α
ν
υ
ε

ECO N O M I C

F O RU M

Παγκόσμιοι Κίνδυνοι για το 2011

O

κόσμος δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σημαντικές νέες ταραχές.
Η οικονομική κρίση έχει μειώσει την παγκόσμια οικονομική ανθεκτικότητα, ενώ
οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και
οι αυξανόμενες κοινωνικές ανησυχίες δείχνουν ότι τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και
οι κοινωνίες είναι λιγότερο από ποτέ ικανές να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις. Ωστόσο, όπως δείχνει η έκθεση
Global Risks 2011, αντιμετωπίζουμε ολοένα μεγαλύτερες ανησυχίες σε σχέση με
τους παγκόσμιους κινδύνους, την προοπτική της ταχείας μετάδοσης αυτών, μέσω
των αυξανόμενων διασυνδεδεμένων συστημάτων και την απειλή των καταστροφικών επιπτώσεων που μπορούν να έχουν.

παγκόσμιων κινδύνων, αλλά και εμποδίζουν την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε αυτούς.

μεταξύ των χωρών για τον τρόπο προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης χωρίς
αποκλεισμούς.

Με τον τρόπο αυτό, το παγκόσμιο πλαίσιο κινδύνων για το 2011 ορίζεται από
ένα παράδοξο του 21ου αιώνα: καθώς ο
κόσμος μεγαλώνει μαζί, τόσο επίσης αυξάνεται ξεχωριστά. Η παγκοσμιοποίηση
έχει δημιουργήσει βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη για μία γενιά. Έχει συρρικνώσει
και αναμορφώσει τον κόσμο, καθιστώντας τον πολύ πιο διασυνδεδεμένο και
αλληλοεξαρτώμενο. Ωστόσο, τα οφέλη
της παγκοσμιοποίησης φαίνεται να κατανέμονται άνισα, καθώς μια μειονότητα
φαίνεται να έχει καρπωθεί ένα δυσανάλο-

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, είναι απαραίτητη η βελτίωση
της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Όμως
παρατηρείται άλλο ένα παράδοξο στον
21ο αιώνα: οι συνθήκες που κάνουν τόσο
κρίσιμη τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης (αντικρουόμενα συμφέροντα, κίνητρα, διαφορετικά πρότυπα και
αξίες) είναι επίσης αυτές που κάνουν την
υλοποίησή της τόσο δύσκολη και πολύπλοκη. Με αποτέλεσμα να έχουμε αποτυχίες όπως η σύνοδος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου - WTO (Doha
Development Round) και η έλλειψη συμφωνίας στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή. Η G20
(η Ομάδα των 20 Υπουργών Οικονομικών
και Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών
των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων
χωρών) θεωρείται ως η πιο ελπιδοφόρα
εξέλιξη στην παγκόσμια διακυβέρνηση,
αλλά η αποτελεσματικότητά της στο θέμα
αυτό δεν έχει ακόμα αποδειχθεί.

Οι αποτυχίες της οικονομικής ανισότητας και
της παγκόσμιας διακυβέρνησης επηρεάζουν
την εξέλιξη πολλών άλλων παγκόσμιων κινδύνων, αλλά και εμποδίζουν την ικανότητά μας να
ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε αυτούς
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Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση Global Risks
2011, παρουσιάζει προβλέψεις που προέρχονται από την προσπάθεια του World
Economic Forum να αναλύσει το τοπίο
των παγκόσμιων κινδύνων την επόμενη δεκαετία.

γο ποσοστό των ωφελειών. Παρόλο, που
η ανάπτυξη των νέων πρωταθλητών είναι
η εξισορρόπηση της οικονομικής ισχύος
μεταξύ των χωρών, υπάρχουν ενδείξεις,
ότι η οικονομική ανισότητα εσωτερικά στις
χώρες αυξάνεται.

Δύο θεμελιώδεις παγκόσμιοι
κίνδυνοι

Τα θέματα της οικονομικής ισότητας και
ανισότητας, τόσο σε επίπεδο κρατών
όσο και παγκόσμια, γίνονται όλο και πιο
σημαντικά. Σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν ενδείξεις αναζωπύρωσης του εθνικισμού και του λαϊκισμού, καθώς και του
κοινωνικού αποκλεισμού. Υπάρχει επίσης, μια αυξανόμενη διάσταση απόψεων

Δύο κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένου του υψηλού βαθμού
αντίκτυπου και αλληλοσύνδεσης τους.
Οι αποτυχίες της οικονομικής ανισότητας και της παγκόσμιας διακυβέρνησης
επηρεάζουν την εξέλιξη πολλών άλλων
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Τρεις σημαντικοί δεσμοί
κινδύνων στο επίκεντρο
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Εκτός από τους δύο παραπάνω θεμελιώδεις παγκόσμιους κινδύνους, τρείς σημαντικοί δεσμοί κινδύνων, έχουν προκύψει
κατά την ανάλυση της μελέτης.

