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Összefoglaló 

1971 óta minden télen összegyűlnek Davosban a világ politikai vezetői, üzletemberei, akadémikusai és             
aktivistái, hogy a változó világot fenyegető kockázatokról és azok kezeléséről tanácskozzanak. Ebben            
az évben január 22. és 25. között közel 3000 szakértő gyűlt össze Svájcban, ahol a megbeszélések                
témái a ’Globalizáció 4.0’ köré épültek. 

A világgazdasági fórum (WEF) biztonsági jelentése szerint 2019-ben összetett és egymáshoz szorosan            
kapcsolódó globális kihívásokkal fogunk szembe nézni, amelyek megoldása közös fellépést igényel. A            
szakértői értékelések szerint a környezeti és technológiai szektorból eredő kockázatok bizonyulnak a            
legvalószínűbbnek ebben az évben. Előtérbe kerülnek a szélsőséges időjárási jelenségek, az           
éghajlatváltozás, a természeti katasztrófák, az adatokkal való visszaélések és a kibertámadások. 
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Abstract  

Since 1971 the world’s leading businessmen, political leaders, academics and activists gather in Davos              
to discuss the risks and management of the changing world. This year from 22 to 25 January around                  
3,000 experts were invited to Switzerland. The main topic of the summit was Globalization 4.0:               
Formation of Global Architecture in the Fourth Industrial Revolution. 

According to the Global Risk Report of the World Economic Forum we face complex and               
interconnected challenges globally in 2019 which need to be solved together. Based on the experts’               
analysis the technological and environmental sectors determine what is most likely to happen this year.               
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Extreme weather phenomena, climate change, natural disasters, data recovery and cyber-attacks are at             
the forefront. 
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Bevezetés 

Ahogyan 1971 óta minden évben, idén is megrendezésre került a davosi csúcs január 21-25              
között. A Világgazdasági Fórum (WEF) több mint 3000 meghívott üzletemberrel, politikai           
vezetővel, akadémikussal és aktivistával közösen vitatta meg 2019-ben a világgazdaság előtt           
álló kockázatokat. A csúcs alapjául a szintén évente megjelenő globális kockázatokról szóló            
jelentés (Global Risk Report) szolgált, amelyet 916 megkérdezett szakértő válaszai alapján           
készítettek el. Mindig sok kritika éri a Világgazdasági Fórum találkozóit, miszerint kizárólag            
a világ politikai és gazdasági elitje képviselteti magát. Ez a szűk elit azonban az éves               
csúcsokon az egész világ gazdaságát és lakosságát érintő ajánlásokat hoz. Támogatja a            
globalizációt, igyekszik csökkenteni az egyenlőtlenséget, a fontos kérdések megoldásában         
azonban gyakran kudarcot vall. Ezért a Fórum évek óta szélesíteni próbálja szakértőinek            
körét, igyekszik bevonni a civil társadalmat is a tanácskozásba. Idén például nagy hangsúlyt             
fordítottak a résztvevők nemek közötti arányára, melynek eredményeként már majdnem 22           
százalék volt a női meghívottak aránya. A 660 fős női delegátus 2016 óta 4 százalékpontos               
növekedést jelentett. A csúcs bizottsági üléseit mind nők vezették: Christine Lagarde           
(Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója), Ginni Rometty (IBM vezérigazgató), Fabiola         
Gianotti (CERN igazgató) és Erna Solberg (Norvégia miniszterelnöke). 

