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Fylgt úr hlaði

Fylgt úr hlaði
Eftirfarandi efni er unnið úr skýrslu Alþjóðlega efnahags
ráðsins (e. World Economic Forum), Global Risks, 2011, An
initiative of Risk Response Network, sem kom út fyrri hluta
ársins, 2011.
Nokkuð ljóst er að hnattrænar breytingar hafa orðið
mun meiri áhrif á þróun mála hér á landi en verið hefur
og allt bendir til þess að þau áhrif muni aukast næstu
árin. Opna hagkerfið byggist á auknum tengslum sem
leiðir til þess að efnahagslegar, menningarlegar og
náttúrufarslegar breytingar í einni heimsálfu hafa áhrif
á aðrar. Þó nokkur umræða hefur verið hér á landi um
hugsanlegan orkuskort, skort á vatni og matvælum í
heiminum og áhrif loftslagsbreytinga á lífsgæði. Hins
vegar þarf umræðan að vera markvissari og meta þarf á
heildrænan hátt þá áhættuþætti á heimsvísu sem hafa
áhrif á lífsgæði hér á landi. Markmið með þessari saman
tekt er að ýta undir slíka umræðu en jafnframt að skora á
einstakar atvinnugreinar, stofnanir og fyrirtæki að huga
að framtíðaráskorunum á heimsvísu svo og áhrif þeirra á
starfsemi og markaði.
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Nýsköpunarmiðstöð Íslands vill með þessari skýrslu
leggja sitt af mörkum til að auka vitund stjórnenda og
stjórnmálamanna um þessa þætti, en miðstöðin er sam
starfsaðili Alþjóðalega efnahagsráðsins hér á landi og
hefur fylgst með starfi ráðsins á þessu sviði um nokk
urt skeið. Miðstöðin hefur stutt við þá þróun hérlendis
að huga að slíkum ytri þáttum í stefnumótun atvinnu
greina, fyrirtækja og stofnana. Þetta þarf að gera með
því að innleiða þá hugsun að birtingarform framtíðar
innar geta verið margvísleg og því óheppilegt að taka
ekki tillit til fleiri „framtíða“ við mótun framtíðarsýnar og
markmiða við að ná henni. Sérstaklega hefur Nýsköp
unarmiðstöðin innleitt eina aðferð í þessu sambandi
sem byggist á gerð ólíkra sviðsmynda sem eitt af
upphafsatriðum við mótun stefnu en árið 2007 gaf
miðstöðin út bókina Framtíðin. Frá óvissu til árangurs.
Notkun sviðsmynda (Scenarios) við stefnumótun.
Að horfa fram á við er leið til nýsköpunar. Breytingar
í nær- og fjærumhverfi eru langtímatækifæri ef þau eru
nýtt á sjálfbæran hátt.
Karl Friðriksson og Þorsteinn Ingi Sigfússon

Formáli

Formáli
Frá 2006 hefur skýrslan um áhættumat á heimsvísu, sem
World Economic Forum gefur út, veitt einstæða og tíma
bæra greiningu á þeirri áhætt sem mótar hið hnattræna
umhverfi.
Áhættumat á heimsvísu 2011, sjötta útgáfa, gefur
okkur ítarlegt yfirlit um 37 áhættuþætti sem valdir eru af
meðlimum World Economic Forum. Gögnin í skýrslunni

byggja á könnun sem 580 leiðtogar og fólk sem kemur
að ákvörðunartöku svöruðu. Gögnin byggja einnig á
sérþekkingu fjölda fólks sem tók þátt í verkefninu.
Skýrslan leitast við að auka skilning á því hvaða yfir
gripsmiklu áhættuþættir eru að þróast í heiminum í dag.
		
Klaus Schwab
		
Stofnandi og framkvæmdastjóri
		
World Economic Forum.
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Mynd 1. Líkur á að áhætta muni eiga sér stað á næstu tíu árum.
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Mynd 2. Myndin lýsir tengslum á milli þeirra áhættuþátta sem fjallað er um í skýrslunni.
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Útdráttur

Útdráttur
Heimurinn er ekki í stakk búinn til að bregðast við stór
um, nýjum áföllum. Efnahagskreppan hefur dregið úr
þanþoli alþjóða efnahagskerfisins, ásamt því að auka
spennu í samskiptum ríkja. Þá hafa félagsleg vandamál
vaxið verulega, og margt bendir til þess að ríkisstjórnir
og samfélög hafi minni getu til að takast á við hnattræn
ar áskoranir. En líkt og þessi skýrsla sýnir þá horfum
við fram á stærri áhyggjuefni sem snúa að hnattrænni
áhættu,hraðfara smit getur borist á milli kerfa sem
tengjast í síauknum mæli og sú hætta er fyrir hendi að
afleiðingarnar verði hörmulegar.
Tveir áhættuþættir eru mjög mikilvægir sökum
áhrifa þeirra og vegna þess hvernig þeir tengjast annars
konar áhættu. Efnahagslegur ójöfnuður (e. economic dis
parity) sem og mistök í opinberri stjórnsýslu á alþjóða
sviðinu (e. global governance failure). Báðir þessir áhæt
tuþættir hjálpa öðrum að þróast, auk þess að hefta getu
okkar til að bregðast við þeim.
Alþjóðavæðingin hefur haldið uppi efnahagslegum
vexti. Hún hefur minnkað og mótað heiminn, tengt
þjóðir hans mun meira saman og gert þær háðari hverja
annarri En ágóðanum af alþjóðavæðingunni hefur verið
skipt á ójafnan hátt – mikill minnihluti hefur tekið til
sín óeðlilega mikið af kökunni. Þó að ný efnahagsleg
stórveldi séu að koma fram, og jafnvægi sé á milli þeirra
hvað varðar efnahagslegan styrk, þá bendir ýmislegt til
þess að misskipting innan þeirra fari vaxandi.
Málefni efnahagslegs ójöfnuðar eru að verða
mjög mikilvæg, bæði innan þjóða sem og á hinu al
þjóðlega sviði. Þegar horft er til stjórnmála eru teikn á
lofti um endurvaknandi þjóðernishyggju og lýðskrum,
sem og þjóðfélagslega upplausn. Einnig er vaxandi
ágreiningur á milli þjóða um það hvernig eigi að stuðla
að áframhaldandi vexti.
Til að mæta þessum áskorunum er nauðsynlegt
að bæta stjórnina í alþjóðlegum málefnum. Mjög erfitt
hefur reynst að ná upp góðri samvinnu á meðal þjóða í
þýðingarmiklum málum. Þar takast á ólíkir hagsmunir,
sem og ólík gildi og viðhorf. Niðurstaðan er sú að vegna
skorts á samstöðu er hlutunum ekki þokað áfram í rétta
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átt. Dæmi um það er til dæmis Kaupmannahafnarráð
stefnan um hlýnun jarðar. Horft er til G20, þegar kemur
að stjórn alþjóðamála til framtíðar en það hefur reynst
flókið og erfitt að ná samstöðu meðal þjóða í lykilmálum.

