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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА
КРАЇН СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Сьогодні, для багатьох країн світового господарства актуальною проблемою є
напади терористичних атак. Тероризм впливає на економічний стан в країнах, та
в цілому світі. Світовий економічний збитки тероризму в 2018 р. склав понад
33 млрд. дол. США, це певним чином погіршило економічні показники, але цей
показник зменшився на 38 % порівняно з 2017 р.[2] Зараз прослідковується тенденція
спаду, економічний вплив зменшився з його піку в розмірі 111 млрд дол. США у 2014 р.,
але існує багато підпунктів які не були включені в підрахунок, через труднощі в їх
підрахунку, такі як довгострокові економічні наслідки.
У 2018 р., Афганістан був країною, що найбільше постраждала від тероризму
в цілому, тому вона мала найбільші економічні втрати. Економічні втрати склали 19,4 %
від ВВП. Жодна країна світу не зазнала таких збитків від тероризму, що перевищувало 5 % його ВВП. Ірак зайняв друге місце, за величиною економічної збитків,
яка складала 3,9 % в 2018 р. [2].
За статистичними даними було визначено, що країни, які страждають від
постійних конфліктів мають найбільші економічні збитки. До економічної моделі
впливу тероризму включають витрати, що відносяться до чотирьох категорій:
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смерть, поранення, знищення майна та втрати ВВП. Втрати ВВП, що включені до
моделі – це економічні втрати країни, які отримали в результаті діяльності тероризму, їх
починають враховувати, коли загальна сума всіх терористичних актів в країні за рік
відбулося більше ніж 1000 смертей [1].
Таблиця містить інформацію щодо країн, які є “лідерами” з точки зору терористичних загроз, які складають небезпеку території завдаючи терористичні атаки.
Розраховують економічний вплив тероризму за допомогою моделі IEP. До цієї
моделі відносять прямі та непрямі витрати на смерть та травми, також знищення
майна внаслідок терористичних актів. До прямих витрат відносять жертв, які
постраждали та уряд, який несе економічні витрати, наприклад медичні. Непрямі
витрати – це втрата продуктивності праці, а саме заробітку, а також психологічні
травми потерпілих, їх сімей та друзів, що понесуть за собою в майбутньому втрати
в економічному плані.
Економічні наслідки тероризму відрізняються залежно від регіону. ПівнічноСхідна Африка та Африка на Південь від Сахари мають найвищий економічний
вплив, що складає 11,9 дол. США і 12,2 млрд дол. США. Це становить 73 % від загальної
суми витрат, країн, пов‘язаних з терористичними діями. Південна Азія, регіон, який є
третім за величиною економічного впливу, який складає 5,9 млрд. дол. США.
Центральна Америка, Карибський басейн, Росія та Євразія регіони з найменшим
економічним впливом, який дорівнює 0,1 дол. США і 0,2 млрд дол. США [3].
Таблиця 1. Країни світового господарства, що мають найбільші економічні втрати від
терористичної діяльності, 2019 р. [2]
Країна
Афганістан
Ірак
Нігерія
Центральноафриканська
Республіка
Сирія
Малі
Ліберія
Сомалі
Південний Судан
Ємен

Економічні втрати від
терористичної діяльності , % ВВП
19,4
3,9
2,7
1,6

GTI місце країни

1,6
1,4
1,2
1,1
0,8
0,6

4
13
12
6
17
8

1
2
9
14

Тероризм певним чином має впливає на торгівлю, призводить до посилення
заходів безпеки в портах, через це підвищується ціна на товар; відбувається
скорочення торгівельних зв’язків між країнами, якщо ріст терористичних інцидентів
зростає за рік у двох країнах, що торгують між собою.
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Міжнародний тероризм завдає непрямий ефект, що посилює прикордонний
контроль в Шенгенській зоні. Наприклад, після терактів в листопаді 2015 р. в Парижі,
коли загинуло 130 осіб, в ЄС було посилено контроль на кордонах між державами
союзу. Це мало вплив на обсяги товарів, адже більша кількість товарів залежить від
автоперевезень. Дослідники вважають, що відміна спрощеного огляду на кордонах,
знизить річний обіг товару на 220 млрд. євро. Уряд Франції вважає, що контроль на
кордонах призведе до спаду річного ВВП Євросоюзу на 100 млрд. євро (0,8%) [4].
Багаті країни легше справляються з економічними наслідками терору, ніж бідні
країни, що розвиваються. В семи розвинених азіатських країнах ефект теракту був
незначний, тоді як в 35 країнах, що розвиваються один теракт на мільйон жителів
забезпечив спад на 1,4% ВВП. Це все було пов’язано з тим що економіка країн, що
розвиваються залежать від інвестицій, через нестабільну ситуацію приплив інвесторів
зменшується [4].
Міжнародний тероризм має вагомий вплив на економіку країн, через терористичні
акти, країни втрачають велику кількість коштів, які б могли послугувати покращенню
життю населення. Вагомі кошти витрачаються для відновлення всіх збитків, що
завдали терористи, тому треба удосконалювати систему безпеки для запобіганню
нанесенню збитків території.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
У своїй промові в січні 2020 року генеральний секретар Антоніу Гутерріш назвав
виклики сучасності «чотирма вершниками апокаліпсису». Перший вершник – сильна
геостратегічна напруженість з реальним ризиком «Великого розлому». Другий
вершник – глобальне потепління: криза стає ближче до точки неповернення. Третій
вершник – зростання недовіри суспільства урядам країн, часто переростає в ненависть,
на тлі невдоволення нерівністю і «несправедливістю» глобалізації. Останній вершник –
зворотна сторона розвитку цифрових технологій, що загрожує втручанням в приватне
життя, поширенням неправдивої інформації і застосуванням бойових автономних
систем у війні [1].
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