Davosi csúcs 2019 

A Világgazdasági Fórum 1971-es megalapítása óta minden év telén összegyűlnek a világ            1

üzletemberei, politikai vezetői, akadémikusai és aktivistái egy svájci síparadicsomban,         
Davosban, hogy megvitassák a világot érintő kockázatokat és kezelésüket. Idén január 22. és             
25. között került megrendezésre a csúcs, melynek témája: Globalizáció 4.0: A globális            
fejlődési keretek formálása a negyedik ipari forradalom korában.  2

Az idei csúcson többek között részt vett Angela Merkel (német kancellár), Shinzo Abe (japán              
miniszterelnök), Jair Bolsonaro (Brazília új elnöke), Benjamin Netanyahu (Izrael         
miniszterelnöke), Jacinda Ardern (Új-Zéland miniszterelnöke), Guiseppe Conte (Olaszország        

1Felhasznált irodalom 
 
Joe Sommerlad, Davos 2019: What is the World Economic Forum and who will be attending this year’s                  

summit? Indipendent. 2019.01.17.   
https://www.independent.co.uk/news/business/news/davos-2019-world-economic-forum-what-is-when-date-swit
zerland-guest-list-attending-a8732466.html Letöltés ideje: 2019. 02. 17. 
2 Fon Mathuros Chantanayingyong és Ceri Parker: Who's coming to Davos 2019?            
2019.01.15.https://www.weforum.org/agenda/2019/01/everything-you-need-to-know-about-davos-2019/ Letöltés  
ideje: 2019. 02. 17. 
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kormányfője), Srohez Pedro (Spanyolország miniszterelnöke). Továbbá Cyril Ramaphosa        
(Dél-Afrikai Köztársaság elnöke), Emmerson Mnangawa (Zimbabwe elnöke), Charles Michel         
(Belgium miniszterelnöke), Mark Rutte (Hollandia kormányfője) és Maxima királynő         
(Hollandia). Részt vett még Bill Gates, Christine Lagarde, Sir David Attenborough (angol            
természettudós), Sir Tim Berners-Lee (a World Wide Web Konzorcium igazgatója), Vilmos           
herceg és Al Gore (Nobel-békedíjas környezetvédelmi aktivista, volt amerikai alelnök).          
Donald Trump amerikai elnök a kormányzati leállás miatt, Theresa May brit miniszterelnök            
és Emmanuel Macron francia elnök pedig saját belpolitikai gondjaik miatt nem voltak jelen a              
csúcson.  

Klaus Schwab német közgazdász, a fórum alapítója, azzal indította a találkozót, hogy a             
globalizáció negyedik hullámának, emberközpontúnak, inkluzívnak és fenntarthatónak kell        
lennie. A csúcs során több mint 350 webes szekciót tartottak. A program hat kritikus témára               
összpontosított: geopolitika egy multi konceptuális világban, a gazdaság és az ipar jövője, a             
technológiai politikák, kockázati rugalmasság, az emberi tőke és a társadalom, valamint a            
globális intézményi reform. Idén is volt globalizációellenes tüntetés Davosban, amit          
eredetileg Trump és az új brazil elnök ellen szerveztek, de annak ellenére is megtartották,              
hogy az amerikai elnök nem vett részt a csúcson.  3

A Világgazdasági Fórum 

A WEF non-profit nemzetközi szervezet „elkötelezett amellett, hogy javítsa a világ állapotát            
azáltal, hogy üzleti, politikai, tudományos és egyéb társadalmi vezetőket von be a globális,             
regionális és ipari tervezésbe”. A Világgazdasági Fórum és meghívott résztvevői évente           4

négyszer ülnek össze. Először Davosban találkoznak, majd Kínában szerveznek innovációs,          
tudományos és technológiai fórumot. Ezeket követi az Egyesült Arab Emírségekben tartott           
fórum, amelynek célja, hogy ismertessék a mai világ előtt álló legnagyobb kihívásokat. Végül             
pedig a tanácskozás-sorozat az éves ipari stratégiai találkozóval zárul San Francisco-ban. A            
Fórum alapítója és ügyvezető igazgatója, a már említett Klaus Schwab, a jelenlegi elnök a              
volt norvég külügyminiszter, Børge Brende. A Fórum három szervezeti egységre osztható, a            
Kuratóriumra, az Igazgatótanácsra és a Végrehajtó Tanácsra.  5

