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Aquesta sessió constarà de 3 parts: 

1. De la disrupció al món VUCA: Recordant d’on venim 

2. Sis noves transicions 

3. Set tensions geopolítiques 
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Top Risks 2018 

https://www.eurasiagroup.net/siteFiles/Media/files/2018_Eurasia_Group_Top_Risks.pdf 

Informe recent d’Eurasia Group que identifica l’any 2018 com l’equivalent geopolític de la crisi financera 

de 2008. El món està entrant en un període de recessió/depressió geopolítica. L’”America First” de D. 

Trump i les polítiques que se’n deriven han erosionat l’ordre i les barreres de protecció liderades pels 

EUA mentre que cap altre país o grup de països està preparat o interessat a reconstruir-lo augmentant 

el risc global. Es tracta d’un món sense lideratge. El declivi de la influència estatunidenca al món 

s’accelerarà el 2018. 

 

"Sharp Power: Rising Authoritarian Influence", Desembre 2017 

https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-

Report.pdf 

Informe publicat pel Fòrum Internacional d’Estudis Democràtics. Examina la influència de la Xina i Rússia 

en quatre joves democràcies de l’Amèrica Llatina i Europa Central. 

En els darrers anys, la Xina i Rússia han invertit importants recursos en iniciatives de mitjans, acadèmics, 

culturals i de think tanks dissenyades per modelar l’opinió pública i les percepcions a tot el món. Aquests 

esforços d’influència autoritària han estat vistos tradicionalment per les democràcies a través de la lent 

familiar del “poder tou”, un concepte que s’ha convertit en un terme general per a formes d’influència 

que no són “dures” en el sentit de força militar o poder econòmic. Per contra, els esforços d’influència 

autoritària a les democràcies joves i vulnerables són “poder agut” en el sentit que penetren o perforen 

la informació i l’entorn polític als països seleccionats. Aquests règims no busquen “guanyar cors i 

ments”, el marc de referència comú per als esforços del “poder tou”, sinó que busquen influenciar als 

seus públics objectius manipulant o distorsionant la informació que els arriba. 
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