Þrír mikilvægir áhættuþættir í brennidepli
Auk þessara tveggja áhættuþátta hafa þrír aðrir mikil
vægir áhættuþættir komið fram í greiningu þessa árs.
Þjóðhagfræðlegt ójafnvægi: Þyrping efnahags
legra áhættuþátta, s.s. þjóðhagfræðilegt ójafnvægi og
flökt á gengi gjaldmiðla, fjárhagsleg kreppa og hrun í
verðmati á eignum. Þessi atriði verða vegna spennunnar
á milli aukinnar velsældar og áhrifa rísandi hagkerfa
(e.emerging economies) (hagkerfa á byrjunarreit) og
því hversu hátt skuldastigið er í þróuðum hagkerfum.
Ójafnvægi í sparnaði og viðskiptum, innan landa sem og
á milli þeirra, skapar mjög fallvalt ástand. Ein leið út úr
ástandinu væri samhæft alþjóðlegt átak en það er erfitt
sökum þess hversu mikið hagsmunir ríkjanna stangast á.
Ólöglega hagkerfið: Þar skoðum við áhættuþætti
sem snúa að viðkvæmum ríkjum, ólöglegum viðskipt
um, skipulögðum glæpum og spillingu. Nettengdur
heimur, mistök í opinberri stjórnsýslu og efnahagslegur
ójöfnuður skapa jarðveg fyrir þessa ólöglegu starfsemi.
Árið 2009 voru tekjurnar af ólöglegri starfsemi um heim
allan taldar nema 1,3 trilljónum Bandaríkjadala og fara
vaxandi. Þessir áhættuþættir hafa í för með sér mikinn
kostnað fyrir þá sem stunda lögmæta starfsemi og veikja
auk þess ríki, ógna möguleikum til þróunar, grafa undan
réttarríkinu og halda löndum í vítahring fátæktar og
óstöðugleika. Alþjóðlegt samstarf bæði þegar kemur að
framboði og eftirspurn er afar nauðsynlegt.
Vatn-fæði-orka samhengið: Ört vaxandi fólksfjöldi
í heiminum og aukin velsæld setur mikinn þrýsting á
auðlindir. Reiknað er með að eftirspurn eftir vatni, fæðu
og orku muni aukast um 30-50% á næstu tveimur áratu
gum. Efnahagslegur ójöfnuður hvetur til skammtímaák
varðana í framleiðslu og neyslu, sem síðan grefur undan

Útdráttur

langtímasjálfbærni auðlinda. Skortur á auðlindum getur
haft í för með sér samfélagslegan og pólitískan óstöðug
leika, milliríkjadeilur og óbætanlegan skaða á náttúrun
ni. Það getur haft alvarlegar afleiðingar að horfa aðeins
á einn þátt af vatns-fæði-orku samhenginu án þess að
huga að því hvernig þessir þættir tengjast hver öðrum.

Fimm áhættuþættir til að hafa auga með

tveir áhættuþættir sem tengdust mest. Þá var talið að
þeir væru mjög líklegir til að eiga sé stað, sem og að þeir
hefðu mikil áhrif (sjá mynd 1 og mynd 2 í byrjun skýrsl
unnar). Þessir þættir hafa áhrif á það hnattræna sam
hengi sem áhættuþættir þróast nú í og eiga sér stað á
tvo mikilvæga vegu: Í fyrsta lagi geta þeir ýtt undir það að
aðrir áhættuþættir eigi sér stað og aukið áhrifin af þeim. Í
öðru lagi geta þeir heft árangursrík viðbrögð við áhættu.
Efnahagslegur ójöfnuður og samfélagsleg upp
lausn: Skilgreining: Misskipting auðs og tekna, bæði innan

Fimm aðrir áhættuþættir hafa verið flokkaðar sem
„áhættuþættir til að hafa auga með“. Svarendur í könnun
inni gerðu mismikið úr þessum áhættuþáttum en sér
fræðingar telja að þeir geti haft alvarlegar, óvæntar og
vanmetnar afleiðingar.
Netöryggi: Atriði sem snúa að sívaxandi tíðni þjófn
aðar á netinu, og yfir í möguleikann á allsherjar net-stríði.
Lýðfræðileg viðfangsefni: Þrýstingur á fjármála
kerfi í þróuðum hagkerfum og mikil áhætta sem snýr
að samfélagslegum stöðugleika í rísandi hagkerfum(e.
emerging economies).
Öryggi í auðlindamálum: Atriði sem snúa að mikl
um hræringum og aukinni hækkun á orku- og vöruverði
ef framboðið getur ekki mætt eftirspurninni.
Hörfað frá alþjóðavæðingunni: Ef efnahagslegum
ójöfnuði er mætt með lýðskrumi og rísandi hagkerfi
(e.emerging economies) taka ekki að sér forystuhlutverk
í þessum málum.
Gereyðingarvopn: Sérstaklega möguleikinn á því
að ríki séu að endurnýja hjá sér kjarnorkuáætlanir.
Árangursrík viðbrögð við áhættu snúast ekki ein
göngu um að draga úr neikvæðum afleiðingum sem af
henni getur hlotist, það er ekki síður mikilvægt að grípa
tækifærin, sem kunna að skapast, til nýsköpunar og vaxt
ar. Skýrslan mun skoða margar áætlanir um það hvernig
best sé að bregðast við áhættu. Þá mun hún leitast við
að hjálpa hagsmunaaðilum að ná markmiðum sínum.
Áhættuþættir sem ganga þvert á (e. cross-cutting) alla aðra áhættuþætti: Efnahagslegur ójöfnuður