A Fórum éves találkozóin záró nyilatkozatok (Davosi Nyilatkozat) születnek. Ezek közül már            
számos dokumentum mérföldkövet jelentett aktuális nemzetközi problémák megoldásában.        
1988-ban például visszafordította a háború peremén álló Törökországot és Görögországot a           
konfliktusok kiéleződésétől. Hasonlóan emlékezetes volt az 1989-es davosi csúcs, amelynek          
margóján jött létre az Észak- és Dél-Korea közötti első miniszteri szintű ülés. Ugyanebben az              
évben Hans Modrow kelet-német miniszterelnök és Helmut Kohl német kancellár vitatta meg            

3 May, Trump és Macron sem lesz ott a davosi Világgazdasági Fórumon. Euronews. 2019.01.21.              
https://hu.euronews.com/2019/01/21/may-trump-es-macron-sem-lesz-ott-a-davosi-vilaggazdasagi-forumon 
Letöltés ideje: 2019. 02. 17. 
4 Our Mission: https://www.weforum.org/about/world-economic-forum Letöltés ideje: 2019. 02. 17. 
5 Leadership and Governance: https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance Letöltés ideje: 2019.        
02. 17. 

3 
 

https://hu.euronews.com/2019/01/21/may-trump-es-macron-sem-lesz-ott-a-davosi-vilaggazdasagi-forumon
https://www.weforum.org/about/world-economic-forum
https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance


Németország újraegyesítését Svájcban. 1992-ben pedig de Klerk dél-afrikai elnök találkozott          6

Nelson Mandelával és Mangosuthu Buthelezivel zulu törzsi vezetővel az éves találkozón. Ez            
volt az első közös megjelenésük Dél-Afrikán kívül és egyben egy meghatározó pillanata az             
ország apartheid elleni harcának. De Klerk volt az utolsó elnök Dél-Afrikában a fehér             
kisebbség uralma alatt, Mandelát pedig 1994-ben választották elnökké. 1994-ben az izraeli           
külügyminiszter, Simon Peres és Palesztina Felszabadítási Szervezet elnöke, Yasser Arafat          
megállapodtak Gázáról és Jerikóról a békefolyamat előmozdítása érdekében.  7

Az idei tanácskozáson kritikus vélemények hangzottak el a globális klímaváltozás negatív           
hatásairól, a gyengülő gazdaságról és a ’no-deal Brexit-ről’. A csúcson hangsúlyosan szóba            
került még az erősödő populizmus és a demokrácia gyengüléséből eredő jövőbeli problémák. 

Globális kockázatok  

A Világgazdasági Fórum minden évben előkészít egy kérdőívet a globális kockázatok           
észleléséről, amelyet több száz érintettnek küldenek ki, akik legutóbb 2018. szeptember 6. és             
október 22. között küldhették meg válaszaikat. Ezekből a válaszokból készül el minden év             
elején a globális kockázatokról és trendekről szóló jelentés.  8

A globális kockázat olyan bizonytalan esemény vagy feltétel, amely ha bekövetkezik, jelentős            
negatív hatást gyakorolhat több országra vagy iparágra a következő 10 évben.  

A trend olyan jelenleg kialakuló hosszú távú változás, amely hozzájárulhat a globális            
kockázatok erősítéséhez és a közöttük fennálló kapcsolat megváltoztatásához. 

A 916 válaszadó 72 százaléka férfi, 28 százaléka nő, a megkérdezettek a gazdasági,             
technológiai, környezeti, geopolitikai és társadalmi terület szakértői üzleti, kormányzati,         
akadémiai, nemzetközi együttműködési és non-profit területről, nagyrészt 30 és 59 év           
közöttiek. A válaszadók több mint 40 százaléka európai, körülbelül 20 százaléka           
észak-amerikai, 14 százaléka kelet-ázsiai, 7 százaléka a MENA régióból származik, 5-5           9

százaléka latin-amerikai és szubszaharai afrikai, 3 százaléka dél-ázsiai és 2 százaléka           
eurázsiai. 