Δεσμοί “Μακροοικονομικών
Ανισορροπιών”
Ένα σύμπλεγμα οικονομικών κινδύνων,
(συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και
της νομισματικής αστάθειας), δημοσιονομικών κρίσεων και της κατάρρευσης
των τιμών περιουσιακών στοιχείων προκύπτουν, από την ένταση μεταξύ του αυξανόμενου πλούτου, της επιρροής των

αναδυόμενων οικονομιών και τα υψηλά
επίπεδα χρέους στις προηγμένες οικονομίες. Οι ανισορροπίες (αποταμιευτικές
και εμπορικές) που δημιουργούνται τόσο
εσωτερικά στην οικονομία μιας χώρας,
όσο και μεταξύ των χωρών είναι ολοένα και περισσότερο μη βιώσιμες, ενώ
παράλληλα οι υποχρεώσεις συνεπάγονται εξαιρετικά μακροπρόθεσμες πιέσεις
στις δημοσιονομικές σχέσεις. Μια διέξοδος σε αυτές τις ανισορροπίες αυτές θα
ήταν μια συντονισμένη παγκόσμια δράση, αλλά αυτό είναι δύσκολο λόγω των
συγκρουόμενων συμφερόντων των διαφόρων κρατών.

Δεσμοί “Παραοικονομίας”
Αυτό το σύμπλεγμα εξετάζει μια ομάδα κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας την
αστάθεια των κρατών, το παράνομο
εμπόριο, το οργανωμένο έγκλημα και τη
διαφθορά. Σε ένα δικτυωμένο κόσμο, οι
αποτυχίες της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανισότητας δημιουργούν ευκαιρίες για να ανθίσουν τέτοιου είδους
παράνομες δραστηριότητες. Το 2009, η
εκτίμηση για την αξία του παράνομου
εμπορίου σε όλο τον κόσμο υπολογίζεται σε $1,3 τρις με αυξητική τάση. Αυτοί
οι κίνδυνοι, ενώ δημιουργούν τεράστιο
κόστος για τις νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες, αποδυναμώνουν τα κράτη,
απειλούν τις ευκαιρίες ανάπτυξης, υπονομεύουν το κράτος δικαίου και διατηρούν τις χώρες παγιδευμένες σε κύκλους
φτώχειας και αστάθειας. Χρειάζεται επειγόντως διεθνής συνεργασία τόσο από
την πλευρά της προσφοράς, όσο και από
την πλευρά της ζήτησης.

Δεσμοί “νερού - τροφής ενέργειας”
Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού παγκόσμια και η αυξανόμενη ευημερία δημιουργούν τεράστιες πιέσεις για τους δι-
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Διάγραμμα 1. Χάρτης Διασύνδεσης Κίνδυνων, Πηγή: World Economic Forum, Global Risks 2011.

αθέσιμους πόρους. Η ζήτηση για νερό,
τρόφιμα και ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί κατά 30% - 50% την επόμενη εικοσαετία, καθώς παράλληλα οι οικονομικές ανισότητες ενθαρρύνουν την παροχή
βραχυπρόθεσμων λύσεων για την παραγωγή και την κατανάλωση, υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Οι ελλείψεις που διαπιστώνονται θα

