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Tradičního Světového ekonomického fóra (World Economic Forum - WEF) ve švýcarském 

Davosu se letos zúčastnilo 3000 politiků, byznysmenů, finančníků i aktivistů z více než 100 

zemí světa. I když letos na summitu chyběly nejvýznamnější postavy světové politiky jako 

americký prezident Donald Trump, čínský Si ťin-pching, francouzský Emmanuel Macron nebo 

britská premiérka Theresa May, přesto se diskusních panelů zúčastnilo více než 60 hlav států 

a významných mezinárodních institucí. Hlavními pozornost přitahoval především nový 

brazilský prezident Jair Bolsonaro, který se na podobném globálním fóru představil vůbec 

poprvé. 

Českou republiku tentokrát zastupoval premiér Andrej Babiš, který se zúčastnil diskuzních 

panelů na téma Globalizace 4.0, které bylo letošním stěžejním tématem a budoucnost Evropy. 

V Davosu poprvé představil novou strategii „Česká republika – země pro budoucnost“, která 

má podpořit rozvoj především vědy a výzkumu. Neméně důležité pak byly bilaterálních 

rozhovory se zástupci Brazílie a Vietnamu. Premiér se setkal s brazilským prezidentem Jairem 

Bolsonarem a upozornil, že Brazílie je pro Česko druhým největším obchodním partnerem 

v Jižní Americe, se kterým momentálně probíhá významná spolupráce ve výrobě letadel. Oba 

politici se nevyhnuli ani politickým tématům jako je migrace. Jednal také s vietnamským 

předsedou vlády Xuan Phucem, mimo jiné o zavedení přímé linky Hanoj–Praha a možnosti 

krátkodobých bezvízových pobytů pro české turisty ve Vietnamu.  

Předseda české vlády se také setkal s vrcholnými představiteli společností jako jsou Apple, 

IBM, VISA, AT&T, nebo čínský Huawei. Delegaci ČR společně s premiérem tvořili 

místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček a vládní zmocněnec 

pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. 

 

Tab 1: Nejvýznamnější hosté Výroční konference Světového ekonomického 

fóra v Davosu 2019 

britský princ William 

japonsky premiér Shinzō Abe 

brazilsky prezident Jair Bolsonaro 

německá kancléřka Angela Merkel 

premiér Itálie Giuseppe Conte 

premiér Španělska Pedro Sánchez 

premiér Izraele Benjamin Netanyahu 

premiér Lybie Fayez al-Sarraj 

premiér Nizozemska Mark Rutte 

rakouský kancléř Sebastian Kurz 

premiér Irska Leo Varadkarl 

premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardern 
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viceprezident Čínské lidové republiky Wang Qishan 

přírodovědec David Attenborough 

Zpěvák a aktivista Bono 

šestnáctiletá švédská enviromentální aktivistka Greta Thunberg 

Finančník a filantrop George Soros 

 

Hlavní témata letošního roku 

Hlavní témata fóra byla letos formulována spíše obecněji, přesto se z nich dá usuzovat kudy se 

bude ubírat globální debata. Celou konferencí prostupovala obava z obchodní války mezi USA 

a Čínou a související hrozby zhroucení globalizace. Ta zastínila i v předchozích letech 

prominentní moderní technologie, jenž se dnes spíše přidala jako faktor ohrožující současný 

socio-ekonomický systém. 

Klíčovými tématy pro světové elity se letos stala především proměna politického 

a ekonomického paradigmatu, které by mělo více zohlednit potřeby i té “chudší poloviny 

lidstva” a zabránit tak hrozícím konfliktům. Tyto debaty odrážejí zásadní změny ke kterým 

dochází v posledních letech. Brexit, vítězství Donalda Trumpa v USA nebo Jaira Bolsonara 

v Brazílii podkopaly představu o dosavadním fungování světového systému.  