A kockázatokat az előfordulási valószínűségük és hatásuk alapján vizsgálták, amiből két           
különböző grafikont készítettek el. A felmérésben szereplő válaszadókat arra kérték, hogy           
értékeljék az egyéni globális kockázatok valószínűségét egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1 =              
nagyon valószínűtlen, 5 = nagyon valószínű értéket jelent. A második kérdésre a            

6 Davosban a klímaváltozás, a kibertámadások és az ivóvíz miatt aggódnak           
https://vs.hu/gazdasag/osszes/davosban-a-klimavaltozas-a-kibertamadasok-es-az-ivoviz-miatt-aggodnak-0123 
Letöltés ideje: 2019. 02. 17. 
7 Sophie Christie, Davos: 9 memorable moments from the World Economic Forum's history. Telegraph.              
2019.01.21. 
https://www.telegraph.co.uk/business/0/davos-9-memorable-moments-world-economic-forums-history/ Letöltés  
ideje: 2019. 02. 17. 
8 Global Risk Report 2019. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019 2019. 01.15. Letöltés         
ideje: 2019. 02. 17. 
9 Közel-Kelet és Észak-Afrika 
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válaszadóknak a kockázatok hatását kellett mérlegelni egy szintén 1-től 5-ig terjedő skálán,            
ahol 1 = minimális, 2 = kisebb, 3 = mérsékelt, 4 = súlyos vagy 5 = katasztrofális                 
következményt jelent. 

A felmérés során a globális kockázatok      
összekapcsolódását, illetve a kockázat és     
trendek egymásra hatását is mérték. A      
válaszadókat itt arra kérték, hogy     
nevezzenek meg legfeljebb hat-hat olyan     
globális kockázatot, amelyekről úgy vélik,     
hogy a leginkább kapcsolódnak egymáshoz.     
Ki kellett továbbá választaniuk azt a három       
legfontosabb trendet, amelyek véleményük    
szerint dominálni fognak a globális fejlődés      
formálásában az elkövetkező tíz évben.  10

A globális kockázatok értékelése 2009 és      
2019 között  

2019-ben komplex és egymástól függő     
kihívásokkal állunk szemben globálisan,    
amelyek kezeléséhez összefogásra van    
szükség. A jelentés elkészítése során a      
megkérdezettek 91 százaléka számít rövid     
távon nagyhatalmi gazdasági   

összetűzésekre, 88 százalékuk pedig a többoldalú kereskedelmi szabályok erodálódására,         
melyek fenyegetést jelentenek a globális gazdaságra. Hosszú távon a legnagyobb aggodalmat           
a környezeti szektorból érkező kockázatok jelentették, továbbá vakfoltként jellemezték a          
technológiai és kiber kockázatokat, amelyeknek kezelése komplexitásuk miatt egyelőre nem          
megoldott. Az egy évtizedes rendszeres évenkénti értékelés (1. ábra) jól mutatja a globális             11

biztonságfelfogás változását.  

2009-ben a gazdasági kockázatoknak volt a legnagyobb valószínűsége. Első helyen állt a            
tőzsdei befektetési eszközök árának összeomlása, ezt követte a kínai gazdasági növekedés           
lassulása, a krónikus járványok, majd a globális kormányzás hiányosságai, valamint a           
globalizáció visszaszorításából eredő kockázatok. 2010 volt az utolsó olyan év, amikor a            
gazdasági szektorból eredő kockázatok domináltak.  