(e. economic disparity) og mistök í opinberri stjórnsýslu
á alþjóðavísu (e. global governance failures).
Könnunin sýndi fram á að efnahagslegur ójöfnuður
og mistök í opinberri stjórnsýslu á alþjóðavísu væru þeir

landa sem og á milli landa, ógnar samfélagslegum og
pólitískum stöðugleika, sem og efnahagslegum vexti.
Áhættu-könnunin tilgreindi efnahagslegan ójöfnuð
sem eina þýðingarmestu áhættuna á næsta áratug.
Könnun okkar styður þá niðurstöðu. Þar er efnahags
legur óstöðugleiki önnur mikilvægasta áhættan þegar
kemur að áhrifum á viðskiptaumhverfið, sem og sú van
metnasta þegar kemur að mati á áhrifum hennar.
Efnahagslegur ójöfnuður, tengist mjög náið spill
ingu, lýðfræðilegum áskorunum, viðkvæmum ríkjum,
óstöðugleika á heimsvísu og hruni í verði á eignum.
Svarendum þótti ójöfnuður hafa áhrif á þráláta sjúk
dóma, smitsjúkdóma, ólögleg viðskipti, innflytjendamál,
fæðu(ó)öryggi, hryðjuverk og gereyðingarvopn. Þeir litu
svo á að ójöfnuður hefði áhrif á áhættuþætti sem tengj
ast loftslagsbreytingum og mistökum í opinberri stjórn
sýslu. Gögnin benda til þess að efnahagslegur ójöfnuður
og milliríkjadeilur ýti undir hvert annað.
Efnhagslegur ójöfnuður á sér stað á milli landa sem
innan þeirra. Auðveld boðleið samskipta, hefur aukið
á sýnileika ójöfnuðar á milli landa. Mörg lönd eru föst
í vítahring fátæktar þrátt fyrir öflugan vöxt í sumum
rísandi hagkerfum (e. emerging economies). Vandamál
in geta verið frá því að hafa ekki aðgang að grunninn
viðum samfélagsins, s.s. menntun og heilsugæslu, yfir í
það að ríkið verði pólitískt veikt.
Hagsmunaaðilar hafa einnig lýst yfir áhyggjum
sínum af því að vaxandi ójafnaðar gæti innan landa
í þróuðum hagkerfum sem og rísandi hagkerfum (e.
emerging economies). Greining OECD og annarra bendir
til þess að launamunur innan landa eins og Finnlands,
Svíþjóðar, Bretlands, Þýskalands, Ítalíu og Bandaríkjanna
hafi meira en tvöfaldast frá því á árunum 1985-1995.
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Útdráttur

Tekjuójöfnuður sem mældur hefur verið með Gini stuðl
inum síðasta áratug, hefur líka vaxið hratt í löndum eins
og Indlandi, Kína og Indónesíu. Deilt hefur verið um
aðferðafræði slíkra greininga og ekki eru allir á eitt sáttir
um niðurstöður þeirra. Það breytir þó ekki því að áhætt
an á auknum efnahagslegum ójöfnuði er fyrir hendi.
Margir þættir hafa valdið þessari þróun innan land
anna, meðal annars tilkoma sk. atvinnuleysismenningar,
sem og vangeta menntakerfisins til að halda í við sívax
andi kröfur atvinnumarkaðarins.
Efnahagslegur ójöfnuður á líka sinn þátt í að stuðla
að samfélagslegri upplausn (e. social fragmentation).
Alþjóðavæðingin hefur leitt til þess að ólíkir hópar innan
samfélaga hafa mismunandi fjárhagslega hagsmuni.
Það grefur síðan undan tilfinningu fólks fyrir e.k. víðtækri
samkennd þjóðarinnar. Á sama tíma eru milliþjóðleg
samtök að verða mun mikilvægari hluti af sjálfsmynd
einstaklinga og hópa en ástæðan fyrir því er hið opna
flæði fjölmiðla og samskipta í heiminum. Samtök með
hefðbundnu formi eru á undanhaldi. Traust á stofnun
um hefur minnkað mikið.
Vera má að sveigjanleg milliþjóðleg samfélög séu
að taka við af hinum lóðréttu samþættu samfélögum.
Það býður upp á mikil tækifæri til samskipta þvert yfir
menningarheima þar sem þau eru ekki takmörkuð af
landfræðilegum orsökum. Slíkt skapar þó líka spennu á
milli landa sem verður að áhættu á heimsvísu, auk þess
sem það grefur undan pólitískri getu ríkisstjórna til að
bregðast við staðbundinni áhættu.
Mistök í opinberri stjórnsýslu á alþjóðavísu (e.
glob
al governence failures): Skilgreining: Veikar eða

