Bill Gates dự đoán tương lai nhân loại
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Bill Gates, năm nay 61 tuổi, là một trong những người giàu nhất thế
giới. Ông có khả năng dự báo chính xác sự phát triển của nhiều sự vật.
Cách đây 23 năm, ở tuổi 38, khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Playboy,
ông đưa ra nhiều dự đoán về sau đã trở thành hiện thực. Báo Thế giới
(Đức) ngày 07/05/2017 đăng bài “Bảy dự đoán về tương lai loài người
của Bill Gates” nhắc lại việc năm 1994 B. Gates đã dự đoán chính xác
mạng Internet sẽ được ngành truyền thông sử dụng để phát tin tức
theo nhu cầu của cá nhân. B. Gates cũng dự đoán sẽ xuất hiện mạng xã
hội để những người có cùng mối quan tâm có thể trao đổi với nhau.
Năm 2004, Mark Zuckerberg lập công ty Facebook, Inc, thực hiện đúng
điều B. Gates đã dự báo.

Bảy dự đoán mà ông đưa ra gần đây về những điều quan trọng sẽ làm
thay đổi thế giới trong tương lai bao gồm:
1. Trong 20 năm tới, các thiết bị tự động và robot sẽ thay con người
làm nhiều công việc trong nhà máy và cửa hàng, khiến cho các chức
danh cũ làm những công việc đó biến mất. Cần đánh thuế vào robot
để bù vào số tiền thuế thu nhập nhà nước không thu được từ những
người mất việc do bị máy móc làm thay.
2. Vào khoảng năm 2030, các nguồn năng lượng tái tạo sẽ có thể đáp
ứng nhu cầu năng lượng ở mức tối đa của loài người. Điện gió, điện
mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác sẽ tạo điều kiện sinh
tồn cho những cộng đồng nghèo nhất trên trái đất. Năm ngoái,
B.Gates viết trên gatesnotes.com rằng nguồn điện rẻ tiền sẽ không
những ngăn ngừa được sự biến đổi khí hậu mà còn nâng cao chất
lượng sống của con người.
3. Trong vòng 15 năm tới, nhờ cải tiến ngành nông nghiệp, châu Phi sẽ
có thể thực hiện tự túc lương thực. Muốn vậy sản lượng lương thực
của châu lục này phải tăng thêm 50%, hiện nay hàng năm châu Phi
phải nhập khẩu 50 tỷ USD lương thực thực phẩm. Loài người đã tạo
ra được những giống cây trồng có năng suất cao và các loại phân
bón rất hiệu quả, nếu được sử dụng rộng rãi tại châu Phi thì có thể
tăng gấp đôi sản lượng lương thực thực phẩm – cách đây hai năm B.
Gates viết trên mạng như vậy.
4. Các nước nghèo có thể sẽ sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến,
nhờ đó việc chuyển tiền thuận tiện hơn, nhiều triệu dân các nước
nghèo sẽ dễ dàng có tiền để giải quyết mọi nhu cầu hàng ngày. Sẽ
xuất hiện các hình thức dịch vụ ngân hàng mới, cho phép dùng điện
thoại thông minh để thanh toán một cách thuận tiện. Khi đó mỗi
người sẽ có một tài khoản trên mạng và họ có thể dùng nó để đầu
tư, vay tiền hoặc chuyển tiền. Dự kiến năm 2030 sẽ có 2 tỷ người
tham gia đội ngũ những người sử dụng tiền “ảo”.
5. Đến năm 2035 sẽ không còn nước nghèo nữa – ba năm trước đây B.
Gates đã đưa ra dự báo lạc quan này. Được các nước phát triển trợ
giúp, rất nhiều nước đang phát triển sẽ thanh toán xong nạn đói
nghèo. Các loại giống cây trồng tốt, vacine tiên tiến và cuộc cách
mạng số sẽ làm cho hầu như tất cả các nước sẽ ít nhất đạt được mức
“thu nhập từ thấp đến trung bình”. Hiện nay còn 35 nước bị Ngân
hàng Thế giới xếp vào loại nước nghèo, tức bình quân thu nhập mỗi
ngày của mỗi người dân nhiều nhất chỉ đạt 1,73 Euro.

6. Đến năm 2019 toàn thế giới sẽ không còn bệnh bại liệt trẻ em. Do
thực hiện tiêm chủng vacine rộng rãi, số trẻ mắc bệnh bại liệt đã liên
tục giảm. Thập niên 80 thế kỷ 20 hàng năm toàn thế giới có gần 400
nghìn trẻ mắc bệnh này, nhưng năm ngoái chỉ còn 37 ca.
7. Nạn khủng bố sinh học có thể gây ra cái chết cho 33 triệu người mỗi
năm. Tại hội nghị an ninh thế giới họp tháng 2/2017 ở Munchen
(CHLB Đức), B. Gates đã trình bày về nguy cơ nói trên. Sự ác ý
truyền bá các bệnh truyền nhiễm sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất
đối với sức khỏe con người trên toàn cầu. Bọn khủng bố có thể sẽ
tung ra các loại virus bệnh siêu cúm hoặc virus bệnh đậu mùa nhân
tạo.
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