10 Larry Elliott, Graeme Wearden és Kalyeena Makortoff, Davos 2019: 10 things we learned at the World                 
Economic Forum The Guardian. 2019.01.26.     
https://www.theguardian.com/business/2019/jan/26/davos-2019-10-things-we-learned-at-the-world-economic-fo
rum Letöltés ideje: 2019. 02. 17. 
11 Global Risk Report 2019. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019 2019. 01.15. Letöltés         
ideje: 2019. 02. 17. 
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1. ábra: 2009-2019 közötti kockázatok rangsora.  (Szerkesztette a szerző) 
12

 

Ekkor a globalizáció visszaszorításának helyére a fiskális válságok kerültek. 2011-ben a           
környezeti szektorból eredő kockázatok szaporodtak el, első helyen a viharok és ciklonok            
eshetőségével. Ezt követték az áradás, a korrupció, a biodiverzitás csökkenése és a            
klímaváltozás negatív hatásai. 2012-ben már nem a környezeti szektorból érkező kockázatok           
voltak túlnyomó részben, hanem előtérbe kerültek az egyenlőtlen társadalmi, gazdasági és           
technológiai fejlődésből fakadó kockázatok, mint a súlyos jövedelmi különbségek, a fiskális           
költségvetési egyensúlyhiány és a kibertámadások. 2013-ban a kibertámadás helyére az          

12 Global Risk Report 2019. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019 2019. 01.15. Letöltés         
ideje: 2019. 02. 17. 
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elhibázott népesedési politika került. 2014-ben egy nagyobb átrendeződés volt megfigyelhető          
a kockázatok valószínűségét illetően. Első helyre a jövedelmi különbségek kerültek, amit a            
szélsőséges időjárási események, majd a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság, a          
klímaváltozás és végül újra a kibertámadás kockázata követtek. 2015-ben a geopolitikai           
kockázatok kerültek többségbe úgy, hogy olyan államközi konfliktusok domináltak, amelyek          
regionális következményekkel is járhatnak. Ide sorolták még a nemzeti kormányzás          
sikertelenségét, a szaporodó válságokat és bukott államokat. 2016-ban a nagyarányú          
kényszerelvándorlás vezette a biztonsági kockázati mezőnyt. Ezt követték a szélsőséges          
időjárási jelenségek kockázatai, az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való          
alkalmazkodás nehézségei, az államközi konfliktusok és a nagyobb természeti katasztrófák.          
2017-re helyet cserélt egymással a 2016-ban élen járó szélsőséges időjárási jelenségek és a             
nagyarányú kényszerelvándorlással kapcsolatos kockázatok. Ebben az évben először az öt          
legnagyobb kockázat között tartották számon a terrortámadásokat és a súlyos adatcsalási és            
adatlopási eseteket. 2018-ban és 2019-ben is a környezeti és technológiai szektorból eredő            
kockázatok bizonyultak a legvalószínűbbnek. 2019-ben az első helyen a szélsőséges időjárási           
jelenségek, a második helyen az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való           
alkalmazkodás nehézségei, a harmadik helyen a természeti katasztrófák, a negyedik helyen a            
súlyos adatcsalási és adatlopási esetek, végül az ötödik helyen a kibertámadások állnak. 

Összességében azt a folyamatot látjuk, hogy 2011-től a környezeti szektorból és 2016-tól a             
technológiai szektorból eredő kockázatok kerültek a legfontosabb öt témakör közé, és az óta             
minden évben dominálnak a listán. 

 