óhæfar alþjóðlegar stofnanir, samþykktir, eða samtök, ásamt
ríkishagsmunum og pólitískum hagsmunum í samkeppni, tor
veldar tilraunir til að vinna saman gegn áhættu á heimsvísu.
Geta opinberrar stjórnsýslu er mjög sundurskipt. Það
er öfugt við aðra áhættuþætti sem eru mjög samtengdir.
Mistök í opinberri stjórnsýslu skapa og auka kerfis
bundna hnattræna áhættu. Niðurstöður könnunarinnar
sýndu sterk tengsl á milli mistaka í opinberri stjórnsýslu
og mistaka við reglugerð, spillingar og efnahagslegs
ójöfnuðar. Þá héldust mistök í opinberri stjórnsýslu í
hendur við það að fólk yrði fráhverft alþjóðavæðingunni
(e. retrenchment from globalization).
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Mistök í opinberri stjórnsýslu sem sérfræðingar
tilgreindu voru m.a. samningaviðræður Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsmálin, Doha þróunarverkefnið um
viðskiptasamninga, lítill árangur af sumum markmiðum
sem sett voru í gang um árþúsundið 2000, frestun á
endurbótum í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, og
vangeta til að hefta útbreiðslu kjarnorkuvopna. Lömun
gagnvart því að takast á við áhættuþætti sem steðja að
á heimsvísu er vaxandi. Washington samkomulagið, er
ekki lengur samþykkt sem grunnfyrirmyndin að efna
hagslegri þróun, en það hefur ekki heldur verið leyst af
hólmi með öðru samkomulagi sem sátt hefur náðst um.
Stofnanir í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu
halda því fram að núverandi skipulag í opinberri stjórn
sýslu á alþjóðavísu geti ekki haldið í við þann hraða
sem áhættuþættir á heimsvísu þróast nú á. Ljóst sé að
ráðast verði í gagngerar endurbætur. Það álit þjóða sem
eru með hagkerfi á byrjunarstigi, að þeim finnist ósann
gjarnt hvað þær hafi lítil áhrif í alþjóðlegum stofnunum
eins og þær eru í dag fer vaxandi. Enn ríkir óvissa um
hvort stórveldin hafi getu og vilja til að deila meira
ábyrgðinni í alþjóðlegum málefnum. Þá ber á tregðu hjá
þeim til að þekkja takmörk sinna eigin valda.
Óvíst er hvort opinber stjórnsýsla á alþjóðavísu muni
slampast áfram í sama óviðunandi ástandi, eða hvort
skapast muni vilji til að gera breytingar. Jákvæðar breyt
ingar væru t.a.m. sveigjanlegri skipulagning og aðrar
tegundir af samvinnu. Þá er möguleiki á að hugmyndin
um samhæfða og alþjóðlega opinbera stjórnsýslu verði
varpað fyrir róða.
Óskilvirk ferli ákvarðanatöku í sumum ríkjum hamla
einnig skilvirkri opinberri stjórnsýslu á alþjóðavísu.
Færa má rök fyrir því að tæknilegar og samfélagsleg
ar breytingar hafi dregið úr getu leiðtoga til að út
færa alþjóðasamþykktir heima fyrir. Oft er um að ræða
samþykktir sem líta ekki vel út til skamms tíma litið. Sem
dæmi má nefna erfiðleikana við að koma á alþjóðlegu
samkomulagi í loftslagsmálum, sem og andstöðuna við
alþjóðlega, samræmda efnahagsstefnu.
Mótvægi við þessu væri vel upplýst og vel virkt
almenningsálit sem deildi með sér sameiginlegum hug
myndum um hvað það þýðir að vera alþjóðlegur ríkisborg
ari. Slíkar hugmyndir hafa ekki enn verið þróaðar til fulls.

Áhættuþættir í brennidepli 1 - Efnahagslegt ójafnvægi
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Lýsing á áhættu og áhrifum
Þrír efnahagslegir áhættuþættir. Ójafnvægi og ókyrrð

á alþjóðlegum gjaldmiðlum, fjármálakreppa og hrun í
verði á eignum. Þá er átt við innra ójafnvægi (í landinu
sjálfu) eða ytra ójafnvægi (á milli landa).

Hrun í verði á eignum
Fjármálakreppur
Ójafnvægi á
alþjóðamörkuðum og
sveiflur á gjaldmiðlum

Mynd 3.Tengsl sem varða efnahagslegan ójöfnuð á heimsvísu.

Innra ójafnvægi verður til vegna margra þátta
svo sem stefnu stjórnvalda og hegðunar einkaaðila á
markaði. Ríkisstjórnir þurftu að grípa til mikilla björgunar
aðgerða í kjölfar efnahagskreppunnar, meðal annars
með innspýtingu fjármagns í bankakerfið. Það veldur
meðal annars verulega auknum skuldum ríkissjóðs.
Þegar litið er til framtíðarinnar verður meginverkefnið að
fjármagna ógreiddar skuldbindingar sem núverandi og
komandi kynslóð verða að takast á við.
Einnig má líta til ytra ójafnvægis á milli landa. Þar
snúast hlutirnir í grunninn um misræmi á milli sparnaðar
og fjárfestinga. Óvissa ríkir um það hvað almenningur
getur borið miklar skuldabyrðar áður en þær hafa alvar
leg áhrif á efnahagslegan vöxt og þeirri óvissu fylgir
áhætta. Byrðarnar verða axlaðar með aukunum lána
kostnaði, óásættanlegum pólitískum skuldaniðurfell
ingum og þörfinni fyrir mikla festu í fjármálum.

