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2022 başlarken, dünyada COVID-19’un ekonomik ve toplumsal sonuçları tehdit oluştur-
maya devam etmektedir. Aşı eşitsizliği ve bunun sonucundaki eşitsiz ekonomik toparlan-
ma, toplumsal kırılmaları ve jeopolitik gerilimleri şiddetlendirmektedir. Dünya nüfusunun 
%20’sine ev sahipliği yapan en yoksul 52 ülkede, nüfusun sadece %6'sı aşılanmıştır. 2024 
yılına kadar, (Çin dışındaki) gelişmekte olan ekonomiler, pandemi öncesindeki GSYH 
büyüme tahminlerinin %5,5 gerisine düşecekken, gelişmiş ekonomiler bu tahminlerin 
%0,9 üstüne çıkacaktır ki bu durum, küresel gelir uçurumunu derinleştirecektir. 

Sonuçta ortaya çıkan küresel ayrışma, ülke içi ve ülkeler arası gerilimlere sebep olarak; 
pandeminin artçı etkilerini daha da kötüleştirme riskini oluşturacak ve iklim eyleminin 
güçlendirilmesi, dĳital güvenliğin arttırılması, geçim kaynaklarının ve toplumsal uyumun 
eski haline getirilmesi ve uzay rekabetinin yönetilmesi başta olmak üzere ortak sorunlar-
la mücadele için gereken eş güdümü daha zor hale getirecektir.

2022 Küresel Riskler Raporu, en güncel Küresel Riskler Algı Anketi (Global Risks Percep-
tion Survey- GRPS) sonuçlarını ve mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel ve teknolojik 
gerilimlerden kaynaklanan risklerin analizini sunmaktadır. Rapor, COVID-19 salgınını 
yaşadığımız son iki yılda çıkarılan derslerden istifade ederek, dayanıklılığın 
güçlendirilmesine dair çıkarımlarla son bulmaktadır. Anket sonuçları ve analizlere 
ilişkin temel bulgular aşağıda özetlenmiştir.

Küresel risk algıları toplumsal ve çevresel kaygılara işaret ediyor

Küresel Riskler Algı Anketi’ne göre son iki yıla ilişkin bir değerlendirme yapmaları 
istendiğinde kişiler, toplumsal riskleri "sosyal uyum erozyonu", "geçim krizleri" ve "ruh 
sağlığının bozulması" biçimlerinde algılamaktadır, çünkü pandemi başladığından beri en 
çok kötüleşen toplumsal riskler bunlardır. Ankete katılanlarının sadece %16'sı dünyanın 
gidişatı hakkında olumlu ve iyimser hissetmekte ve sadece %11'i küresel toparlanmanın 
hızlanacağına inanmaktadır. Bunun aksine, katılımcıların çoğu, önümüzdeki üç yılın ya 
sürekli ekonomik dalgalanma ve sürprizler ile, ya da kazanan ve kaybedenleri ayrıştıra-
cak parçalı yörüngelerle şekilleneceğini öngörmektedir.
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Katılımcılar, önümüzdeki beş yıl için en çok endişe verici riskler olarak toplumsal ve 
çevresel riskleri işaret etmektedir. Ancak 10 yıl ve sonrası söz konusu olduğunda, geze-
genin sağlığıyla ilgili endişeler ağır basmaktadır: Dünyaya yönelik en kritik 5 uzun vadeli 
risk arasında ilk üç sırayı “iklim eylemi başarısızlığı”, “aşırı hava durumları” ve 
“biyoçeşitlilik kaybının” aldığı sıralamada çevresel riskler, aynı zamanda insanlara ve 
gezegene en fazla zarar verme potansiyeline sahip riskler olarak da algılanmaktadır. 
Katılımcılar, ayrıca “borç krizleri” ve “jeoekonomik çatışmaları” önümüzdeki 10 yılın en 
kritik riskleri arasında göstermektedir. 

