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Motto: “Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii”—I.L.Caragiale

EDITORIAL

Forumul Economic Mondial Davos 2019 - Globalizarea 4.0
Corneliu PIVARIU

În perioada 22-25 ianuarie 2019 a avut loc - la Davos - reuniunea anuala a Forumului Economic Mondial, eveniment global care a fost urmarit cu atentiei de noi în fiecare an. Reuniunea din acest an a adus în Elvetia peste 3.000 de personalitati ale
vietii politice, economico-financiare, media, si altii, sau mai pe scurt spus, plutocratia planetei si toate mediile conexe acesteia. Înteresant este si faptul ca circa 60%
din participanti provin din numai cinci tari, situatie pe care am mai remarcat-o, cu procentaje similare, si la alte conferinte internationale importante la care am participat de-a lungul timpului.
Asa cum se obisnuieste deja de mai multi ani, cu putin timp înainte de desfasurarea reuniunii au
fost publicate documente conexe, printre care si editia a 14-a Global Risks Report, document care
nu întotdeauna este acceptat fara obiectii în mijloacele de analiza geopolitica mondiala, dar care
are specificitatea sa si constituie un instrument util de analiza a evolutiilor globale în domeniile:
economic, mediu, geopolitic, social, tehnologic.
Conform acestui raport, din punct de vedere al posibilitatii producerii unor evenimente în
2019,pe primele cinci locuri se situeaza în ordine: schimbari climatice majore; esecul masurilor de
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protectie a mediului si adaptare la schimbarile de mediu; dezastre naturale; furtul si frauda de date; atacurile cibernetice.
Din punct de vedere al impactului riscurilor, pe primele cinci locuri sunt considerate: armele de
distrugere în masa, esecul masurilor de protectie a mediului si adaptare la schimbarile de mediu;
evenimente meteo extreme; criza apei; dezastrele naturale.
Comparativ cu zece ani în urma, remarcam ca riscurile de mediu au luat locul celor economice (în
2009 criza economica mondiala era în plina desfasurare) în timp ce armele de distrugere în masa,
care pana în 2012 nu se situau în primele cinci locuri, au ajuns în 2019 sa fie considerate pe primul loc în categoria de impact.
Dintre riscurile geopolitice, cele mai importante si probabile sunt considerate urmatoarele: instabilitatea sociala profunda; esecurile guvernarilor nationale; esecul guvernarii regionale sau globale; migratia involuntara pe scara larga.
Ca si tendinte de evolutie, cele mai periculoase sunt considerate urmatoarele: schimbarile climatice; degradarea mediului; cresterea polarizarii societatilor; cresterea dependentei cyber; polarizarea si acumularea disparitara a bogatiei; îmbatranirea populatiei si înca alte cinci cu tendinte
mai scazute decat cele mentionate.
Dintre elementele principale care au marcat agenda reuniunii de la Davos mentionam:
- primul ministru al Japoniei a prezentat hotararea tarii sale, în calitate de presedinte al G20,
de a lansa agenda pentru guvernarea datelor la nivel global, mentionand ca acaesta va avea loc în
contextul procesului Osaka si sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Comertului (WTO);
- Peste 70 de tari au confirmat intentia de a începe negocierile în cadrul WTO pentru stabilirea
aspectelor relative la comertul electronic (e-commerce), în scopul reducerii costurilor si o mai mare participare la economia digitala globala;
- Continuarea dialogului diplomatic multilateral în scopul dezvoltarii eforturilor de pace pe
principalele probleme conflictuale globale, inclusiv Balcanii de Vest si Siria. Forumul a convenit
constituirea unei comunitati de lideri public-privati, pentru un dialog special în ceea ce priveste
relatiile israeliano-palestiniene. În acest sens mentionam o viitoare reuniune internationala care
va avea loc în Îordania în perioada 6-7 aprilie, care se estimeaza ca va putea deveni un summit global pentru pace si reconciliere;
- Reteaua Centrului pentru a Patra Revolutie Îndustriala, creata în 2017 a anuntat dezvoltarea
prin aderarea a peste 100 de guverne si afaceri, inclusiv cinci membri ai G7. UNÎCEF, OHCHR si
WFP sunt primele organizatii internationale care au aderat;
- Statul indian Andhra Pradesh a adoptat o platforma pentru operatorii de drone, în cooperare
cu 10 autoritati aeriene civile, opt organizatii internationale guvernamentale si 23 de companii
private;
- Au fost luate o serie de alte masuri în domeniul digital si cyber, inclusiv în domeniul realizarii
unor standarde mai înalte de protectie a vietii private si interoperabilitate.
Remarcam pentru prima oara de la începutul anilor 1990, o participare din Romania, prin persoana vice-premierului pentru implementarea parteneriatelor strategice -Ana Birchall.
WEF devine astfel, din ce în ce mai mult, o platforma de cooperare globala si mai putin o conferinta internationala anuala importanta, care poate avea o influenta din ce în ce mai mare în evolutia
spre o lume globalizata.
6