Greiningar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóða
bankans sýna fram á að lagfæra þurfi ýmislegt, ella muni
greiðsluhæfi þróaðra hagkerfa skaðast til lengra tíma
litið. Lönd munu þurfa að styrkja hagkerfin sín, auka
skatta, eða skera niður. Þetta þarf að gera til þess að brúa
bilið á milli væntanlegra skuldbindinga til framtíðar og
væntanlegra tekna sem munu skapast í framtíðinni. Sér
fræðingar telja að hætta sé á því að stjórnmálamenn nái
ekki fram nógu sterkum sameiginlegum vilja til að fram
kvæma slíkar aðgerðir.
Ef mikill samdráttur verður og lítið um traust á fjár
málamörkuðum til styttri tíma litið, og sinna þarf sam
félagslegum úrbótum og skyldum sem engin innstæða
er fyrir þá er sú hætta fyrir hendi að önnur fjármála- og
bankakreppa skelli á sumum þróuðum hagkerfum.
Í öðru dæminu munu upprennandi markaðir þurfa
að þola hrun í verði á eignum. Mikið fjármagn flyst nú
á milli þróaðra hagkerfa og til þeirra sem eru rísandi
(e. emerging economies). Hlutabréfamarkaðir eru þar í
mikilli uppsveiflu. Þetta gæti leitt til eignabólu þar sem
rísandi hlutabréfamarkaður lekur yfir í fasteignamarkaðs
verðið. Eignabólur eins og þessar, sem eru keyrðar áfram
af óhóflegri greiðslugetu fremur en hækkandi undirliggj
andi verði, geta leitt til mikils hruns og skaðað bæði þau
hagkerfi sem eru að koma upp og efnahag heimsins alls.
Þriðja dæmið, sem er talið ólíklegt, er endurtekn
ing á kreppuverðbólgunni sem kom upp á áttunda
áratug síðustu aldar í þróuðum hagkerfum. Forsenda
fyrir þannig ástandi er losaraleg peningastjórnun sem
reynist ófær um að örva efnahagslega virkni. Lykilatriði
í því að vinna gegn þessum möguleikum er að efla
alþjóðlega samvinnu. Einnig þarf að styrkja fjármálakerf
ið. Að styrkja regluverk og stofnanir almennt er inngrip
sem skiptir hvað mestu máli. Þá þarf einnig að hafa mun
betra eftirlit með öllu fjármálasviðinu.
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Lýsing á áhættu og áhrifum
Ólögleg viðskipti, skipulögð glæpastarfsemi og spilling
eru stöðugir áhættuþættir sem taldir eru afar líklegir
til að eiga sér stað og hafa miðlungsáhrif. Sérfræðing
ar telja þó þessa áhættuþætti mjög mikilvæga í hinu
hnattræna samhengi. Eins og mynd 3 sýnir benda
niðurstöður könnunarinnar, sem og álit sérfræðinga, til
þess að þessir áhættuþættir hafi snertifleti við þrjá aðra
þýðingarmikla áhættuþætti – viðkvæm ríki, hryðjuverk
og milliríkjadeilur. Áhættuþættir sem hafa síðan mikil og
neikvæð áhrif á stöðugleika í heiminum.

Ólögleg viðskipti
Spilling

Skipulögð
glæpastarfsemi
Viðkvæm ríki

Mynd 4. Tengsl sem varða ólögleg neðanjarðarhagkerfi.

Samhengi er á milli ólöglega hagkerfisins og efna
hagslegs ójöfnuðar (e. economic disparity). Efnahagsleg
mismunun skapar kjöraðstæður fyrir ólögleg viðskipti,
spillingu og skipulagða glæpastarfsemi. Ágóðinn af slíku
festir forréttindahópa enn frekar í sessi og grefur undan
efnhagslegri uppbyggingu með því að auka kostnaðinn
við löglega starfsemi. Þannig auka þessir áhættuþættir
ójöfnuð, bæði innan ríkja sem og á milli þeirra.
Einnig þá hafa mistök í opinberri stjórnsýslu á al
þjóðavísu (e. global governance failures) skapað aukið
rými fyrir ólöglega starfsemi en sú starfsemi hefur síðan
grafið undan skilvirkri stjórnun á alþjóðavísu.
Þó að þessir áhættuþættir séu oft taldir útbreiddari í
rísandi hagkerfum (e. emerging economies) berst mikið
af eftirspurninni eftir ólöglegum varningi frá þróuðum
hagkerfum. Ólögleg samtök nýta sér líka alþjóðlega
bankakerfið og fasteignakerfið til að auðvelda sér rekst
ur starfsemi sinnar, t.d. til að þvo peninga og fela hagn
aðinn fyrir skattayfirvöldum.
Áhrif þessara áhættuþátta geta einnig náð langt
út fyrir hagkerfin sem eru rísandi. Sem dæmi má nefna
ólögleg viðskipti með hugverk, sem dregur úr frum
kvæði og fjárfestingum. Viðskipti með ólögleg lyf geta

Mistök í opinberri stjórnsýslu á alþjóðasviði

Milliríkjadeilur
Viðkvæm
ríki

Ólögleg viðskipti

Eftirspurnardrifið
umhverfi

Spilling

Framboðsdrifið
umhverfi

Skipulögð
glæpastarfsemi

Hriðjuverk

Efnahagslegur
ójöfnuður

Heimild:
World Economic Forum

Mynd 5. Kortlagning áhættuþátta í tengslum við ólögleg hagkerfi.
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ógnað heilsu manna um heim allan. Áhættuþættir
sem snúa að öryggi geta sprottið upp frá brothættum
ríkjum – hryðjuverk og milliríkjadeilur geta haft víðtækar
afleiðingar. Spilling innan efnahagskerfa hamlar vexti,
skekkir markaði og grefur undan lögum og reglu.

Möguleikinn á því að þessir áhættuþættir valdi upp
lausn hefur nýlega orðið að veruleika í Kyrgyzstan. Þar
urðu blóðug átök í júní 2010, sem ollu mikilli eyðilegg
ingu, dauða hundraða almennra borgara og flutningi á
400.000 Úzbekum. Ástæðurnar eru taldar vera hvernig
grafið var undan yfirvöldum, fjárhagslegur ávinningur
spilltra embættismanna og skipulagðir glæpir.

Helstu sveiflur og óvissuþættir
Erfitt getur verið að átta sig á umfangi ólöglegrar starf
semi. Ógagnsæið í málaflokknum hefur gert það að
verkum að honum er sýnd of lítil athygli og of fáum úr
ræðum er beitt til að reyna að draga úr honum slagkraft
inn. Umfang þessara áhættuþátta hefur aukist mikið
undanfarin ár, að hluta til vegna mistaka í opinberri
stjórnsýslu.
Ólögleg viðskipti eru talin vera u.þ.b. 7-10% af
alþjóðahagkerfinu, í sumum löndum eru ólögleg
viðskipti aðaltekjustofninn. Reynt hefur verið að kort
leggja hversu stór hluti ólögleg viðskipti er af mark
aðinum. Allar slíkar tölur eru mjög lauslega áætlaðar og
um þær hefur verið deilt. Verið er að vinna að því að þróa
aðferðafræði til að kanna nákvæmlega hvaða áhrif ólög
leg viðskipti hafa á heimsvísu.
Rétt er að taka fram að þótt flæðið af ólöglegum
varningi og umfang glæpastarfsemi sé hlutfallslega lítið
miðað við markaði á heimsvísu þá geta þau haft gríðar
leg áhrif á ríki sem eru veik fyrir. Hagnaðurinn af slíkri
starfsemi getur þar verið margfalt meiri en hefðbundin
laun sem og ráðstöfunarfé ríkisstjórna.

