
FUNDAMENTELE UITDAGINGEN

In welke wereld functioneren de 
ondernemingen? Hoe zien ze hun toekomst? 
Er ontwikkelen zich geweldig positieve 
evoluties, maar ook enkele zorgwekkende 
tendensen. De mensheid staat voor grote 
economische, ecologische en sociale 
uitdagingen die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. De huidige politieke en 
humanitaire crisissen, de economische 
instabiliteit, de vervuiling van de planeet 
maken duidelijk dat we op een keerpunt 
staan. Ondanks de onzekerheid die al die 
evoluties met zich meebrengen, behouden  
de Belgische ondernemingen hun optimisme 
en vertrouwen in de toekomst.

De jongste 30 jaar boekten de 

meeste regio’s wereldwijd 

immense vooruitgang wat betreft 

levenskwaliteit, toegang tot grondstoffen 

en onderwijs. De economische groei 

tilde miljoenen mensen uit de armoede. 

Tegelijk staan we vandaag voor 

evenveel fundamentele uitdagingen.

Het Wereld Economisch Forum in Davos 

(februari 2017) maakte naar jaarlijkse 

gewoonte zijn Global Risk Report 1 bekend. 

Dat rapport analyseert de grootste risico’s 

op milieu-, sociaal en economisch vlak. Onze 

analyse hieronder steunt op de belangrijkste 

conclusies van dat rapport. Daarin worden 

de geopolitieke spanningen – met groeiende ongelijkheid en sociale polarisatie 

tot gevolg –, de groeiende milieurisico’s en de breuk als gevolg van de vierde 

industriële revolutie aangestipt als de drie grootste risico’s die een grote impact 

hebben op de mondiale evoluties. De bijbehorende illustratie legt de verbanden 

Risico’s in  
de wereld  
anno 2017

1 Het Wereld Economisch Forum van Davos brengt bedrijfsleiders, politici van over de hele wereld, intellectuelen en journalisten samen om de meest 
dringende wereldproblemen te bespreken. Sinds 2006 publiceert het WEF onder andere een ‘Global Risk Report’. Voor de editie van 2017 van dit 
jaarlijkse rapport analyseerden zo’n 750 experts 30 wereldwijde risico’s en 13 onderliggende trends die de risico’s zouden kunnen vergroten of de 
verbanden tussen de risico’s zouden kunnen wijzigen. “Een wereldwijd risico is een gebeurtenis of een onzekere voorwaarde die, als ze zich voordoet, in 
de komende 10 jaar een zeer negatieve impact kan hebben op verschillende landen of sectoren.” www.weforum.org (reports)
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http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf


bloot tussen die drie grote 

bedreigingen en de onderlig-

gende risico’s die ze op hun 

beurt met zich meebrengen.

GEOPOLITIEKE 
SPANNINGEN – 
DEMOCRATIEËN 
BEVEN
De geopolitieke spanningen 

staan bovenaan op de lijst met 

bezorgdheden. De verkiezing 

van Donald Trump als president 

van Amerika, de onzekerheid 

i.v.m. de brexit en de opmars 

van het nationalisme in Europa 

dragen daartoe bij. Het soms 

flagrante gebrek aan bestuur-

lijke daadkracht voedt alleen 

maar het dalende vertrouwen 

van de burgers in de instel-

lingen die hen besturen. 

Resultaat? 

Het verlies van vertrouwen 

in de ‘instellingen’ doet zelfs 

de meest stabiele democra-

tieën op hun grondvesten daveren. En een 

onstabiele, rechtsonzekere staat is niet 

bevorderlijk voor het economische klimaat. 

Als gevolg van die spanningen nemen de 

inkomensongelijkheid en polarisatie  

in de wereld toe. Ze komen zelfs op 

de eerste en derde plaats van de 

onderliggende trends die de komende 

tien jaar de mondiale evoluties zullen 

bepalen. Politieke en sociale thema’s 

Source:  World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2016
Note: Survey respondents were asked to identify between three and six pairs of global risks they believe to be most interconnected. See Appendix B for more details.  
To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description

WERELDWIJDE RISICO’S EN HUN ONDERLIGGENDE RELATIES (2017)
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Het verlies aan 
vertrouwen in de 
‘instellingen’ doet 
zelfs de meest stabiele 
democratieën daveren

zullen duidelijk op de voorgrond staan.

De voorbije 30 jaar was de kloof tussen 

arm en rijk in de meeste OESO-landen nog 

nooit zo uitgesproken. Anders gezegd, de 

inkomensongelijkheid is groter dan ooit 

(n.v.d.r.: Niet in België. Volgens Eurostat 
(2016) was de verhouding tussen de 
inkomens van de rijkste 20% Belgen en die 
van armste 20% nooit eerder zo laag als 
vandaag en blijft ze al vier jaar lang zo goed 

als constant. Het is ook een van de laagste 
van Europa).

Bij gewapende conflicten vallen nog ieder 

jaar honderdduizenden doden. In 2017 

tellen we wereldwijd 15 conflicten waarbij 

jaarlijks meer dan 1.000 mensen het leven 

laten. En toch blijft vrede een onmisbare 

hoeksteen om te kunnen werken aan 

duurzame ontwikkeling (zie 'Wat betekent...' 

op p. 4).
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2 Meest recent gekende telling van de VN.
3 Bijvoorbeeld de studie gepubliceerd in juni 2015 door experts van de Amerikaanse universiteiten Stanford, Princeton en Berkeley.  