Otázky politické nejistoty doplnila témata napětí ve světovém obchodě, stability světových 

financí, nebo udržitelných investic. Nad nimi navíc visí riziko zpomalení ekonomického růstu 

nebo dokonce pádu do recese. Jako symbol propojení moderních technologických trendů, 

umělé inteligence, automatizace a budoucnosti práce a ekonomiky právě s otázkami dalšího 

vývoje globální ekonomiky byl do titulu konference vybrán všeříkající pojem Globalizace 

s přídomkem 4.0. Pozornost byla ale - jako již tradičně - věnována také problémům změny 

klimatu nebo duševního zdraví. (Chainey 2019) 

60 000 běžců na lyžích 

Ředitelka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová ve svém projevu zhodnotila  

zhoršení prognózy ekonomického vývoje, která podle poslední studie World Economic Outlook 

předpovídá celosvětový růst na úrovni 3,5 procenta v roce 2019, a 3,6 procenta v roce 2020. 

Což je o 0,2 a 0,1 procentního bodu méně, než v prognózách z minulého října. I když 

Lagardeová neočekává přímo nástup recese, upozorňuje na rostoucí rizika vycházející z napětí 

ve světovém obchodě, zpomalení růstu Číny nebo pokračující geopolitickou  nejistotu. 

Světovou ekonomiku metaforicky přirovnala k běhu na lyžích slovy: „Co má rád takový běžec? 

Dobrou viditelnost a žádné nejistoty. Má rád, když je trať stabilní a případně mírně z kopce, 

což mu snižuje rizika a hrozby na trati. A konečně, všichni rádi běžíte v projeté stopě.“ (Parker 

2019) 
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Graf 1: Reálný růst HDP, podle skupin států 

(Year over year) 

 

Zdroj: World Economic Outlook, October 2018. International Monetary Fund. 

Tab. 2: Přehled prognóz World Economic Outlook 

(Procentní změna, pokud není uvedeno jinak) 

 

 

Zdroj: World Economic Outlook Update, January 2019. International Monetary Fund. 

Na nové trendy v ekonomice poukázali i další politici a byznysmeni. Výkonná ředitelka IBM 

Ginni Rometty upozornila na krizi, kterou v oblasti zaměstnanosti způsobí pokračování 

automatizace. "Opravdu věřím, že z hlediska dovedností se změní 100 procent pracovních 

míst," uvedla. Řešení vidí v investicích do nových forem vzdělávání, které dokáží na změny trhu 

práce efektivně reagovat.  

Spoluzakladatel LinkedIn Allen Blue zase vyzdvihl význam umělé inteligence v technologickém 

sektoru. Podle něj naopak může pozitivním způsobem podpořit flexibilitu práce. Konkrétní 

programy pro vzdělání obyvatel během transformace pracovního trhu představila francouzská 

ministryně práce Muriel Pénicaud. Jak poznamenala, „v dnešní době je přístup ke kapitálu 

jednodušší než přístup k dovednostem.“ A jak dodala: „Mnoho našich občanů si myslí, že jsou 

oběťmi globalizace a technologií. Pokud nejste na sedadle řidiče, změna je vždy hrozbou. 

Potřebujete mít možnost vybrat si kudy pojedete, vybrat si budoucnost.“ (Mphuthing 2019) 

Tématu globalizace se ve svém vystoupení věnoval i zakladatel společnosti Alibaba Jack Ma, 

o kterém nedávno média zveřejnila, že je členem čínské komunistické strany. Mnoho lidi podle 

něj nevěří procesu globalizace proto, že není dostatečné inkluzivní. „V posledních 20 letech 
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byla globalizace kontrolovaná 60 000 světovými společnostmi. Představte si, že bychom mohli 

tohle číslo zvednout na 60 milionů“, prohlásil. Jeho snahou je vybudovat platformu, která 

umožní fungovat celosvětově i malým podnikatelům. Tuto iniciativu s názvem Electronic 

World Trade Platform (eWTP) společnosti Alibaba oficiálně představil již v prosinci 

na konferenci Světové obchodní organizace (WTO). Pilotní projekt pro Globalizaci 4.0 spustil 

ve Rwandě, kde umožňuje prodávat kávu menším farmářům do Číny. Jak poznamenal, „eWTP 

je o čtyřech T: Training, Trade, Technology and Tourism.“ Zároveň také upozornil 

na nebezpečí, kterým technologie disponují, co podle jeho slov, vycházejíc z historické 

zkušenosti, může vést i k rozpoutaní třetí světový války. (Hanley 2019) 

(Pozn. Elektronická platforma pro světový obchod (eWTP) je iniciativa vedená soukromým 

sektorem a mnohými zainteresovanými stranami, které cílem je dialog veřejného 

a soukromého sektoru s cílem inkubovat pravidla eTrade a podporovat efektivnější a 

účinnější politiku a podnikatelské prostředí pro přeshraniční elektronický obchod.) 