Hvað er til ráða?
Bæta þarf alþjóðlega samvinnu með öflugri fjölþjóð
legri skipulagningu og auka gegnsæi í alþjóðlegu
fjármagns- og vöruflæði. Alþjóðlega fjármálakerfið

leyfir að hagnaði af ólöglegum viðskiptum, skipulögðum
glæpum og spillingu, sé stungið undan og hann falinn.
Það stuðlar að vernd fyrir þá sem taka þátt og sviptir
ríkisstjórnir skatttekjum. Yrði gagnsæi í fjármagnsflæði
tryggt myndi það takmarka möguleikina á því að pen
ingar væru þvegnir og fluttir úr hagkerfum. Einnig er
rétt að krefjast þess að eigandi sem nýtur hagnaðar sé
skráður á opinber skjöl til að gefa upp hver raunveru
legur eigandi fjármagnsins er.
Auka íhlutun/inngrip í framboðsþáttinn. Mögu
legt er að draga úr hagnaði sem fylgir ólöglegum
viðskiptum, með því að færa þau yfir á hið opinbera
undir lagalegu eftirliti. Nýlega var stungið upp á því í
Kaliforníu í sambandi við lögleiðingu á maríjúana.
Þá myndi það bæta ástandið að draga úr efna
hagslegum ójöfnuði.

Áhættuþættir á heimsvísu | 11

Áhættuþættir í brennidepli 3 - Vatn-matur-orkusamhengið

Áhættuþættir í brennidepli 3 - Vatn-matur-orkusamhengið

Lýsing á áhættu og áhrifum
Vatnsöryggi, fæðuöryggi og orkuöryggi eru þrálátar
hindranir í því að ná fram efnahagslegum vexti og sam
félagslegum stöðugleika. Allir þessir þættir tengjast inn
byrðis og hafa áhrif hver á annan. Framleiðsla á fæðu
þarf á vatni og orku að halda, uppruni og dreifing fæðu
þarf á orku að halda og orkuframleiðsla þarf á vatni að
halda. Verð á fæðu er líka mjög viðkvæmt fyrir sveiflum
á orkuverði þar sem það snertir áburðinn, vökvun, flutn
ing og vinnslu.

Miklar sveiflur
í orkuverði

Vatns öryggi

Fæðuöryggi

Loftslagsbreytingar

Mynd 6. Tengsl sem varða sveiflur í orkuverði, loftslagsbreyt
ingar, vatns- og fæðuöryggi.

Efnahagslegur vöxtur og fólksfjölgun setja þrýsting
á þessa þrjá áhættuþætti. Meiri lífsgæði í hagkerfum
sem eru rísandi (e. emerging economies) valda því að
orkunotkun og nýting auðlinda verður meiri. Þá hafa
umhverfisþættir áhrif á öryggi í auðlindamálum – frá
loftslagsbreytingum yfir í ofsaveður sem breytir magni
úrkomu og veldur uppskerubresti.
Klúður stjórnvalda við að útdeila sameiginlegum
auðlindum, eins og vatni, orku og mat, til þjóða sinna
getur skapað mikla spennu eins og sást nýlega í Jemen.
Efnahagslegur ójöfnuður (e. economic disparity) eykur
einnig á þennan vanda því að ríkisstjórnir og neytendur
leita oft í vanhugsaðar skammtímalausnir til að vinna
bug á efnahagskreppum.
Tækifærin í þessum málum eru oftast nær staðbund
in. Hægt er að bæta skilvirkni í auðlindamálum og stýra
málamiðlunum á milli orku, vatns og fæðuframleiðslu.
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Helstu sveiflur og óvissuþættir
Landbúnaður notar mest af vatni en hann nýtir 70% af
heildarvatnsframboði í heiminum. Iðnvædd kjötfram
leiðsla þarf á sérstaklega miklu vatni að halda. Bæði
fólksfjölgun og aukin neysla á kjöti í rísandi hagkerfum(e.
emerging economies) mun því hafa gríðarleg áhrif á eftir
spurn eftir auðlindum.
Ýmsar spár segja til um að hagkerfi heimsins muni
þurfa á að halda 40% meira af orku árið 2030 en sú aukn
ing mun ganga mikið á birgðir ferskvatns í heiminum.
Til að mæta svo aukinni eftirspurn eftir vatni, fæðu og
orku þarf róttæka breytingu á vatnsnýtingu, auk þess
sem nauðsynlegt verður að finna nýjar leiðir í fæðu- og
orkuframleiðslu.
Breytingar á veðurfari geta haft gríðarleg áhrif á
gang mála með því að minnka ferskvatnsbirgðirnar og
draga þar með úr framleiðslugetunni. Hér getur orðið
vítahringur því að aukin eftirspurn eftir orku hefur áhrif
á veðurfarið.
Að þekkja málamiðlanir í vatns-fæði-orku samhenginu: Það verður að gera erfiðar málamiðlanir á milli

orku, fæðu og vatns, þegar kemur að úthlutun þeirra
og áætlanagerð. Á milli þessara þátta eru flókin tengsl
og mesta áskorunin er að búa til hagstætt fyrirkomulag
sem tekur tillit til margra ólíkra hagsmunaaðila.
Fáar ríkisstjórnir fást við að móta orkustefnu sem
hefur það markmið að auðvelda ekki eingöngu efna
hagslegan vöxt og draga úr losun koltvísýrings, heldur
tryggja einnig skilvirkni vatnsnýtingar.
Nauðsynlegt er að reyna að ná fram margþættum
markmiðum þegar kemur að þessum atriðum. Það
verður æ mikilvægara að notendur skammti sér skyn
samlega af þessum auðlindum. Þá kemur einnig til
skjalanna að stýra málum vel með markaðslögmálum
og regluverki.
Vörumst einnig ósannar fullyrðingar. Það er ekki
nauðsynlegt að skipta á líffræðilegum fjölbreytileika og
efnahagslegum vexti, svo dæmi sé tekið. Þannig skipti
eiga sér stað, þegar menn eru í einhverjum flýti og fastir
í skammtímahugsun.

