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Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013 - Thế giới Ngày càng đứng trước Rủi ro từ các Thị trường 
và Mẹ Thiên Tự nhiên 
 

Luân-đôn, Vương quốc Anh, 8 Tháng Một 2013- Theo báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013 của Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới, thế giới được xem nhưđang ngày càng đứng trước rủi ro khi cuộc  khủng hoảng tài chính vẫn còn tiếp diễn, 
khiến vấn đề biến đổi khí hậu ít được quan tâm hơn dù đang trong thời điểm mà các hiện tượng thời tiết cực đoan 
ngày càng xuất hiện nhiều. 
 
Báo cáo nêu bật hai rủi ro phổ biến nhất là bất bình đẳng nghiêm trọng về thu nhập và mất cân đối ngân sách kinh 
niên, dựa trên ý kiển của hơn 1000 chuyên gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Điều này tiếp tục phản ánh 
những quan ngại về nợ công cũng như một cái nhìn bi quan tổng thể cho 10 năm tới. 
 
Qua một năm bị tàn phá bởi thời tiết cực đoan, từ Siêu bão Sandy cho tới lũ lụt ở Trung Quốc, những người được 
hỏi đã đánh giá sự gia tăng của khí thải nhà kính là rủi ro có khả năng xảy ra lớn thứ ba, trong khi thất bại trong việc 
thích ứng với biến đổi khí hậu được coi là rủi ro môi trường với những hậu quả nghiêm trọng nhất trong thập niên 
tới. 
 

“Những rủi ro toàn cầu này về cơ bản là những cảnh báo hiện trạng cho những hệ thống trọng yếu nhất của chúng 
ta,” Lee Howell, Giám đốc Điều hành tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đồng thời là người biên tập bản báo cáo nhận 
định.Ông cũng thêm rằng “Khả năng phục hồi quốc gia trước những rủi ro toàn cầu cần phải được coi là một ưu tiên 
để các hệ thống trọng yếu tiếp tục hoạt động dù có sự xáo trộn lớn”. 
 
Axel P. Lehmann, Giám đốc Rủi ro tại Tập đoàn Bảo hiểm Zurich (Zurich Insurance Group), nói: “Với những tổn 
thất ngày một tăng của những thảm họa như Siêu bão Sandy, những mối đe dọa lớn cho các đảo quốc và các cộng 
đồng duyên hải cũng như không có giải pháp cho vấn đề khí thải nhà kính, tương lai gần như xám xịt. Đã đến lúc 
phải hành động”. 
 

Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013 phân tích ba tình thế rủi ro lớn với quan ngại của cả thế giới: 
 

1.Y tế sức khỏe và Sự ngạo mạn 
Những tiến bộ lớn  trong lĩnh vực y tế đang làm cho chúng ta tự mãn một cách nguy hiểm. Hiện tượng kháng thuốc 
ngày một tăng có thể đẩy  hệ thống y tế đang quá tải tới bờ vực, trong khi một thế giới siêu kết nối có thể khiến cho 
các đại dịch dễ dàng lan truyền. Tình thế rủi ro này là sự nối kết  giữa hiện tượng kháng thuốc, bệnh mãn tính và sự 
thất bại trong việc thiết lập một nền tảng  quốc tế cho sở hữu trí tuệ. Điều này dẫn đến khuyến cáo cho việc nên có 
nhiều hợp tác quốc tế hơn cũng và nhiều mô hình tài trợ khác nhau. 
 

2.Kinh tế và Môi trường bị áp lực  
Các rủi ro kinh tế-xã hội cấp bách đang lấy đi những nỗ lực giải quyết các thách thức biến đổi khí hậu. Các thành 
kiến  cố hữu khiến cho cộng đồng quốc tế miễn cưỡng đối phó với  nguy cơ lâu dài này dù cho có những hiện 
tượng thời tiết cực đoan gần đây. Ở một thời điểm mà sự thay đổi cấu trúc của nền kinh tế và môi trường đang diễn 
ra thì tình thế này  tập trung vào những cách tiếp cận mới nhằm đem lại những khoản đầu tư chiến lược cần thiết để 
chuẩn bị phòng vệ những kịch bản xấu nhất cho cả hai hệ thống. 
 

