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Najpotężniejsi tego świata.
Gdyby tylko chcieli zmienić ten świat na lepszy.
Według najnowszego rankingu Forbesa najpotężniejszym człowiekiem roku 2010 został uznany
1... Hu Jintao ( 68 lat ) z zawodu inżynier o specjalizacji wodnej.

Polityczny przywódca Chin , który rządzi większą liczbą ludzi niż ktokolwiek inny w historii. Pod jego kontrolą jest
ponad 1,35 mld ludzi, czyli ponad 1/5 mieszkańców naszego globu, przewodzi też najliczniejszą armią świata. Może
pozwolić sobie na odwracanie rzeki, budowanie wielkich miast, więzienie dysydentów i cenzurować internet i nie
musi obawiać się sądów. Władzy absolutnej jednak nie ma, chińska prowincja często ignoruje polecenia Pekinu. Hu
Jintao zdecydował już o swojej sukcesji - w 2012 r. jego następcą zostanie Xi Jinping.
2... Barack Obama ( 49 lat ) prawnik

Demokraci pod jego przywództwem w listopadowych wyborach stracili większość w Izbie Reprezentantów, i ledwo
udało im się utrzymać ją w Senacie. To spory cios dla zeszłorocznego lidera. Nie zmienia to faktu, że jest
przywódcą nadal najpotężniejszej armii świata, największej gospodarki o olbrzymim potencjale rozwojowym, a
także utrzymuje nieoﬁcjalny tytuł "Lidera wolnego świata", ale to gospodarka w przyszłym roku przesądzi o jego
miejscu w tym rankingu.
3... Abdullah bin Abdul Aziz al Saud ( 86 lat ) wykształcenie na dworze królewskim.

Absolutny władca Arabii Saudyjskiej, królestwa pustyni, które posiada największe na świecie rezerwy ropy naftowej
(której ceny przekroczyły ostatnio grubo ponad 100 dolarów za baryłkę ).

4... Władimir Putin (58 lat ) , prawnik, były oﬁcer KGB

Rosyjski premier ma znacznie większą władzę niż namaszczony przez niego prezydent Miedwiediew. Wszystko
wskazuje na to, że najprawdopodobniej zastąpi swojego protegowanego w 2012 roku. On decyduje o jednej
dziewiątej lądowej powierzchni Ziemi oraz znajdujących się w niej złożach surowców. W arsenale ma pokaźny
potencjał atomowy i prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
5... Benedykt XVI ( 83 lata ) teolog

Najwyższa duchowa władza dla ponad 1,1 mld dusz, czyli 1/6 populacji świata. Wierny tradycji, ubolewa nad
rozdziałem religii od państwa, konsumpcjonizmem i moralnym relatywizmem, nieugięty w sprawie kontroli urodzin,
małżeństw osób jednej płci i kwestii wyświęcania kobiet na kapłanów.
6... Angela Merkel ( 56 lat ) doktorat z chemii ﬁzycznej

Najpotężniejsza kobieta na świecie. Kieruje największą europejską gospodarką. żwolenniczka wolnego rynku i
obrończyni wielkiego biznesu, nadzoruje dziewięć państwowych spółek, których łączna roczna sprzedaż przekracza
70 mld dol, największe ﬁrmy znajdujące na liście Forbes Global 2000 może pochwalić się łączną sprzedażą
wynoszącą 1,7 bln dol.
7... David Cameron ( 44 lata ) licencjat politologii, ﬁlozoﬁi i ekonomii.

Najmłodszy brytyjski premier od 198 lat, absolwent Eton oraz Brasenose College w Oksfordzie, potomek króla
Wilhelma IV Hanowerskiego. Przez niektórych postrzegany jako drugie wcielenie Margaret Thatcher. Posiada
ogromną determinację we wprowadzaniu reform i cięciu wydatków budżetowych (m.in. na obronę i edukację
wyższą), ale układ polityczny nie będzie sprzyjał podejmowaniu twardych decyzji.

8... Ben Bernanke ( 57 lat ) profesor na wydziale ekonomii Uniwersytetu Princeton.

Szef FED, organizacji mającej obecnie największy w całej swojej historii wpływ na gospodarkę, zwłaszcza biorąc pod
uwagę jego pęczniejący bilans sięgający już 2,3 bln dol., przy amerykańskim PKB wynoszącym 14,3 bln dol.
Pomimo tego, od czasu apogeum kryzysu ﬁnansowego możliwości działania Bernanke znacznie zmalały. W tym
momencie ma tylko jedną możliwość:
quantitative easing, inaczej drukowanie pieniędzy. Zastosował tę technikę już w 2008 roku, w ubiegłym powtórzył
ten ruch. Czym to grozi. My Polacy wiemy.
9... Sonia Gandhi ( 64 lata ) absolwentka uniwersytetu w Cambridge.

Urodziła się we Włoszech, jest katoliczką, a politykę darzy niechęcią, posiada jednak niezrównany wpływ na 1,2 mld
Hindusów. Od lat stoi na czele rządzącego Indyjskiego Kongresu Narodowego, cementując stat us prawdziwej
spadkobierczyni politycznej dynastii Nehru-Gandhi.
10... Bill Gates ( 55 lat ) samouk.

Jego majątek sięga 54 mld dol. W ubiegłym roku guru Microsoftu i najbogatszy Amerykanin, korzystając ze
wsparcia Warrena Buﬀetta, przekonał 40 miliarderów z listy najbogatszych ludzi na świecie, aby do końca swojego
życia oddali większość swoich majątków na cele ........ charytatywne. Perswazja godna podziwu. Pod jego wpływem
niebawem lwy przejdą na wegetarianizm.
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...Zhou Xiaochuan - Prezes Ludowego Banku Chin
...Dmitrij Miedwiediew - Prezydent Rosji
...Rupert Murdoch - Prezes News Corp USA
...Silvio Berlusconi - Premier Włoch
...Jean-Claude Trichet - Prezes Europejskiego Banku Centralnego
...Dilma Rousseﬀ - Prezydent Brazylii
...Steve Jobs - Prezes Apple USA
...Manmohan Singh - Premier Indii
...Nicolas Sarkozy - Prezydent Francji
...Hillary Clinton - Sekretarz stanu USA
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