Anket katılımcılarına göre “dĳital eşitsizlik” ve “siber güvenlik sorunları” gibi teknolojik 
riskler, dünya için diğer kritik kısa-orta vadedeki tehditler olmakla birlikte, bunların uzun 
vadeli sorunlar arasında sıralamasının düşük olması ve bu risklerin en fazla zarar verme 
potansiyeli olan riskler sıralamasında yer almaması, risk algılamalarında olası bir kör 
noktaya işaret etmektedir.

2021-2022 Küresel Riskler Algı Anketi, uluslararası risk azaltma çalışmalarına ilişkin bir 
soru da içermektedir. “Yapay zeka”, “uzaydan yararlanma”, “sınır ötesi siber saldırılar ve 
mesenformasyon” ve “göç ve mülteciler” alanlarındaki risk azaltma çalışmalarının 
mevcut durumu, katılımcıların çoğu tarafından “henüz başlamamış” veya “erken gelişim” 
aşamasında olarak değerlendirilmekte, yani yetersiz bulunmaktadır. Aynı anda, “ticaretin 
kolaylaştırılması”, “uluslararası suçlar” ve “kitle imha silahları” alanlarındaki risk azaltma 
çalışmaları, büyük çoğunluk tarafından “oturmuş” veya “etkili” olarak algılanmaktadır.

Ekonomik iyileşme hızındaki farklılıklar, küresel zorluklara karşı iş birliğini 
tehdit ediyor

Salgının getirdiği ekonomik zorluklar devam etmektedir. Genel görünümün kırılganlığı 
sürmektedir: raporun yazıldığı sırada, küresel ekonominin 2024 yılında pandeminin 
olmadığı senaryoya kıyasla %2,3 daha küçük kalacağı tahmin edilmektedir. Yükselen 
emtia fiyatları, enflasyon ve borç, artan risklerden birkaçıdır. Ayrıca, 2021'in sonuna 
doğru yaşanan COVID-19 vaka sayılarındaki yeni artışla birlikte pandemi, ülkelerin 
sürdürülebilir toparlanma kapasitelerini kısıtlamaya devam etmektedir.
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İklim eylemi sorunları

Aşırı hava olayları

Biyoçeşitlilik kaybı

Sosyal uyum erozyonu

Geçim kaynağı krizleri

Bulaşıcı hastalıklar

İnsanların çevreye verdiği zarar

Doğal kaynak krizleri

Borç krizleri

Jeo-ekonomik gerginlikler

Ekonomik Çevresel Jeopolitik Toplumsal Teknolojik

Küresel ölçekte önümüzdeki 10 yıldaki en ciddi riskler

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Algısı Anketi 2021-2022
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Pandeminin getirdiği ekonomik düşüş; iş gücü piyasası dengesizlikleri, korumacılık ve 
derinleşen dĳital, eğitim ve yetkinlik eksiklikleri ile birlikte dünyayı farklı yörüngelere 
bölünme riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Aşıların hızla uygulanması, dĳital 
dönüşümlerin başarısı ve yeni büyüme fırsatları, bazı ülkelerde pandemi öncesi eğilim-
lere kısa sürede bir dönüş ve daha uzun vadede daha dirençli bir görünüm olasılığı 
anlamına gelebilmektedir. Yine de diğer birçok ülke; düşük aşılama oranları, sağlık 
sistemleri üzerindeki kalıcı baskı, dĳital eşitsizlikler ve durgun iş piyasaları nedeniyle 
geride kalacaktır. Bu farklılıklar, iklim değişikliğinin kötüleşen etkilerini ele almak, göç 
akışlarını yönetmek ve tehlikeli siber risklerle mücadele etmek için gereken uluslararası 
iş birliğini daha da zor hale getirecektir.