Hættur til að hafa auga með
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Netöryggi
Upplýsingaöryggi:
• Þjófnaður á netinu
• Netnjósnir
• Netstríð
• Nethryðjuverk
Menn eru að verða meðvitaðri um að raunheimur
inn sé viðkvæmur gagnvart ógnum sem að honum geta
steðjað frá stafræna heiminum.

Lýðfræðileg viðfangsefni
Lýðfræðilegar breytingar hafa mikla þýðingu um allan
heim. Þær geta valdið pólitískum óróleika í viðkvæm
um ríkjum en í þróuðum ríkjum geta þær valdið fjár
málakreppum.
Lýðfræðilegar breytingar geta verið af margvíslegum
toga; þær geta snúist um hversu hröð fólksfjölgunin er,
hvernig aldursskipting þjóðar þróast og hversu hröð
þéttbýlisþróunin er. Hækkandi aldur fólks í þróuðum
ríkjum veldur fjárhagslegu álagi þar sem hlutfall vinn
andi fólks verður minna. Í sumum þróunarlöndum
er fólksfjöldinn það mikill og vex það hratt að mikið
álag er að myndast á auðlindir, opinberar stofnanir og
þjóðfélagslegan stöðugleika.
Níger er eitt dæmi um slíkt land en þar eignast hver
kona að meðaltali sjö börn. Fólksfjöldinn í Níger hefur
vaxið úr þremur milljónum árið 1960 í 16 miljónir í dag.
Áætlað er að árið 2050 verði fólksfjöldinn kominn hátt
í 58 miljónir. Fólksfjöldinn er kominn yfir þau mörk að
landið geti veitt öllum íbúum sínum nægan mat. Á
síðasta áratug hefur Níger þurft að búa við mikið óöryggi
þegar kemur að mat og þar hafa geisað hungursneyðir,
meðal annars hungursneyð sem hafði áhrif á næstum
því helming íbúa landsins árið 2010.

Öryggi í auðlindamálum
Auk matar-orku-vatns málanna eru fleiri hættur sem

snúa að auðlindum. Þar má nefna gríðarlega hækkun
á vöruverði, sem og gríðarlega verðhækkun á orkugjöf
um. Sú skoðun er nokkuð óumdeild að krafan um nýt
ingu auðlinda verður meiri eftir því sem fólksfjöldinn
eykst og neyslan verður meiri á hvern mann. Hins vegar
ríkir mikil óvissa um hvort framboðið geti haldið sama
hraða. Sérfræðingar hafa bent á að líklegt sé að við horf
um fram á síhækkandi vöruverð eða að skortur verði á
mikilvægustu auðlindum okkar.
Slíkt myndi hafa neikvæð árhrif á hagvöxtinn á
heimsvísu. Þá myndi það einnig bitna verst á þeim sem
búa við fátækt og valda meiri efnahagslegum ójöfnuði
með öllum þeim vandamálum sem geta fylgt því.

Hörfað frá alþjóðavæðingu
Í mörgum þróuðum ríkjum, tala sterk pólitísk öfl um að
draga sig frá alþjóðavæðingunni. Efnahagslegir örðug
leikar hafa enn frekar ýtt undir þá viðleitni.
Atvinnuleysi og ójöfnuður í þróuðum löndum að
skilur stóran hóp fólksins frá kostum alþjóðavæðing
arinnar. Það getur valdið félagslegum og pólitískum
óróleika, og bakslagi í alþjóðavæðinguna. Öfgaflokkar,
sem tala fyrir þjóðernissinnaðri hagstjórn og gegn inn
flytjendum (teboðshreyfingin í Bandaríkjunum), auka
stöðugt fylgi sitt.

Gereyðingarvopn
Enginn deilir um það hvort hætta stafi af gereyðingar
vopnum. Þeim getur verið beitt í hryðjuverkaárás eða
deilum á milli ríkja.
Í báðum tilfellum hafa mistök í stjórnun á alþjóðavísu
áhrif. Meginhættan felst í útbreiðslu gereyðingarvopna
og mögulegri notkun efnavopna.
Það hefur þó gengið mjög vel að hefta útbreiðslu
þeirra og í dag búa aðeins örfá lönd yfir kjarnorku
vopnum. Þó er ástandið viðkvæmt og ekki má sofna á
verðinum.
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Niðurlag
Eins og kaflarnir í þessari skýrslu hafa sýnt fram á þarf
að takast á við áhættuþætti á heimsvísu með öðrum
aðferðum en hingað til hefur verið beitt. Tvennt má
nefna í því samhengi, annars vegar öflugri greiningu
á áhættu og hins vegar meiri undirtektir frá þeim sem
ráða ferðinni á alþjóðasviðinu.
Þrjú grundvallaratriði mætti draga fram til að skýra
betur hvað þarf til.
• Í fyrsta lagi veita tengslin á milli áhættuþátta okk
ur betri skilning á þeim kerfum sem búa á bak við
þá og við fáum betri yfirsýn yfir samhengi þeirra.
Það mikilvægasta er að sjá hvar áhættuþættir hafa
snertifleti hver við annan til að geta brugðist sem
best við þeim. Sú greining sem hér hefur farið fram
beinir einmitt sjónum sínum að þessum tengslum
og ætti því að geta hjálpað til í umræðunni um
hvernig best sé að bregðast við áhættu.
• Í öðru lagi eru áhættuþættir bæði í hinu alþjóð
lega og staðbundna umhverfi sem aftur hafa mis
munandi áhrif á ólíka hagsmunaaðila. Heimurinn
stendur því frammi fyrir gríðarlegri áskorun um að
samhæfa viðbrögð á alþjóðasviðinu sem og innan
þjóðanna sjálfra. Samvinna allra aðila er grundvallar
atriði því að ekkert land getur eitt og sér tekist á við
þá áhættuþætti sem að heiminum steðja.
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•