John Drzik, Tổng Giám đốc Điều hành của  Oliver Wyman Group, thuộc Marsh & McLennan Companies, nói: “Hai 
cơn bão- môi trường và kinh tế- đang tiến sát vào nhau. Nếu chúng ta không phân bổ các nguồn lực cần thiết để 
giảm thiểu rủi ro tăng cao từ các hiểm họa thời tiết thì sự thịnh vượng cho tương lai của các thế hệ tiếp theo sẽ có 
thể bị đe dọa. Các nhà lãnh đạo chính trị hay doanh nghiệp và các nhà khoa học cần phải ngồi với nhau để xử lý 
những rủi ro phức tạp này.” 
 

David Cole, Giám đốc Rủi ro của công ty tái bảo hiểm Swiss Re, nói: “Tiếc là việc ứng phó với những khủng hoảng 
kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu không còn được coi là một lựa chọn liên tiếp nữa mà là hai lựa chọn đối lập. 
Đã xuất hiện suy nghĩ rằng chúng ta không thể có giải pháp cho cả hai.Nhưng chúng ta cần phải vượt qua được 
cách tiếp cận hạn hẹp này.Bởi quản lý rủi ro thông minh có nghĩa là có cái nhìn tổng thể về mọi tình huống, và 
chúng ta nên làm như vậy với những thách thức về kinh tế và biến đối khí hậu mà chúng ta đang phải đối mặt”. 
 
3.Những mồi lửa Số 

• Bất ổn kinh tế kéo dài  đi cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan - một sự kết hợp ngày càng nguy hiểm 
• Khả năng phục hồi của quốc gia là tối quan trọng để đương đầu với các nguy cơ toàn cầu không thể lường 

trước; một hệ thống đánh giá khả năng này của từng quốc gia đã được phát hành. 
• Y tế sức khỏe & sự ngạo mạn, những mồi lửa số và áp lực kinh tế/môi trường là ba tình thế rủi ro cho 2013 
• Vui lòng đọc bản đầy đủ của báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013 tại http://www.weforum.org/globalrisks2013 
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Từ thời kỳ báo in cho tới Internet, luôn khó đoán việc các công nghệ mới sẽ định hướng xã hội như thế nào.Dù ưu 
việt ở nhiều góc độ, việc dân chủ hóa thông tin cũng có thể gây nên những hậu quả khôn lường như có thể thấy từ 
trường hợp một bộ phim phỉ báng đạo Hồi trên Youtube. Khi mà vai trò gác cổng thông tin của các phương tiện 
truyền thống bị lu mờ, tình thế này tính toán đến sự kết nối sẽ khiến cho “các mồi lửa số” bùng phát và lan ở mức 
độ nào và đòi hỏi những điều cần làm để dập tắt chúng. 
 
Trong một báo cáo đặc biệt về khả năng phục hồi của quốc gia, một nền tảng đã được xây dựng cho một hệ thống 
đánh giá khả năng phục hồi của quốc gia mới mà cho phép các nhà lãnh đạo đo lường được sự tiến triển của đất 
nước mình. Nó dựa trên quan điểm rằng không một quốc gia nào có thể tự mình ngăn chặn được những rủi ro toàn 
cầu, ngoại lai đang diễn ra.Điều này khiến khả năng phục hồi quốc gia trở thành một tuyến phòng vệ hàng đầu trọng 
yếu. 
 
Tổng thể, bản báo cáo mô tả 50 rủi ro toàn cầu và chia chúng thành các nhóm về kinh tế, môi trường, địa chính trị, y 
tế-xã hội và công nghệ, theo đó những người được hỏi sẽ đánh giá chúng dựa trên khả năng xảy ra và mức độ tác 
động. Số liệu chỉ ra rằng những người trẻ lo lắng về các rủi ro hơn là những người nhiều tuổi, trong khi đó phụ nữ bi 
quan hơn nam giới.Dựa trên vùng địa lý, các chuyên gia ở Bắc Mỹ có xu hướng nhìn nhận những nguy cơ này có 
nhiều khả năng xảy ra hơn là ở các lãnh thổ khác. 
 
Báo cáo cũng chỉ rõ “Các nhân tố X”- những quan ngại mới nổi đòi hỏi cần phải nghiên cứu thêm. Những nhân tố 
này bao gồm việc triển khai đơn phương công nghệ thay đổi khí hậu có tác động xấu và các công nghệ tác động tới 
trí não. 
 
