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FINANÞE

“ªocul viitorului”
e... azi!

Alvin Toffler

La Davos se cautã soluþiile ieºirii din crizã
Forumul Economic de la Davos-creat în
1971 de profesorul elveþian de economie
Klaus M. Schwab-a ajuns la cea de a 42-a
reuniune, la care accesul a fost permis ºi de
aceastã datã numai pe bazã de invitaþii.
Exclusivista staþiune de schi din Alpi a
gãzduit, timp de cinci zile, ºefi de stat,
bancheri ºi directori de multinaþionale, care
ºi-au schiþat aici strategiile economice pentru acest an dificil. Forumul s-a dorit a fi
unul nou, apãrut din transformarea unui
model ºubrezit de criza fãrã precedent.
Cârcotaºii spun cã relevanþa demersului ar
fi fost relativã, fiindcã de o vreme summiturile europene sunt aproape… sãptãmânale.Tema conferinþei a fost “Marea transformare: Crearea unor noi modele” ºi a
inclus discuþii despre viitorul capitalismului, ºomajul în rândul tinerilor ºi securitatea
ciberneticã, între alte subiecte. Summit-ul a
fost deschis de cancelarul german Angela
Merkel, unul dintre cei mai importanþi factori de decizie în combaterea crizei datoriilor din zona euro. “Lumea se confruntã cu
provocãri urgente, care atârnã greu asupra
perspectivelor de creºtere economicã.
Suntem îngrijoraþi de reducerea ritmului
creºterii economice mondiale ºi de
creºterea incertitudinii ºi a ºomajului(…).
Guvernele încearcã sã stavileascã extinderea crizei datoriilor suverane în Europa
pentru a soluþiona criza ºi a încuraja
creºterea, dar ele ar trebui sã gestioneze
consolidarea fiscalã în vederea promovãrii
ºi nu a reducerii perspectivelor de
creºtere”, a spus ºi Christine Lagarde, ºefa
FMI. Evenimentul a reunit 2.600 de invitaþi
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- o premierã - ºi a avut loc dupã ce Banca
Mondialã a redus semnificativ prognoza de
creºtere economicã globalã, considerând cã
“recesiunea în zona euro ameninþã sã exacerbeze rãcirea pieþelor emergente”.
Întâlnirea de anul acesta s-a desfãºurat între
25 ºi 29 ianuarie, iar cea mai ieftinã invitaþie a costat 71.000 de dolari! Pentru a
putea participa ca observator la anunþatele
“întâlniri private”, taxa a fost de 156.000
de dolari, iar cine a vrut o invitaþie „plus
unu”, a mai plãtit încã 301.000 dolari. ªi
mai costisitor a fost pentru cei care au fost
prezenþi la Davos - nu doar pentru a fi
vãzuþi – ºi au avut nevoie de secretarã, de
ºef de cabinet sau de un consultant economic. Aceºtia au scos din buzunar
622.000 de dolari ºi, în compensaþie, au

fost numiþi “parteneri strategici”. Aºadar,
privilegiul de a lua micul dejun cu miliardari sau de a participa la recepþiile super
elegante, organizate de magnaþi ruºi sau
ºefi de stat, a costat sute de mii de dolari !
Bineînþeles cã participarea la aceste dineuri
exclusiviste este cea mai importantã. De
aceea, la Davos, partenerii strategici
primesc ºi “invitaþii în alb”, pe care le pot
oferi mai departe altor parteneri. O astfel de
legitimaþie dã dreptul sã intri la oricare din
“evenimentele planificate“ ºi la orice orã.
Partenerii din acest an ai Forumului au fost
ArcelorMittal, Audi AG, Bank of America,
Bill and Melinda Gates Foundation,
Citigroup, GDF Suez, Goldman Sachs,
Google, HP, HSBC, JP Morgan Chase,
Morgan Stanley, Mitsubishi, PepsiCo,
Siemens, The Coca-Cola Company, UBS
º.a.
ªi în acest an, participanþii la cunoscuta
miºcarea “Occupy” ºi-au stabilit tabãra tot
aproape de sediul conferinþei, ceea ce a
impus mãsuri atente de securitate. De altfel,
Ministerul Apãrãrii din Elveþia a obþinut
chiar dreptul de a doborî orice aparat de
zbor neautorizat, iar autoritãþile locale au
blocat ºi drumurile de acces pentru curioºi.
Majoritatea invitaþilor au preferat sã se protejeze ºi au parcurs distanþa dintre Zürich ºi
Davos cu elicopterul, plãtind „doar” 9.000
de dolari.
Tema conferinþei de la Davos ni l-a reamintit ºi pe celebrul Alvin Toffler, una dintre
cele mai influente voci din domeniul afacerilor. Imediat dupã publicarea primei sale
lucrãri, “ªocul viitorului”, el a creat o nouã

