtorii ani, probabil vom asista la cea mai perfidã ºi ipocritã piesã de teatru
global, cu capitalismul actor principal"

P
olarizarea populaþiei,
care s-a împãrþit în douã -
“bogaþii ºi restul lumii” -,
a reprezentat subiectul
cheie al dezbarterilor de
ieri, din cadrul Forumu-
lui de la Davos, Elveþia,

ajuns la cea de-a 50-a ediþie, unde au
fost abordate teme ca inegalitãþile din
lume ºi problema capitalismului mo-
dern.

Consultantul economic Ionel Blãn-
culescu ne-a precizat: “Polarizarea
masivã a bogãþiei - aproximativ 2000
de bogãtaºi versus circa 5 miliarde de
oameni normali -, care se dezvoltã ex-
ponenþial, în special ca urmare a incre-
dibilei dezvoltãri din lumea Înaltei
Tehnologii, duce la crearea unui nou
tip de capitalism - Steakholder Capita-
lism - , ce reprezintã nivelul urmãtor al
Shareholder Capitalism, în care ne
aflãm acum. Aceastã reorientare a fost
luatã, ieri, în discuþii, la aniversarea a
jumãtate de secol a Forumului
Economic Mondial de la Davos“.

Potrivit domniei sale, în noua formã
a capitalismului ar trebui ca bogãþiile
sã nu mai aparþinã doar acþionarilor ºi
asociaþilor, ci ºi angajaþilor, furnizori-
lor, clienþilor, în consecinþã sã avem un
“capitalism pentru toþi”.

Ionel Blãnculescu ne-a declarat:

“De fapt, asistãm la «Ciocnirea Civili-
zaþiilor», acesta fiind ºi spiritul Foru-
mului de la Davos, în care se introduce
în mod istoric noua formã de capita-
lism, ce se doreºte sã devinã formula
de guvernanþã corporativã pentru
urmãtorii zeci de ani.

Cum el probabil cã va eºua, în ac-
cepþiunea mea fiind o contradicþie în
termeni, în ceea ce priveºte capitalis-
mul cu faþã umanã (capitalismul so-
cial) este posibil ca, în urmãtorii ani, sã
asistãm la cea mai perfidã ºi ipocritã
piesã de teatru global, cu capitalismul
actor principal”.

În opinia domnului Blãnculescu, în
fapt, polarizarea se va adânci, dar vor
apãrea noi forme ºi formule de
ascundere a adevãratelor valori: “Dacã
astãzi vedem vârful aisbergului în acest
domeniu, probabil cã de mâine vom ve-
dea numai vârful vârfului acestuia”.

Consultantul economic a conchis:
“Capitalismul pãrþilor interesate este
un sistem în care corporaþiile sunt
orientate sã serveascã interesele tutu-
ror acestor pãrþi. Printre pãrþile intere-
sate cheie sunt clienþii, furnizorii, an-
gajaþii, acþionarii ºi comunitãþile lo-
cale.

EMILIA OLESCU
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C
ei mai bogaþi ºi mai puternici oameni, alãturi de lideri mondiali, directori
executivi, academicieni, jurnaliºti ºi alte personalitãþi s-au reunit, ieri, în
oraºul elveþian Davos în cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) care a
ajuns la jumãtate de secol. Evenimentul, ale cãrei baze au fost puse de Klaus
Schwab, ºi-a câºtigat reputaþia ºi a devenit apreciat la nivel mondial,