Kısa vadeli iç baskılar, hükümetlerin uzun vadeli önceliklere odaklanmasını zorlaştıracak 
ve küresel kaygılara ayrılacak siyasi sermayeyi sınırlandıracaktır. “Sosyal uyum 
erozyonu”, G20 üyesi Arjantin, Fransa, Almanya, Meksika ve  Güney Afrika dâhil olmak 
üzere 31 ülkede en önemli kısa vadeli tehdittir. Pandemi öncesi trendlere kıyasla 51 
milyon daha fazla kişinin aşırı yoksulluk içinde yaşayacağının tahmin edildiği 
düşünüldüğünde, hali hazırda toplumları zorlayan eşitsizliklerin, toplumsal kutuplaşma 
ve infiali arttırma pahasına derinleşeceği beklenmektedir. Ek olarak iç baskılar, dış 
yardım ve iş birliğinden ödün verecek şekilde ulusal çıkarı önceleyen tutumların güçlen-
mesi riskini arttırarak, küresel ekonomideki çatlakları kötüleştirecektir.

Düzensiz bir iklim geçişi eşitsizlikleri daha da kötüleştirecek

Küresel Riskler Algı Anketi’ne katılanlar, “iklim eylemi başarısızlığını” dünya için bir 
numaralı uzun vadeli tehdit ve önümüzdeki 10 yıl içinde en şiddetli potansiyel etkilere 
sahip risk olarak tanımlamaktadır. İklim değişikliği, diğer etkilerin yanı sıra şimdiden 
kuraklık, yangın, sel, kaynak kıtlığı ve tür kayıpları şeklinde kendini göstermektedir. 
2020'de, dünyanın dört bir yanındaki birçok şehir, yıllardır görülmeyen aşırı sıcaklıklara 
maruz kalmış; örneğin Madrid'de 42,7°C ve Dallas'ta 72 yılın en düşük seviyesi olan 
-19°C’lik rekor sıcaklıklar görülmüştür. Kuzey Kutup Dairesi’nde ortalama yaz sıcaklıkları 
önceki yıllara kıyasla 10°C daha yüksek gerçekleşmektedir. Hükümetler, işletmeler ve 
toplumlar, kötü sonuçları önlemek için artan bir baskıyla karşı karşıyadır. Yine de, dünya 
çapında ve sektörler genelindeki farklı yörüngelerle karakterize olan düzensiz bir iklim 
geçişi, ülkeleri ve toplumları daha da birbirinden ayıracak ve iş birliği önünde engeller 
yaratacaktır.

Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişimin karmaşıklığı ve mevcut taahhütlerin yeter-
sizliğinden dolayı, 2050 yılına kadar net zero (sıfır emisyon) hedefine ulaşacak herhangi 
bir geçişin düzensiz olması muhtemeldir. COVID-19 kapanmaları nedeniyle sera gazı 
(GHG) emisyonlarında küresel bir düşüş görülmesine rağmen, hemen ardından artış 
eğilimi devam etmiştir: GHG emisyon oranı 2020 yılında, geçmiş 10 yılın ortalamasından 
daha hızlı artmıştır. Karbon yoğun sektörlere bağımlı kalmaya devam eden ülkeler; daha 
yüksek karbon maliyeti, azalan dayanıklılık, teknolojik yeniliklere ayak uyduramama ve 
ticaret anlaşmalarında sınırlanan üstünlükleri nedeniyle rekabet avantajını kaybetme 
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riskiyle karşı karşıyadır. Ancak hali hazırda milyonlarca işçinin istihdam edildiği karbon 
yoğun sektörlerden uzaklaşmak ekonomik istikrarsızlıkları tetikleyecek, işsizliği derin-
leştirecek ve toplumsal ve jeopolitik gerilimleri artıracaktır. Bir yandan, test edilmemiş 
biyoteknik ve jeo-mühendislik teknolojilerinin uygulanmasından kaynaklanabilecek 
bilinmeyen birçok risk olduğundan, çevre politikalarının aceleci bir şekilde uygulan-
masının doğa üzerinde istenmeyen etkileri olabilecek iken, diğer yandan da arazi kul-
lanımı konusundaki geçiş ve yeni fiyatlandırma planları için yeterli kamusal desteğin 
olmaması, alınacak eylemleri daha da yavaşlatacak politik engeller oluşturacaktır. 
Toplumsal sonuçları hesaba katmayan bir geçiş, ülkeler içindeki ve ülkeler arasındaki 
eşitsizlikleri şiddetlendirecek ve jeopolitik sürtüşmeleri artıracaktır.