Ba tình thế rủi ro và Các nhân tố X sẽ là trọng tâm của các phiên làm việc đặc biệt tại Hội nghị Thường Niên 2013 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos-Klosters, Thụy Sỹ từ 23-27 Tháng Một dưới chủ đề “Năng động để thích ứng”. 
 

Được xây dựng  với sự cộng tác của các chuyên gia đến từ Tập đoàn Marsh & McLennan, Tâp đoàn Tái bảo 
hiểm Thụy Sỹ,Tập đoàn Bảo hiểm Zurich, Trường Oxford Martin(Đại học Oxford),Đại học Quốc gia Singapore 
và Trung tâm Quản lý Rủi roWharton (Đại học Pennsylvania), Rủi ro Toàn cầu 2013 là sáng kiếntrọng điểm của 
Mạng lưới Ứng phó Rủi ro của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhằm tạo ra cho các lãnh đạo thuộc khối công và tư một 
nền tảng độc lập để xây dựng khả năng phục hồi bằng việc hoạch định, theo dõi và quản lý các rủi ro toàn cầu. 
 

Ghi chú cho các Biên tập viên 
Để có thông tin thêm về Rủi ro Toàn cầu 2013,vui lòng liên hệ: 
Rolf Tanner, Director, Media Relations, Swiss Re, Switzerland, ĐT: +41 79 234 
4642hoặcRolf_Tanner@swissre.com 
Jason Groves, Global Director Media Relations, Marsh, Marsh & McLennan Companies, United Kingdom, ĐT: +44 
20 7357 1455 hoặcjason.groves@marsh.com 
Riccardo Moretto, Media Relations Manager, Zurich Insurance Group, Switzerland, ĐT +41 (0)44 625 2100 hoặc 
riccardo.moretto@zurich.com 
Rim El Habibi, Media Associate, World Economic Forum, ĐT:+41 (0)795313111hoặc rim.elhabibi@weforum.org 
Peter Winicov, Senior Associate Director, Marketing and Communications, The Wharton School, University of 
Pennsylvania, USA, ĐT: +1 2157466471 hoặcwinicov@wharton.upenn.edu 
Julia Banfield,Communications Officer, Oxford Martin School, ĐT:+44 (0)7972 284146 or 
julia.banfield@oxfordmartin.ox.ac.uk 
Fun Yip, Senior Associate Director & Head (Media Relations), National University of Singapore, ĐT:+65 6516 
1374hoặcfun.yip@nus.edu.sg 
Vui lòng đọc bản đầy đủ báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013http://www.weforum.org/globalrisks2013 
Tải bản Tóm lược tại Español I Français I Deutsch I Português I Русский I 日本語 I 中文 I한국의I Việt I عربي 
Xem trực tiếp  hội nghịgiới thiệu  bản báo cáo từ 09.30 -10.30 GMT ngày 8 Tháng Một 2013 hoặc xem lại tại 
http://livestream.com/worldeconomicforum 
Theo dõi Mạng lưới Ứng phó Rủi ro trênTwitterhttp://www.twitter.com/WEFRisk và sử dụng #risks2013 để tweet lại 
Tìm hiểu thêmMạng lưới Ứng phó Rủi rotạihttp://www.weforum.org/RRN 
Lấy toàn bộ thông tin về Hội nghị Thường Niên 2013 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại http://wef.ch/Davos 
Trở thành fan của Diễn đàntrênFacebook tạihttp://wef.ch/facebook 
ĐọcBlog Diễn đàn tạihttp://wef.ch/blog 
Đọc các báo cáo của Diễn đàntrên Scribd tạihttp://wef.ch/scribd 
Cập nhật các sự kiện sắp tới của Diễn đàn tạihttp://wef.ch/events 
Đăng ký nhận Thông Cáocủa Diễn đàn tạihttp://wef.ch/news

 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới là một tổ chức quốc tế độc lập, quyết tâm cải thiện thế giới tốt đẹp hơn bằng cách liên kết các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp, chính khách, học giả và những nhà lãnh đạo khác trong xã hội để cùng nhau xây dựng các chương trình mang tính toàn cầu, mang tính 
khu vực cũng như cho các ngành.  
 

Được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận vào 1971 và trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ, Diễn đàn không có kết nối với các lợi ích chính trị, 
phe phái hay dân tộc nào (www.weforum.org). 
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