A legnagyobb hatással bíró globális kockázatok 2009 és 2019 között 

A globális kockázatokról szóló jelentés nem csak azt mutatja be, hogy milyen valószínűséggel             
fordulhatnak elő az események, hanem azt is, hogy e negatív történések milyen hatással bírna              
(2. ábra). Az első két évben a gazdasági kockázatok domináltak, kiegészülve olyan társadalmi             
kockázatokkal például, mint a krónikus járványok. 2011-től kezdve már a legfontosabb öt            
kockázat között tartják számon a környezeti és a geopolitikai szektorokat. 2015-től jelennek            
meg a társadalmi kockázatok, mint új biztonsági hatások. 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben            
első helyre kerültek a tömegpusztító fegyverekből eredő kockázatok. A nukleáris fegyverek           
lehetséges negatív következményeit 2017-ben és 2018-ban a szélsőséges időjárási jelenségek          
követik, melyek idén a harmadik helyre csúsztak. 2019-ben a második helyre az            
éghajlatváltozás mérséklésének és a hozzá való alkalmazkodás képtelensége került, amely          
2017-ben még az ötödik, 2018-ban a negyedik helyen volt. A vízválság és a természeti              
katasztrófák is folyamatosan „vándoroltak” a kockázati hatáslétrán, jelenleg 4. és 5. helyen            
állnak. 

A kockázatok valószínűségének és hatásának viszonyát a 4. ábra mutatja. A kétféle besorolás             
összevetésekor látszik, hogy léteznek olyan kockázatok, amelyek kevésbé fenyegetőek, mert          
vagy a megvalósulási valószínűségük alacsony, vagy ha megvalósulnának, akkor sem lenne           
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olyan nagy hatásuk a világra, mint például a defláció vagy az illegális kereskedelem. Vannak              
olyan kockázatok, amelyek bekövetkezésének valószínűsége és hatásának mértéke is nagy,          
például a klímaváltozás. Léteznek olyan kockázatok, amelyeknek valószínűsége ugyan         
alacsony, viszont mindenképpen figyelni kell rájuk, mert hatásuk globális és pusztító lehet,            
például a tömegpusztító fegyverek használata és terjedése. Elmondható továbbá, hogy nincs           
olyan kockázat a koordinátarendszer szerint, amelynek hatása alacsony lenne és valószínűsége           
nagy. A kockázatok többségének közepes valószínűsége és hatása van. Összességében          
elmondható, hogy egy kockázat bekövetkezésének valószínűsége és hatásának mértéke között          
nem fedezhető fel konkrét összefüggés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A 2019-es kockázatok valószínűség és hatás szerinti ábrázolása.  13

 

2019-es globális kockázatokról szóló jelentés 

A jelentés többek között négy tematikus fejezetet foglal magában, ezek a következők. 

A Hatalom és értékek (’Power and values’) fejezet azt vizsgálja, hogy a változó hatalmi              
dinamikák, valamint az eltérő normák és értékek hogyan befolyásolják a globális politikát és             
gazdaságot. Három olyan trendet emel ki, amelyek potenciálisan zavaró változásokat          

13 Global Risk Report 2019. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019 2019. 01.15. Letöltés         
ideje: 2019. 02. 17. 
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idézhetnek elő: a multilateralizmusra és a vitarendezési mechanizmusokra gyakorolt nyomás          
fokozódása, az államok által egyre gyakrabban használt a geo-ökonómiai politikai          
beavatkozások, valamint az emberi jogok terén fennálló globális konszenzus fenntartásának          
nehézsége. 

Az Emberek megnyerése (’Heads and Hearts’) fejezet kifejezetten a globális kockázatok           
kezelésének emberi oldalára összpontosít. Nagyon sok ember számára a világ egyre           
aggasztóbb, boldogtalanabb és magányosabb lett. Emiatt az emberekben a harag egyre           
növekszik, az empátia és szolidaritás pedig egyre csökken. A fejezet három területet vizsgál             
ebből a szempontból: a társadalmit, a technológiait és a munkahelyit. Mindhárom vizsgálódási            
területen azt találták, hogy a növekvő pszichológiai stressz az emberek többségénél a negatív             
globális folyamatok befolyásolásának eredménytelenségéből, a kontroll hiányának rossz        
érzéséből fakad. 