μπορούσαν να προκαλέσουν κοινωνική και πολιτική αστάθεια, γεωπολιτικές
συγκρούσεις και ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική ζημία. Οποιαδήποτε στρατηγική που επικεντρώνεται μόνο σε ένα
συστατικό του δεσμού “νερού - τροφής
- ενέργειας” χωρίς να λάβει υπόψη τη διασύνδεση των κινδύνων, διακινδυνεύει
σοβαρές απρόβλεπτες συνέπειες.
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Παγκόσμιοι Κίνδυνοι για το 2011
Πέντε κίνδυνοι που
χρειάζονται προσοχή
Πέντε κίνδυνοι έχουν χαρακτηριστεί ως
“κίνδυνοι που χρειάζονται προσοχή”,
καθώς έχουν αξιολογηθεί με υψηλά
επίπεδα διασποράς και χαμηλά επίπεδα
εμπιστοσύνης:
• Θέματα κυβερνο-ασφάλειας, που περιλαμβάνουν από την αυξανόμενη τάση
κλοπής δεδομένων μέχρι και επιθέσεις
στον κυβερνοχώρο.
• Δημογραφικές προκλήσεις, που προσθέτουν δημοσιονομικές πιέσεις στις
προηγμένες οικονομίες και που δημιουργούν υψηλούς κινδύνους για την
κοινωνική σταθερότητα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
• Θέματα ασφάλειας των πόρων, που
προκαλούν εξαιρετική αστάθεια και συνεχείς αυξήσεις σε μακροπρόθεσμο επίπεδο στον τομέα της ενέργειας και της
τιμής των βασικών αγαθών, αν η προσφορά δεν είναι πλέον σε θέση να συμβαδίσει με τη ζήτηση.
• Περικοπές από την παγκοσμιοποίηση
μέσα από λαϊκιστικές αντιδράσεις στις
οικονομικές ανισότητες, αν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες δεν αναλαμβάνουν
ένα ηγετικό ρόλο.
• Όπλα μαζικής καταστροφής, ειδικά η
δυνατότητα εξάπλωσης νέων πυρηνικών
όπλων μεταξύ των κρατών.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων δεν αφορά μόνο στον προληπτικό περιορισμό των μειονεκτημάτων που
συνδέονται με τους παγκόσμιους κινδύνους. Αφορά επίσης, στην εκμετάλλευση
των ευκαιριών για καινοτομία και ανάπτυξη που μπορεί να προκύψουν.

Κυβερνο-ασφάλεια
Η αυξανόμενη ενημέρωση ότι ο πραγματικός κόσμος είναι ευάλωτος σε απειλές από τον εικονικό κόσμο, αλλά και η
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πολυπλοκότητα των θεμάτων “κυβερνο-ασφάλειας”, που δεν είναι πλήρως
κατανοητά και οι κίνδυνοι τους μπορούν
να υποτιμηθούν.
Η κυβερνο-ασφάλεια περιλαμβάνει την
ασφάλεια πληροφοριών και On-line
δεδομένων και την Ανάλυση κρίσιμων
υποδομών πληροφοριών, και κυμαίνεται από μικρές on-line κλοπές μέχρι και
προκλήσεις κατά κυβερνήσεων με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες. Παγκόσμια ξεχωρίζουν τέσσερις διαφορετικές
δραστηριότητες:
• Κυβερνο-κλοπή: Έχει γίνει μια αυξανόμενη βιομηχανία, ιδίως σε χώρες
όπου η οικονομική ανισότητα έχει πρόσφατα συνδυαστεί με την πρόσβαση σε

παγκόσμιες τεχνολογίες επικοινωνιών.
Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κλέφτες στον κυβερνο-χώρο παρουσιάζουν σημαντικά
χαμηλότερο αίσθημα ενοχής σε σχέση
με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
• Κυβερνο-κατασκοπεία: Από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα έφερε την παλιά
πρακτική συλλογής πληροφοριών σε μια
νέα εποχή. Είναι ιδιαίτερα ύπουλη η χρήση τέτοιου είδους τεχνικών, όπως επανειλημμένα έχει αποδειχθεί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όχι μόνο από χώρες
που έχουν χαρακτηριστεί ως εχθροί,
αλλά και από φιλικές χώρες - συμμάχους.
• Κυβερνο-πόλεμος: Είναι λιγότερο κατανοητός στο ευρύ κοινό και έχει προκαλέσει διαμάχη μεταξύ πολιτικών και

στρατιωτικών ηγετών. Ενώ ένας ανοικτός πόλεμος στον κυβερνοχώρο είναι
πιθανός, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ του πολέμου στον
κυβερνοχώρο και στον πραγματικό πόλεμο δημιουργεί περισσότερες πιθανότητες κινδύνου για την κοινωνία, με online επιθετικότητα μπορεί να προκαλέσει
πιθανές συμβατικές επιθέσεις.
• Κυβερνο-τρομοκρατία: Είναι ίσως
ακόμα λιγότερο κατανοητή και τροφοδοτεί ανησυχίες σχετικά με τον ανοικτό
χαρακτήρα του Διαδικτύου, την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής
ζωής. Πολλοί έχουν διακρίνει έναν υψηλό κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων
στον κυβερνοχώρο από την εκτεταμένη χρήση τρομοκρατικών οργανώσεων του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια
για στρατολόγηση, δογματικούς και λειτουργικούς σκοπούς επικοινωνίας, καθώς
και για ορισμένα περιστατικά κλοπής στον
κυβερνοχώρο. Ωστόσο, αυτές οι πρακτικές δεν δείχνουν οποιαδήποτε ικανότητα
για μεγάλης κλίμακας τρομοκρατικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τρομοκρατική χρήση του Διαδικτύου επιτρέπει επίσης στις
υπηρεσίες επιβολής του νόμου να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες.