Artan dĳital bağımlılık siber tehditleri yoğunlaştıracak

COVID-19 ile birlikte dĳital sistemlere olan bağımlılığın artması toplumları 
değiştirmiştir. Son 18 ayda, endüstriler hızlı bir dĳitalleşme süreci geçirmiş, çalışanlar 
mümkün olduğunca uzaktan çalışmaya geçmiş ve bu değişimi kolaylaştıran platform ve 
cihazlar hızla çoğalmıştır. Aynı zamanda, siber güvenlik tehditleri de büyümüş (2020 
yılında, kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımı saldırıları sırasıyla %358 ve %435 oranında 
artmış) ve toplumların bu tehditleri etkili bir şekilde önleme veya bunlara yanıt verme 
hızını geride bırakmıştır. Siber tehdit aktörlerini önleyecek engellerin yetersizliği, daha 
agresif saldırı yöntemleri, siber güvenlik profesyoneli sayısının azlığı ve parçalı 
yönetişim mekanizmaları, mevcut riski daha da ciddileştirmektedir. 

Büyük ve stratejik sistemlere yönelik saldırılar bir yandan toplumlar üzerinde zincirleme 
fiziksel sonuçlar doğuracakken, diğer yandan da bu saldırılara karşı önlemler kaçınılmaz 
olarak yüksek maliyetler yaratacaktır. Yanlış bilgilendirme, dolandırıcılık ve dĳital 
güvenlik eksikliği gibi soyut riskler ise dĳital sistemlere duyulan kamusal güveni 
etkileyecektir. Hükümetler riskleri kontrol etmek için tek taraflı yollar izlemeye devam 
ederse, daha büyük siber tehditler devletler arasındaki iş birliğini de engelleyecektir. 
Saldırılar daha şiddetli ve etkileri daha geniş çaplı hale geldikçe, siber suçlardan zarar 
gören ülkeler ile suç ortakları arasındaki mevcut gerilim tırmanacak ve siber güvenlik, 
ulus devletler arasında iş birliği alanından ziyade bir başka ayrım noktası haline 
gelecektir. 

Hareketlilik kısıtlamaları, küresel güvensizliği şiddetlendirme riski oluşturuyor

Ekonomik zorluklardan kaynaklanan güvensizlik artışı, iklim değişikliğinin yoğunlaşan 
etkileri ve siyasi istikrarsızlıklar, hali hazırda milyonlarca insanı yurtdışında daha iyi bir 
gelecek arayışıyla evlerini terk etmeye zorlamaktadır. Küresel Riskler Algı Anketi 
katılımcıları "gönülsüz göçü” uzun vadedeki en önemli endişe kaynaklarından biri olarak 
tanımlamaktayken, katılımcıların %60’ı "göç ve mülteciler" alanındaki uluslararası 
çalışmaları “henüz başlamamış” veya “erken gelişim aşamasında” olarak ifade etmekte-
dir. 2020'de, yalnızca çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş insan sayısı, tarihi bir zirve 
olan 34 milyondan fazladır. Bununla birlikte pandeminin kalıcı etkileri, artan ekonomik 
korumacılık ve yeni iş gücü piyasası dinamikleri birçok ülkede, fırsat veya iltica arayan 
göçmenlerin ülkeye giriş engellerinin artmasına neden olmaktadır.
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Göçe yönelik engellerin artması ve bunun (bazı gelişmekte olan ülkeler için hayati 
önemde olan) işçi dövizleri üzerindeki yayılma etkisi; geçim kaynaklarının yeniden 
oluşturulması, siyasi istikrarın korunması ve gelir ile iş gücü açıklarının kapatılması için 
kullanılabilecek potansiyel bir yolu ortadan kaldırma riski taşımaktadır. Raporun 
yazıldığı sırada, Amerika Birleşik Devletleri genelinde 11 milyondan fazla doldurulmamış 
açık pozisyon bulunmakta olup Avrupa Birliği ise sadece kamyon taşımacılığı sek-
töründe 400.000 sürücü açığıyla karşı karşıyadır. En aşırı durumlarda, kırılgan grupların 
daha tehlikeli bir yolculuğa çıkmak dışında başka seçenekleri olmayacağından, insani 
krizler daha da kötüleşecektir. Giderek daha fazla jeopolitik bir enstrüman olarak kul-
lanılan göç baskıları uluslararası gerginliği daha da körükleyecektir. Hedef ülke 
hükümetleri, diplomatik ilişkilerini ve kendi nüfusları içindeki göçmen şüpheciliğini 
yönetmek durumunda kalacaklardır.