Čína v. Soros a evropští lídři  

Právě lídrům nejlidnatější země světa patří v poslední dekádě v Davosu značná pozornost. 

Čínská lidová republika měla letos zastoupení v osobě viceprezidenta Wang Qishana. Ten se 

věnoval především čínsko-americkým vztahům a poznamenal, že obě nejsilnější globální 

ekonomiky jsou vzájemně nepostrádatelné, a proto by cílem obou zemí měl být vzájemné 

výhodný vztah. Upozornil také, že se kvůli globalizaci mnoho lidi potkává s nerovnovahou. 

„Jakmile budou zájmy lidí chráněny, vlna odporu proti globalizaci postupně skončí“, 

poznamenal. (Chainey 2019) 

Čína se v Davosu dočkala i výrazné kritiky, a to ze strany finančníka a filantropa George Sorose. 

Ten svůj příspěvek věnoval především Číně a jejímu prezidentovi Si ťin-pchingovi, kterého 

označil za "nejnebezpečnějšího odpůrce otevřené společnosti". Nebezpečí Číny dle Sorose 

podtrhuje skutečnost, že se jedná o nejbohatší a nejpokrokovější autoritářský režim na světě. 

V jeho odstranění pak mají dle jeho slov sehrát klíčovou roli USA. Právě na Čínu by podle 

Sorose měly Spojené státy zaměřit svou pozornost v rámci obchodních válek. Jak však 

upozornil, vypadá to, že Donald Trump začíná vůči Číně dělat ústupky a útočí spíše na své 

spojence. To směruje k podkopání cílů americké politiky, kterými by mělo být zastavení 

porušování pravidel ze strany Číny. (Ciolli 2019) 

Velmi sledované byly také příspěvky evropských politických lídrů. Italsky premiér Giuseppe 

Conte definoval nespokojenost obyvatelstva: „Pocit zoufalství se šíří. Dokonce i střední třída 

čelí chudobě. Každý má pocit, že zítřek bude horší než dnešek.“ Taky poukázal na potřebu „léčit 

naše vážné sociální rány“. Dle jeho slov bude v zájmu snižování nerovnosti a nespravedlnosti 

potřeba přepsat pravidla tak, aby se moc vrátila do rukou lidu: "Jsme radikální, ale jen proto, 

že chceme vrátit moc zpět tam, kde měla být podle naší ústavy – lidem. V Itálii patří suverenita 

lidu." Jak na závěr poznamenal, Itálie nechce kráčet na téhle cestě sama. (Chainey 2019) 

Německá kancléřka Angela Merkelová ve svém vystoupení vyjádřila pochybnosti o aktuálním 

způsobu řešeni globálních problémů. Dle jejích slov při hledání odpovědí chybí kompromis 

a multilateralismus. Řešeni musí vycházet z mezinárodní spolupráce a světoví lídři se pak musí 

snažit zabránit "fragmentaci mezinárodní architektury". Upozornila, že se ve světě prosazuje 

nový přístup, který zpochybňuje legitimitu mezinárodního systému. Globální politika má být 

postavena na hledání všeobecně prospěšných cest a výsledků. "Myslím si, že pokud jde o naše 

národní zájmy, měli bychom si vždy připomínat, že také ostatní mají své vlastní a oprávněné 

zájmy, se kterými je nutno počítat.“ Hledaní řešeni globálních problémů musí podle ní vést 

cestou hledání kompromisů a spolupráci. Tato spolupráce pak musí pokračovat i po odchodu 
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Velké Británie z EU, a to v oblasti domácí, zahraniční i bezpečnostní politiky. Ve svém 

vystoupení podtrhla, že Německo se bude jasně hlásit k principům multilateralismu 

a posilování EU. (Chainey 2019) 