Συμπεράσματα
Η αντιμετώπιση των παγκόσμιων κινδύνων σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτεί νέες
ικανότητες ως προς την ανάλυση κινδύνου, καθώς και επίσημους και ανεπίσημους μηχανισμούς αντίδρασης στον
κίνδυνο. Τρία βασικά χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν για τον καθορισμό των απαιτήσεων αυτών των ικανοτήτων:
• Οι διασυνδέσεις μεταξύ των κινδύνων
απαιτούν από εμάς να κατανοήσουμε
καλύτερα τα συστήματα πίσω από τους
κινδύνους, καθώς και το πλαίσιο των
κινδύνων. Δεν είναι πλέον επαρκές να
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αξιολογούμε απλά τους λειτουργικούς
κινδύνους σε επιχειρηματικό πλαίσιο ή
τις προκλήσεις εθνικής ασφάλειας σε κυβερνητικό επίπεδο.
• Με τους κινδύνους που υπάρχουν
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο, και τους διάφορους φορείς που
επηρεάζονται με διάφορους τρόπους,
ο κόσμος αντιμετωπίζει μια σημαντική
πρόκληση για το συντονισμό των εθνικών και παγκόσμιων αντιδράσεων. Εξ
ορισμού, κανένας από τους κινδύνους
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από έναν
και μόνο παράγοντα. Ως εκ τούτου, εμείς

άρκεια στην κατεύθυνση της βελτίωσης
τόσο της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης των κινδύνων, όσο και της
συνολικής ανθεκτικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο. Και οι δύο κίνδυνοι έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις τρεις σημαντικές ομάδες. Ενώ πολλές από τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις και τις επιδράσεις των
παγκόσμιων κινδύνων είναι δύσκολο
να προβλεφθούν με εύλογο βαθμό βεβαιότητας, οι επενδύσεις σε αυτούς τους
κεντρικούς κινδύνους, είναι βέβαιο ότι
θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην προσαρμοστικότητα του κινδύνου.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των
κινδύνων δεν αφορά μόνο στον προληπτικό
περιορισμό των μειονεκτημάτων που
συνδέονται με τους παγκόσμιους κινδύνους,
αλλά στην εκμετάλλευση ευκαιριών για
καινοτομία και για ανάπτυξη
πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες
για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου
για την εκτίμηση των κινδύνων σε ένα
συνεργατικό περιβάλλον.
• Ενώ σε ένα όλο και πιο ταραγμένο
παγκόσμιο περιβάλλον υπάρχει πάντα
ο πειρασμός να επικεντρωθεί κανείς στο
πιο πρόσφατο γεγονός κινδύνου, είναι
σημαντικό να αναληφθεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την αξιολόγηση
του κινδύνου και της αντίδρασης.
Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση των
δύο κεντρικών κινδύνων - της αποτυχίας της οικονομικής ανισότητας και των
αστοχιών της παγκόσμιας διακυβέρνησης - θα μπορούσε να έχει μακρά δι-

Ωστόσο, ακόμη και με την καλύτερη ανάλυση, δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε ή να προετοιμαστούμε για όλους
τους κινδύνους. Σε ένα αυξανόμενα συνδεδεμένο κόσμο, υπάρχει μια πληθώρα
κινδύνων, που είναι πέρα από τις ικανότητες σχεδιασμού και την αξιολόγηση
των κέντρων λήψης αποφάσεων από
τους εμπειρογνώμονες που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κινδύνων. Για να
είναι προετοιμασμένοι οι οργανισμοί και
κέντρα λήψης αποφάσεων για αυτές τις
μελλοντικές προκλήσεις και για να συνεχίσουν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες σε
ταχέως μεταβαλλόμενα στρατηγικά περιβάλλοντα, πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν σε πιο ανθεκτικά συστήματα.
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