Í þriðja lagi er tilhneiging, í óstöðugu ástandi

heimsins, til að líta til skammtímasjónarmiða þegar
kemur að áhættumati. Það er aftur á móti nauðsyn
legt að líta til langtímasjónarmiðanna þegar kemur
að áhættumati og viðbrögðum gegn áhættu. Margir
áhættuþættir geta skotið upp kollinum eftir áratugi
fremur en mánuði eða ár. Það er ein ástæðan fyrir því
að þessi skýrsla horfir til tíu ára í senn.
Að takast á við tvo megináhættuþætti í þessari
skýrslu – efnahagslegan ójöfnuð og mistök í opinberri
stjórnsýslu á alþjóðavísu – myndi bæta ástandið til
muna, bæði hvað varðar viðbrögðin við áhættu og eins
myndi það veita heiminum meira þanþol gagnvart
áhættu. Efnahagslegur ójöfnuður og mistök í opin
berri stjórnsýslu á alþjóðavísu hafa mikil áhrif á þá þrjá
áhættuþætti sem nefndir voru í könnunni um áhættu
mat og farið var ítarlega yfir hér að framan.
Að því sögðu getur besta mögulega greining aldrei
séð fyrir eða undirbúið menn gagnvart allri mögulegri
áhættu. Í heimi sem verður sífellt meira samtengdur er
ofgnótt af áhættu sem sérfræðingar í áhættumati geta
ekki séð fyrir. Til að vera sem best undirbúin verðum við
að halda áfram að þróa hæfileikann til að aðlagast og
læra, og jafnframt byggja upp öflug kerfi sem hafa gott
þanþol og geta brugðist við hinu óvænta.
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Skilgreining á áhættuþáttum á heimsvísu: Til að

áhætta falli í þann flokk þarf hún að vera það yfirgrips
mikil að hún skírskoti til heimsins í heild. Þá þarf hún að
hafa margvísleg áhrif á iðnað, sem og óvissu um það
hvernig og hvenær hún muni eiga sér stað. Þá þarf hún
að hafa mikil samfélagsleg og/eða efnahagsleg áhrif
sem krefst þess að margir hagsmunaaðilar taki þátt í að
vinna að lausnum.
Heimsins í heild: Áhætta sem hefur áhrif á ekki minna

en þrjá heimshluta í að minnsta kosti tveimur heims
álfum. Þó að slík áhætta sé svæðisbundin eða staðbund
in er mögulegt að áhrifa hennar gæti á heimsvísu.
Margvíslegan iðnað: Áhætta sem hefur áhrif á þrjár

í stefnumótun. Könnunin fékk 580 gild svör um 37
áhættuþætti sem skipt var í fimm flokka. Þátttakendur
voru beðnir um að meta líkurnar á áhættunni og áhrif
in af henni yfir tíu ára tímabil (2010-2020). Einnig mátu
þeir hversu mikla tiltrú þeir hefðu á svörum sínum. Þátt
takendur mátu auk þess tengslin á milli áhættuþátta
með því að nefna allt að sex aðra áhættuþætti sem þeir
töldu tengjast áhættunni sem spurt var um. Þátttak
endur gátu líka bætt gögnum við það sem þeir töldu
vera helstu tengslin á milli áhættuþátta. Gögnin voru
rannsökuð með því að nota margar tölfræðiaðferðir,
bæði lýsandi og sundurgreinandi. Vinsamlegast kíkið á
gagnvirku vefsíðuna okkar á slóðinni http://www.wefo
rum.org/globalrisks2011 til að fá frekari upplýsingar um
áhættuþættina.

eða fleiri tegundir iðnaðar.
Athugið: Upphafsreitur þessarar skýrslu er áhættumats
Óvissa: Óvissa um það hvernig áhættan muni koma til

með að lýsa sér innan tíu ára, sem og óvissa um það af
hvaða stærðargráðu áhrifin af henni verða (metið eftir
líkindum og alvarleika).
Efnahagsleg áhrif: Að áhættan geti valdið efnahags

legum skaða upp á 10 billjónir Bandaríkjadala eða meira.
Margir hagsmunaaðilar: Flækjustig áhættunnar gerir

það að verkum að margir hagsmunaaðilar þurfa að
vinnaað því að draga úr henni. Áhættan eru flokkuð í
fimm svið: efnahagslega-, landfræðilega-, umhverfis
lega-, samfélagslega- og tæknilega áhættu.

könnun. Mikilvægt er að átta sig á því að það hvernig
áhætta er skynjuð er ekki jafngildi þess hversu miklum
skaðlegum áhrifum hagsmunaaðilar verða raunveru
lega fyrir. Áhættumatsskýrslan reynir afdráttarlaust að
berjast gegn skekkjum í mati, t.d. með því að taka 10
ára tímabil til skoðunar. Þá eru sérfræðingar hvattir til
þess að taka þátt í umræðum og vefengja sínar eigin
niðurstöður. Litið er sérstaklega til þess hvernig áhættu
þættir tengjast hver öðrum og þeim skiptum sem
eiga sér stað í svörunum við þeim. Að lokum, með því
auðkenna hvernig sérfræðingar leggja mat á áhættu,
reynum við að auka skilning hagsmunaaðila á vel þekkt
um og minna þekktum áhættuþáttum í þeirri von að
viðbrögð gagnvart áhættu verði betri.

Skýrslan um áhættumat á heimsvísu; aðferðafræði
og heimildir: Skýrslan er byggð á World Economic

Vinnustofur og umræður með færum sérfræðingum:

F orum könnuninni um áhættumat á heimsvísu frá 2010:
Könnunin leitast við að fá álit á þeim áhættuþáttum sem
World Economic Forum hefur greint, frá sérfræðingum,
forystumönnum í viðskiptalífi og þeim sem taka þátt

18 vinnustofur og fjölmargar samræður meðal sér
fræðinga okkar gat af sér mikilvægt samhengi og veitti
innsýn í niðurstöður könnunarinnar. Mesta greiningin í
þessari skýrslu er afrakstur þeirrar vinnu.
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