Španělský předseda vlády Pedro Sánchez zahájil svůj projev varováním, že hrozí nebezpečí, 

že zapomeneme na poučení z finanční krize v roce 2008. Jeho hlavním poselstvím bylo 

připomenout, že ekonomika by měla být vždy ve službách lidu. Jak varoval, pokud není 

nerovnost řešena, nacionalističtí politici by mohli přivést své národy ke katastrofě. "Občané 

potřebují pocit, že jejich osud je ve vlastních rukou, že úsilí, talent, odvaha se počítá za něco, 

díky čemu mohou vytvářet životní plány." (Chainey 2019) 

V rámci diskusí se nezapomnělo ani na žhavé politické téma, kterým je politická a humanitární 

krize ve Venezuele. Protesty v této jihoamerické zemi započaly, když parlament vyhlásil 

prezidenta Nicolása Madura za nelegitimního a v reakci na to se za hlavu státu deklaroval 

opoziční lídr Juan Guaido, který se dočkal také podpory ze strany amerického prezidenta 

Donalda Trumpa. Dle slov profesora Harvardské univerzity Ricarda Hausmanna bude teď 

důležité to, jak se zachovají vojenské složky v zemi. "Právě teď máte zvolenou institucionální 

moc, která se rozhodla přivést zemi zpět k demokracii. Za druhé máte značnou mezinárodní 

podporu pro návrat této země k demokracii s dočasným prezidentem. Za třetí, máte masivní 

popularitu a za čtvrté, máte dobře specifikovaný, představený a diskutovaný hospodářský 

a sociální plán, který se bude zabývat humanitární krizí, obnovou hospodářství a zastavěním 

hyperinflace, " uvedl. Experti ale také upozornil, že současný venezuelský režim má ve světě 

významné přátelé jako je Kuba, Rusko, Irán nebo Čína, kteří mohou sehrát významnou úlohu. 

(Mphuthing 2019) 

Klimatická změna, generální tajemník, princ a školačka 

Jedním z klíčových témat v Davosu byla také klimatická změna, jenž byla i hlavním poselstvím 

projevu Generálního tajemníka OSN António Guterrese. Ten varoval, že když se chce lidstvo 

vyhnout této hrozbě, státy budou muset přistoupit k odvážnějším závazkům nad rámec 

Pařížské klimatické dohody. Jak upozornil: „Změna klimatu je rozhodující otázkou dneška. 

Tento závod ale prohráváme. Potřebujeme politickou vůli a vlády, které pochopí, že toto je 

nejdůležitější prioritou současnosti". Také však vyjádřil pochybnost, že země k nějakému 

řešení dospějí. Bude podle nej potřeba finanční pomoci ze strany bohatých státu těm chudým. 

Ve svém vystoupení se Guterres také vyjádřil k situaci ve Venezuele. Uznal právo suverénních 

státu rozhodnout o svém směřování a vyjádřil naději, že díky dialogu se Venezuela vyhne 

eskalaci konfliktu, který by mohl vést ke katastrofě pro její obyvatelstvo. (Guterres 2019) 

Velkou pozornost na sebe upoutala šestnáctiletá školáčka Greta Thunberg. Ta i navzdory tomu, 

že trpí Aspergerovým syndromem, vytrvale bojuje proti klimatickým změnám. Její celosvětové 

školácké protestní hnutí zaujalo média natolik, že také získala pozvánku na nejprestižnější 

ekonomické fórum světa. Na to však, na rozdíl od mnoha ostatních prominentních hostů, 

nepřiletěla privátním letadlem, ale do švýcarská cestovala 32 hodin vlakem. Svoji odvahu 

prokázala i v Davosu, když k publiku, složeném z bohatých a mocných světa pronesla: „Někteří 