Meer informatie op http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253 
4 De resultaten van de Global CEO Survey vindt u terug op www.pwc.be



BELGISCHE ONDERNEMINGEN 
BEHOUDEN VERTROUWEN

De evoluties die de Belgische ondernemers als risico 
beschouwen, lopen nagenoeg parallel met die van 
het WEF: de geopolitieke situatie, de onzekerheid 
omtrent de wereldwijde economische groei, de 
‘overreglementering’ en tot slot de snelheid waarmee 
de technologie verandert. Desondanks is de Belgische 
ondernemer verbazend optimistisch. Van de bevraagde 
Belgische werkgevers 4 zegt 97% er alle vertrouwen in 
te hebben dat hun onderneming in 2017 zal groeien. 
Daarmee zijn ze optimistischer dan de buurlanden.

Migratiestromen als gevolg van globalisering, de demografische 

evolutie, conflicten, de inkomensongelijkheid of de klimaat-

verandering vertegenwoordigden in 2013 2 3% van de 

wereldbevolking. De kans is groot dat die stromen nog zullen 

toenemen. De richtingen van die stromingen zijn wel geëvolueerd, 

en de zuid-zuid-bewegingen namen toe.

DE PLANEET STIKT
Het tweede grote waargenomen risico is zonder verrassing de 

klimaatopwarming. De bedreiging van alle milieurisico’s samen 

bestempelt de studie als ‘zeer hoog’ en ‘zeer waarschijnlijk’. 

Met op de eerste plaats de ‘extreme klimaatverschijnselen’. 

 

De afgelopen drie decennia vielen er meer dan 2,5 miljoen doden 

bij natuurrampen die voor zo’n 4.000 miljard dollar (3.500 miljard 

euro) schade hebben aangericht. In bijna 75% van de gevallen zijn 

die verliezen het gevolg van extreme weerfenomenen. Omdat de 

temperatuur wereldwijd stijgt als gevolg van de klimaatverande-

ring, komen stormen, overstromingen en droogte vaker voor 

en zijn ze intenser.

Ook de rijkdom van de natuur, of de biodiversiteit, staat onder 

druk. Recente studies laten verstaan dat de zesde massa-extinctie 

van soorten 3 is begonnen. De populatie gewervelde dieren 

is de laatste jaren gehalveerd. Sommige wetenschappers zijn 

bovendien van oordeel dat het verlies aan biodiversiteit de grootste 

ecologische bedreiging vormt voor onze planeet, erger nog dan 

de gevolgen van klimaatverandering. De degradatie van onze 

ecosystemen is daar de belangrijkste oorzaak van. Biodiversiteit is 

immers meer dan vlinders, bijen en een veld in bloei! Ze ondersteunt 

onze economie, want ze biedt ons bestaansmiddelen en garandeert 

ons welzijn: voeding, vezels, bouwmaterialen, geneesmiddelen, 

maar ook bestuiving, regulering van de toevoer van schoon water, 

koolstofopname, en ga zo maar door. Biodiversiteit is noodzakelijk 

voor iedereen, ook voor de bedrijven.

VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
Tot slot stipt het WEF-rapport als derde grote uitdaging aan dat 

“de samenleving niet in hetzelfde tempo evolueert als de techno-
logische evolutie”. Er is nood aan opleiding, bescherming van de 

privacy, opwaardering van beroepen en vaardigheden enz. Kortom, 

om als mens en onderneming op een zinvolle manier de revolutie 

van de zelflerende digitale intelligentie te integreren in alles wat 

we doen, zullen we ook de menselijke vaardigheden in lijn moeten 

brengen.

Het spreekt vanzelf dat de opportuniteiten en bedreigingen van 

de digitalisering en robotisering verschillen voor elk individu, elke 

onderneming en elke sector. Het betekent echter wel een extra 

risico op een kloof binnen de samenleving (digitale kloof). Het is 

dan ook cruciaal dat we de toekomst met een open blik tegemoet 

kijken, en het juiste kader en klimaat scheppen.

ONZEKERHEID GROOTSTE VIJAND
De onzekerheid die al die evoluties met zich meebrengen, maakt 

de taak van de ondernemers er niet makkelijker op. Onzekerheid 

is de vijand, want ze remt de investeringen en innovatie af. 

De ondernemingen moeten opboksen tegen een onstabiele wereld 

die sneller dan ooit evolueert. Ze kunnen moeilijk goed presteren in 

een wereld die ‘niet werkt’. Maar de verandering is onvermijdelijk. 

Aan de ondernemingen de taak en verantwoordelijkheid om zich 

binnen die moeilijke, wereldwijde transformatie aan te passen, te 

blijven innoveren en meerwaarde te bieden op economisch, sociaal 

en milieuvlak. Kennis, begrip en bovenal de aanvaarding van de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bieden hen die kans. 

Hoe? Dat leest u in de andere artikels in deze REFLECT.  

Zonder biodiversiteit 
geen bloeiende 
economie 
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http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253
http://www.pwc.be/nl/news-publications/press/2017/belgische-ceos-hebben-veel-vertrouwen-in-groei.html