A Fertőzések elterjedése (’Going viral’) fejezet a globális átalakulások következtében          
előbukkanó olyan új fenyegetésekre összpontosít, mint például a biológiai kórokozók. Az           
életmódunkban bekövetkezett változások megnövelték a pusztító járványok kialakulásának        
lehetőségét. A feltörekvő technológiák pedig egyre könnyebbé teszik az új biológiai           
fegyverek (anyagok, eszközök) szándékos vagy véletlen gyártását és terjesztését. A világ           
jelenleg még a kisebb biológiai fenyegetésekre sincs felkészülve, pedig potenciálisan nagy           
hatással lehetnek az egyén életére, a társadalmi jólétre, a gazdaságra és a nemzetbiztonságra. 

A Megelőzés vagy alkalmazkodás (’Flight or Fight’) fejezet a tenger szintjének emelkedésére            
vonatkozó legfrissebb előrejelzéseket értékeli. Azt vizsgálja, hogy a világ mely részeit érinti            
ez a probléma a legsúlyosabban, és megvizsgálja a népességre és a városi infrastruktúrára             
gyakorolt lehetséges hatásait. A vízszintemelkedésnek leginkább kitett városoknak két         
lehetőségük van. Egyrészt a megelőzés, másrészt az alkalmazkodás. A part menti területeknek            
már régen meg kellett tanulniuk alkalmazkodni a környezeti változásokhoz és a           
vízszintemelkedéshez. Például a 20. század során sok folyótorkolatban elhelyezkedő         
nagyváros nézett szembe vízszintemelkedéssel a földrengések okozta földcsuszamlások miatt,         
de sikerült alkalmazkodniuk a megváltozott környezethez. 

2019. évi legfontosabb kockázatok és trendek 

Az IMF adatai szerint a globális gazdasági növekedés csökkenő tendenciát mutat. A fejlett             14

gazdaságok növekedése törvényszerűen lassabb, mint egy fejlődő ország képessége a          
dinamikus növekedésre. Ehhez még hozzájárulnak a kínai gazdasági növekedés lassulására          
mutató előrejelzések, miszerint 2019-ben 6,6%-ról 6,2 százalékra, majd 2022-ben 5,8%-ra fog           
csökkenni. A gazdaság növekedésének megváltozott üteméhez a globális adósságterhelés         
növekedése is hozzájárul, ami a 2008-as pénzügyi világválságot megelőző évekhez képest           
jóval magasabb, a GDP 225 százalékos szintjén áll. 

14 International Monetary Fund (IMF). 2018. World Economic Outlook, October 2018: Challenges to Steady              
Growth. Washington, DC: IMF. https://www.imf.org/en/publications/weo Letöltés ideje: 2019. 02. 17. 
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3. ábra: A 2019-es kockázatok összekapcsolódása.  15

 

2019-ben tovább erősödnek a nagyhatalmak közötti geopolitikai és geo-ökonómiai         
feszültségek, de számolni kell egyes államok összeomlásával, folytatódó terrortámadásokkal,         
a nemzeti, regionális és globális kormányzás meggyengülésével, az államok közötti          
konfliktusok számának növekedésével, illetve a tömegpusztító fegyverek birtoklásából fakadó         
veszélyekkel. A geopolitika feszültségeken kívül még négy másik kategóriát jelöltek meg a            
globális kockázatok észleléséről szóló felmérésben. A nagyhatalmak változó viszonya és          
átrendeződő kapcsolatrendszere új kockázatokat rejt magában, mint ahogyan ezt 2018-ban a           
kereskedelmi és befektetési kapcsolatok negatív tendenciája mutatta. Mélyülő kockázatot         
jelent még a világgazdaság globalizálódása és a világpolitika nacionalizálódása közötti          
feszültség fejlődése. 