říkají, že klimatická krize je něco, co jsme vytvořili všichni. Ale to není pravda, protože pokud 

jsou všichni vinni, pak nikdo nemůže být obviněn. Ale někdo vinen je. Někteří lidé, některé 

společnosti, zejména někteří rozhodující činitelé přesně věděli, jakou nevyčíslitelnou hodnotu 

obětovali, aby nadále vydělávali nepředstavitelné částky peněz. A myslím, že mnozí z vás tu 

dnes patří k této skupině lidí.“ (Workman 2019) 

Mezi nejsledovanější momenty konference pařilo vystoupení britského prince Williama, který 

nejprve absolvoval diskusi s legendárním přírodovědcem Davidem Attenboroughem právě 
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na téma environmentálních změn. Ještě větší zájem ale vyvolalo princovo vystoupení 

na panelu věnovaném tématu duševního zdraví. V rámci něj upozornil, jaké společensky citlivé 

toto téma neustále je. Což dokazuje také skutečnost, že všechny celebrity, které oslovil 

v souvislosti s iniciativou jeho nadace Heads Together věnované boji proti předsudkům vůči 

duševně nemocným lidem, se ji odmítli účastnit. V rámci svého vystoupení řekl, že také on sám 

cítil v tomto směru problémy, a proto je dle něho nejdůležitější motivovat lidi, aby se o svých 

problémech nebáli otevřeně mluvit. Jak upozornil: „Z různých důvodů se lidé cítí zahanbeni, 

především Britové. Přenáší se to z generace na generaci.Problémy se řeší tak, že se o nich 

nemluvilo.“ Vkládá naději také do mladých lidí, kteří jsou ve svém přístupu k tématu 

mentálního zdraví otevřenější. (Makortoff 2019) 

Mezi nejznámější účastníky konference patřil frontman irské rockové kapely U2 a aktivista 

Bono. Ten se již mnoho let angažuje v boji proti HIV a v pomoci Africkým zemím. Upozornil, 

že světu hrozí prohra s HIV, pokud se bohaté státy přestanou angažovat v pomoci chudým 

a uzavřou se v řešeni svých vlastních problémů. Jak poznamenal, přibližně 7000 žen se každý 

týden infikuje virem HIV nebo přímo chorobou AIDS, a proto vyzval k novému financovaní 

zdravotnických iniciativ. "Mohli bychom prohrát. Byli jsme však na vítězné cestě. V severních 

ekonomikách jsme se však dostali do nevýhody pochopitelnými obavami, že máme problémy 

ve vlastních městech. Když jsou lidé na ulici v našich vlastních městech, proč bychom se starali 

o to, co se děje jinde? Ale když prohraje Afrika, Evropa zvítězit nedokáže," uvedl. Dle něho 

populismus na bohatém severu je výsledkem toho, že lidi začíná ničit kapitalismus. ten ale 

dostal z chudoby více lidí než "kterýkoliv jiný – izmus" a varoval, že je to "divoké zvíře, které 

když nezkrotíme, může postupně zničit mnoho lidí, výsledkem čehož bude další růst 

populismu." (Elliot 2019) 
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Závěr 

Světové elity se setkávají na tradiční konferenci Světového ekonomického fóra v Davosu už 

od roku 1971 s cílem nastínit klíčové problémy doby a navrhnou způsoby jejich řešení. Ani 

absence lídrů dvou nejsilnějších ekonomik světa, Donalda Trumpa a Si ťin-pchinga, neubrala 

letošní konferenci na významu.  

Nejdůležitější diskuze se vedla o tom, jak odpovědět na dynamické změny v době Čtvrté 

průmyslové revoluce tak, aby nepůsobila sociální pnutí, které by destabilizovalo demokratický 

řád a oslabilo principy multilateralismu ve světě. Řešením by podle řečníků mohlo být 

vytvoření inkluzivnější formy kapitalismu, která by dokázala snižovat mezeru mezi 

nejbohatšími a nejchudšími. Ta podle zprávy organizace Oxfam představené právě v Davosu 

vypadá tak, že 26 nejbohatších lidí vlastní více bohatství než 50 procent chudších obyvatel 

planety. Právě sociální nerovnost je hlavním zdrojem nespokojenosti tradičních odpůrců 

davoské konference. Ta se však i letos obešla bez masových protestů, které pro ni byly po léta 

typické. 
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