întrucât în timp a reuºit sã adune elita globalã sã dezbatã subiectele de interes - de la
deglobalizare ºi pânã la a patra revoluþie industrialã.
Prima reuniune a Forumului a avut loc în 1971, sub numele Forumul European de
Management (European Management Forum). Iniþial, profesorul Klaus Schwab a
orientat întâlnirile pe modalitãþile în care companiile europene ar fi putut sã se
adapteze practicilor de management americane. Domnia sa a dezvoltat ºi a promo-
vat, de asemenea, abordarea managementului „pãrþilor implicate” (stakeholder),
care reprezintã baza succesului corporaþiilor care au în vedere atât interesele acþio-
narilor, ale clienþilor ºi beneficiarilor, cât ºi ale angajaþilor ºi comunitãþilor în cadrul
cãrora opereazã, inclusiv ale guvernelor.
Viziunea profesorului Klaus Schwab pentru ce avea sã devinã Forumul Economic
Mondial s-a dezvoltat odatã cu marcarea unor momente-cheie. Evenimentele din
1973 - colapsul sistemului monetar de la Bretton Woods ºi Rãzboiul Arabo-Israelian
- au determinat expansiunea temelor abordate de la management la probleme eco-
nomice ºi sociale. Liderii politici au fost invitaþi pentru prima datã la Davos în ianua-
rie 1974. În 2015, Forumul a fost recunoscut oficial ca organizaþie internaþionalã.
Astãzi, întâlnirea anualã pe bazã de invitaþie de la sfârºitul lunii ianuarie, reprezintã
evenimentul de referinþã al fundaþiei elveþiene Forumul Economic Mondial (WEF).
Perspectivele pentru comerþ ºi creºtere economicã globalã, companiile tehnologice
aflate în viziunea autoritãþilor de reglementare, viitorul multilateralismului ºi or-
dinea geopoliticã, se confruntã toate cu provocãri în creºtere ºi reprezintã subiecte-
le principale ale dezbaterilor de la Davos. Tema principalã a reuniunii este „Pãrþile
implicate pentru o lume coezivã ºi durabilã” („Stakeholders for a Cohesive and Sus-
tainable World”).
Evenimentul se concentreazã pe manifestul Forumului Economic Mondial - Davos
Manifesto 2020 - publicat la 2 decembrie 2019, care se bazeazã pe Manifestul Davos
din 1973 ºi evidenþiazã viziunea asupra unui capitalism care ia în considerare o taxa-
re echitabilã, toleranþã zero pentru corupþie ºi respectarea drepturilor omului.
La Forumul Economic Mondial de la Davos sunt prezenþi reprezentanþi din 117 þãri ºi
121 de naþionalitãþi. Site-ul economic Quartz vorbeºte despre un numãr de 2.820 de
participanþi.

Bancherii, finanþatorii ºi investitorii de la Davos

La forumul de la Davos ºi-au anunþat prezenþa reprezentanþi ai Bank of America,
BlackRock, Citibank, Goldman Sachs, HSBC, Sberbank, creditor rus, precum ºi ai altor
17 companii bancare ºi de investiþii, printer care Barclays, Bridgewater Associates,
JPMorgan Chase, Lazard, Paypal, Brazilia Banco Bradesco ºi VTB Bank.

Guvernele de la Davos

Reprezentanþii guvernelor din 91 de þãri sunt programaþi sã participe la Forum. Pe
lângã Berna ºi Bruxelles - unde demnitarii locali ºi internaþionali sporesc totalul
participanþilor la Forum- Riyadh va participa cu 15 reprezentaþi, Washington cu 12,
ºi Londra ºi Beijing cu 8 fiecare. (VLAD DOBREA)
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ORBAN EXPLICÃ DE CE ROMÂNIA A RATAT
FORUMUL DE LA DAVOS:

“Am aflat târziu, acolo e cu
rezervãri din timp”
Ludovic Orban a explicat, ieri, cã România nu are reprezentanþi la Forumul Economic
de la Davos, întfrucât invitaþiile au fost trimise înainte de preluarea guvernãrii de
cãtre PNL. Premierul a precizat: „Am aflat târziu ºi nu am putut parcurge proceduri-
le”, relateazã stiripesurse.ro. „Invitaþiile au fost, practic, înainte de preluarea gu-
vernãrii de cãtre noi. Noi când am venit, am aflat pe ultima sutã de Forumul de la Da-
vos”, a afirmat premierul Ludovic Orban, întrebat de ce România nu participã la Fo-
rumul Davos. Ludovic Orban a explicat cã, „practic, acolo e cu rezervãri din timp”.n

Donald Trump, preºedintele SUA, alãturi de Klaus Schwab, preºedinte executiv al Forumului Economic Mondial.