15 Global Risk Report 2019. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019 2019. 01.15. Letöltés         
ideje: 2019. 02. 17. 
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A környezeti szektorból származó kockázatok erősen befolyásolják majd a 2019-es évünket. A            
legfontosabb öt kockázatból előfordulási valószínűség szerint három, hatás szerint négy          
kockázat erről a területről származik. A szektorban felmerülő kritikus probléma az           
éghajlatváltozással járó tengerszint-emelkedés. Az urbanizáció is egyre inkább fokozódik, a          
világ népességének mintegy kétharmada előreláthatólag megacitykben és nagyvárosokban fog         
élni 2050-re. A városok jelentős része azonban tengerparti elhelyezkedésű és így egyre több             
ember válik kiszolgáltatottá a tengerszint-emelkedésnek. Az idei és az elmúlt évben is a             
technológiai szektor állt a második helyen. Ezen belül is a legtöbb aggodalomra okot adó              
kockázatok az identitás-lopás és a dezinformálás, valamint a kibertámadások és a kritikus            
infrastruktúra elleni támadások voltak. A technológiai kockázatokra való felkészülés határon          
átnyúló kapcsolatok erősítésére és a nemzeti biztonság megerősítésére ösztönzik az          
országokat. A kockázatok emberi oldalát is lényeges észben tartani, mivel világszerte a            
mentális egészségügyi problémák jelenleg körülbelül 700 millió embert érintenek. A          
csökkenő pszichológiai és érzelmi jólét önmagában is kockázatot jelent, de a globális            
kockázatok szélesebb körét is befolyásolja, nevezetesen a társadalmi kohézióra és a politikára            
gyakorolt hatások révén. A biológiai fenyegetésekkel szemben a világ nagyon sérülékeny. Az            
új technológiák egyre könnyebbé teszik az új biológiai veszélyek kialakulását. A forradalmian            
új biotechnológiák csodálatos előrelépéseket ígérnek, de ijesztő kihívásokat is jelentenek a           
felügyelet és az ellenőrzés terén. Mindezen kockázatok és trendek azonban rendkívül           
összefonódva, összetetten, hibrid módon jelennek meg (3. ábra)  

Befejezés 

A Kockázatok kezelése (’Risk Resilience’) fejezet társszerzője a Kanadában élő, magyar           
származású, Tilcsik András egyetemi docens volt. A fejezet arra világít rá, hogy miközben             
jogosan aggódunk a nagy kockázatú események miatt, mint a természeti katasztrófák,           
szélsőséges időjárás és összehangolt kibertámadások, gyakran az apróbb, kevésbé észrevehető          
kudarcok hatásainak gyűrűződése vezet a rendszerünk gyengüléséhez és sebezhetőségéhez.         
Charles Perrow szociológus a kockázatok komplexitását és szoros összekapcsolódását emelte          
ki, mint olyan tényezőt, mely sebezhetővé teszi a védelmi rendszerünket a váratlan            
események ellen. Egy ilyen rendszer olyan, mint egy bonyolult háló, melyben a hibák szinte              
szabad szemmel nem is láthatóak, folyamatos éberséget igényelnek és a nagyobb problémák            
elkerülése érdekében hibalehetőségeink nagyon csekélyek. Meg kell tanulnunk tehát kicsiben          
gondolkodni, szkepticizmusra felkészülni, ellenálló képesség fejlesztésére bátorítania       
katasztrófák megelőzése és kezelése területén. 

A 2019-es globális kockázatokról szóló jelentés összefoglalja a kockázatok megvalósulásának          
valószínűségét és hatásának nagyságát, s a trendekkel kiegészülve ábrázolja ezek szoros           
egymásrautaltságát és kapcsolatát. Idén a legnagyobb figyelmet igénylő problémák, melyek          
valószínűsége és hatásának erőssége egyenesen arányosak, az éghajlatváltozás és kezelésének          
nehézségei, a kibertámadások, adatlopások és adatcsalások kezelése lesznek. Alacsony         
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valószínűségű, de annál nagyobb hatással bíró kockázat, melyre készülni kell a tömegpusztító            
fegyverek használata és terjedése. 
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