Anlaşmazlıklar nedeniyle uzaydaki fırsatlar kısıtlanabilir

Her ne kadar insanlık uzayı on yıllardır keşfediyor olsa da son yıllarda faaliyetlerde 
görülen artış, yeni fırsatlar yarattığı kadar, özellikle bu alanda artan askerileştirme ve 
silahlanmayla birlikte büyüyen risklere de işaret etmektedir. Ticari uydu piyasasına yeni 
girenler, bu piyasadaki yerleşiklerin, özellikle internetle ilgili iletişim alanında, uzaydaki 
evrensel ortak varlıklar üzerindeki gelenekselleşmiş etkisini bozmaktadır. Uzay araştır-
maları ve kullanımı dikkatli bir şekilde yönetilmezse, uzayda faaliyet gösteren artan sayı 
ve çeşitlilikteki aktör sürtüşmelerine sebep olabilecektir. Uzay faaliyetlerini düzenlemek 
için mevcut küresel yönetişimin yetersiz ve çağın gerisinde kalmış olmasının yanı sıra, 
ülke düzeyinde farklılaşan politikalar nedeniyle riskler artmaktadır.

Hızlanan uzay faaliyetlerinin bir sonucu da uzay enkazının çoğalması ve Dünya'daki kilit 
sistemler için altyapıyı barındıran yörüngelerin etkilenmesi, değerli uzay ekipmanlarının 
zarar görmesi veya uluslararası gerilimlerin ateşlenmesine yol açacak şekilde artan 
çarpışma riskidir. Yönetişim araçlarının yetersizliği, jeopolitik gerginlikleri arttıracak 
uzay faaliyetlerinin yapılması ihtimalini güçlendirmekte olup, son dönemde uzaydaki 
silah testleri bu gibi risklere dikkat çekmektedir. Ayrıca, uzay faaliyetlerinin artması, 
bilinmeyen çevresel etkilere yol açabilecek, hava durumu izleme veya iklim değişikliği 
gözetimi gibi ortak hizmetlerin maliyetlerini artırabilecektir.

