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GLOBÁLNÍ RIZIKA 2021

Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v 
dalších 10 letech

Global Risks Report 2021 byl vydán 13.1.2021. Kvůli korona viru se letos Světové 
ekonomické fórum (WEF), tradičně pořádané v lednovém termínu, přesunulo na 
květen 2021

Ve dnech 25.-29.1. 2021 proběhlo online setkání s názvem Davos Agenda za účasti 
světových politických špiček (G20), mezinárodních organizací (OSN), podnikatelů, 
ekonomů i zástupců veřejnosti. Cílem bylo sdílet společné názory na situaci ve světě 
v roce 2021

Díky online podobě setkání měla široká veřejnost možnost sledovat jednání 
světových lídrů přes sociální sítě nebo aplikace 



GLOBAL RISK REPORT 2021

Ročenka analyzující globální rizika

Vydává Světové ekonomické fórum (WEF) – nezisková organizace sídlící 
v Ženevě, založená 1971

Data pocházejí z vlastního průzkumu Světového ekonomického fóra

Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra, prohlásil, že 
základním bodem online setkání Davos Agenda bude „obnova důvěry“. 



PŘEHLED GLOBÁLNÍCH RIZIK 

Top 10 globálních rizik z hlediska pravděpodobnosti 

Top 10 globálních rizik z hlediska dopadu 



NEJPODSTATNĚJŠÍ GLOBÁLNÍ RIZIKA 
Top krátkodobé hrozby (v horizontu 2 let)

Top slepá místa 

Nejpravděpodobnější dlouhodobá rizika



SLEPÁ MÍSTA ODEZVY NA RIZIKA 
Ve kterých případech globální odezva na rizika podle respondentů nepřináší 
očekávané výsledky? 



PŘEDPOVĚĎ GLOBÁLNÍCH RIZIK
V jakém časovém horizontu respondenti předpovídají, že zmíněná témata způsobí 
kritická globální rizika?  

5 – 10 let
Dlouhodobá rizika 

0 – 2 roky
Krátkodobá rizika 

3 – 5 let
Středněodobá rizika 



MANAŽERSKÝ SOUHRN 

Report vzniká v kontextu globální pandemie, která dále prohloubila 
nerovnosti ve světě:

• Nedostatečný přístup ke kvalitnímu zdravotnictví 
• Vysoká nezaměstnanost 
• Rozdílná míra digitalizace mezi státy světa
• Obecné zklamání mladé populace z nedostatečných výsledků boje proti 

globálním rizikům a ztracené příležitosti pro mladou generaci, způsobené 
aktuálním vývojem ve světě

Klaus Schwab – zakladatel a předseda WEF
Saadia Zahidi – výkonná ředitelka WEF



Poradit si s riziky, vytvářet odolnost a využívat nových příležitostí je v 
pandemickém světě důležitější než dříve.

S problémy se potýká jak svět byznysu, tak jednotlivé státy. Balancují mezi 
ekonomickou udržitelností a dopadem na různé sociální skupiny populace.

Pandemie nám ukázala, že žádná instituce ani jednotlivec nedokáží samotní 
čelit  ekonomickým, společenským, sociálním a enviromentálním výzvám 
dnešního navzájem provázaného světa. Proto je nutná celosvětová 
multidisciplinární spolupráce. 

MANAŽERSKÝ SOUHRN 



GLOBÁLNÍ RIZIKA 2021 PODLE WEF

EKONOMICKÁ:

Ztráta odpracovaných hodin rovnající se 495 milionům pracovních míst 
jen za 2. čtvrtletí 2020

Hospodářský růst se předpokládá jen u 28 států světa 

„Krize živobytí“, způsobující prohlubování sociálních a ekonomických 
nerovností ve světě 



TECHNOLOGICKÁ:

Prohlubování „digitální nerovnosti“ ve světě

Větší rozdíly napříč společenskými vrstvami a větší závislost na 
digitálním prostředí 

Problém s různou úrovní znalostí práce v digitálním prostředí 

GLOBÁLNÍ RIZIKA 2021 PODLE WEF



SOCIÁLNÍ 

Mladá generace zažívá další celosvětovou krizi. Dosavadní problémy:

- Devastace životního prostředí

- Následky finanční krize

- Narůstající nerovnosti

- Transformace průmyslu

GLOBÁLNÍ RIZIKA 2021 PODLE WEF



SOCIÁLNÍ

Nové problémy:

- Výzvy spojené se vzděláním 

- Ekonomická prosperita

- Duševní zdraví

Hrozí, že mladá generace bude obtížněji hledat cestu k novým 
příležitostem a ztratí důvěru v existující politické a ekonomické instituce 

GLOBÁLNÍ RIZIKA 2021 PODLE WEF



ENVIROMENTÁLNÍ 

Opětovný nárůst produkce skleníkových plynů po jejich poklesu během 
pandemie v roce 2020 (podobně jako po finanční krizi v letech 2008-09)

Zdržení aktivit spojených s klimatickými změnami kvůli globální 
pandemii

Lokální i globální napětí kvůli enviromentálním tématům, ohrožení 
globální stability

GLOBÁLNÍ RIZIKA 2021 PODLE WEF



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Zdroj:
WEF The Global Risks Report 2021