Pandeminin ikinci senesi dayanıklılık üzerine bilgi veriyor

2021 yılında ülkeler, karakteristiği değişen mevcut halk sağlığı krizine karşılık olarak, 
kimi zaman başarı kimi zaman da başarısızlıklarla sonuçlanan yeni mekanizmalar uygu-
lamışlardır. Pandeminin etkin bir şekilde yönetilmesi için birbiriyle bağlantılı iki faktör 
kritik önemde olmuştur: birincisi, hükümetlerin yanıt stratejilerini değişen durumlara 
göre ayarlamaya ve değiştirmeye hazır olmaları; ikincisi ise ilkeli kararlar ve etkili 
iletişim yoluyla toplumsal güveni koruma becerileri.
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Hükümetlerin, işletmelerin ve toplulukların farklı dayanıklılık hedefleri üzerinde düşün-
mek; kritik risklerle mücadele için belirlenen gündemin, “tüm toplum yaklaşımının” 
gözetilmesi hedefine uyumlu hale getirilmesine yardımcı olacaktır. Hükümetler 
açısından; maliyetlerin dengelenmesi, düzenlemelerin dayanıklılığı arttıracak biçimde 
yapılması ve daha keskin bir şekilde kriz yönetiminin sağlanması amacıyla veri paylaşımı 
düzenlemelerinin ayarlanması, daha güçlü bir kamu – özel sektör etkileşiminin 
canlandırılması için kilit önemdedir. Ülkenin krize hazırlığının kendi stratejilerinin plan, 
yatırım ve uygulaması için kritik önemde olduğunun bilinciyle işletmeler; tedarik 
zincirleri, sektördeki iş ahlakı ve dayanıklılık boyutunun iş gücü için sosyal yardım kap-
samına dahil edilmesi gibi fırsatlardan faydalanabilecektir. Topluluklar, yerel 
yönetimlerin ulusal çalışmalara katılmasına, iletişimin geliştirilmesine ve tabandan 
gelen dayanıklılık odaklı çalışmalara destek verebilecektir. Organizasyonel düzeyde, 
temel tedarik ihtiyaçlarında dayanıklılık analizlerini esas almak, sistemik kırılganlıkları 
anlamak ve farklı yaklaşımlara açık olmak gibi stratejiler, liderlerin daha iyi bir 
dayanıklılık inşa etmelerine yardımcı olabilecektir. 

Sosyal Uyum Erozyonu

Geçim Kaynakları Krizleri

İklim Eylemi Başarısızlığı

Mental Sağlığın Kötüleşmesi

Aşırı Hava Olayları

Borç Krizleri

Siber Güvenlik Sorunları

Bulaşıcı Hastalıklar

Dijital Eşitsizlik

Bilime Yönelik Tepki

Bioçeşitlilik Kaybı

Jeo-Ekonomik Gerginlikler

İnsanın Doğaya Verdiği Zarar

Gençlerin Hayal Kırıklığı

Devletlerarası İlişkilerde Çatlaklıklar

Uzayan Durgunluk

Varlık Balonunun Patlaması

Sosyal Güvenlik Sisteminin Çöküşü

Gönülsüz Göç

Zararlı Teknolojik Gelişmeler

Teknoloji Yönetişimi Sorunları

Jeo-Ekonomik Kaynak Rekabeti

Dijital Güç Yoğunlaşması

Kamu Altyapısı Sorunları

Sanayiinin Çöküşü

Fiyat İstikrarsızlığı

Emtia Şokları

Devletlerarası Çatışma

Doğal Kaynak Krizi

Devlet Çöküşü

BT Altyapısı Sorunları

Çoktaraflılığın Çöküşü

Yasadışı Ekonomik Faaliyet

Kirliliğin Sağlığa Etkisi

Terörist Saldırılar

Jeofizik Felaketler

Kitle İmha Silahları

%27,8

%25,5

%25,4

%23,0

%22,7

%13,8

%12,4

%10,9

%10,5

%9,5

%8,4

%8,2

%7,8

%7,1

%7,0

%6,9

%6,7

%6,2

%5,4

%5,3

%4,5

%4,4

%4,3

%4,2

%4,1

%3,3

%3,0

%2,9

%2,7

%2,6

%2,4

%2,2

%2,2

%1,9

%1,6

%0,8

%0,3

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Algısı Anketi 2021-2022

Ekonomik Çevresel Jeopolitik Toplumsal Teknolojik

COVID-19 Sonrası 
Değerlendirme

COVID-19 krizinin 
başlangıcından itibaren 

en çok kötüleşen riskler

Raporun orijinaline buradan ulaşılabilir.


