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Spojené štáty znova klesajú; rozvojové ekonomiky zmenšujú odstup  
(preklad oficiálnej tlačovej správy Svetového ekonomického fóra) 
 
• Švajčiarsko, Singapur, a Švédsko na vrchole rebríčka konkurencieschopnosti 
• USA v rebríčku znovu poklesli o 1 priečku a skončili na 5 mieste; zhoršovanie ich pozície začalo pred 

troma rokmi. 
• Rýchlo rastúce rozvojové ekonomiky zmenšujú svoj odstup od krajín OECD 
• Stiahnite si plnú verziu Správy s profilmi 142 ekonomík, rebríčkami, a ďalšími zaujímavosťami z 

http://www.weforum.org/gcr  
• Pozrite si video interview o výsledkoch Správy 

Ženeva, Švajčiarsko, 7. September 2011 – Švajčiarsko vedie v celkovom 
poradí rebríčka Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2011-2012, ktorú 
dnes vydalo Svetové ekonomické fórum. Singapur predbehol Švédsko a je na 
druhej pozícii. Krajiny severnej a západnej Európy dominujú v top desiatke, kde 
sa umiestnili Švédsko (3. miesto), Fínsko (4.), Nemecko (6.), Holandsko (7.), 
Dánsko (8.) a Veľká Británia (10.). Japonsko na 9. mieste zostáva druhou 
najlepšie hodnotenou krajinou Ázie, hoci si medziročne pohoršilo o 3 priečky. 
 
Spojené štáty americké, ktoré klesajú v rebríčku už tretí rok za sebou, sa 
prepadli o jednu priečku a obsadili 5. miesto. Okrem zvyšujúcej sa 
makroekonomickej nestability znepokojujú podnikateľov niektoré prvky 
v systéme verejných inštitúcií ako napríklad nízka dôvera verejnosti voči 
politikom a problémy s efektívnosťou verejných výdavkov. Pozitívnou správou 
však je, že banky a finančné inštitúcie sa po prvý krát od vypuknutia krízy 

odrazili od dna a ich aktíva sú do určitej miery zdravšie a efektívnejšie. 
 
V rámci Eurozóny je po Fínsku druhou najlepšie hodnotenou krajinou Nemecko (6.), hoci si medziročne 
pohoršilo o jednu priečku. Nasleduje Holandsko (7.), ktoré sa oproti minulému roku posunulo o priečku 
vyššie. Francúzsko sa prepadlo o 3 miesta a obsadilo 18. miesto. Grécko pokračuje v zostupovom trende 
a umiestnilo sa na 90. mieste. Na ekonomické ozdravenie tohto regiónu budú potrebné reformy zamerané na 
zvýšenie konkurencieschopnosti, ktoré podporia hospodársky rast a pomôžu konsolidovať verejné financie 
a znížiť vysokú nezamestnanosť.  
 
Výsledky Správy ukazujú, že kým konkurencieschopnosť vyspelých krajín v posledných siedmych rokoch 
stagnuje, v mnohých transformujúcich sa a rýchlo rastúcich ekonomikách konkurencieschopnosť rastie, čo je 
výsledkom stabilizácie ekonomického rastu a presunu ekonomických aktivít z vyspelých ekonomík do 
rozvíjajúcich sa krajín. 
 
Tab.: Index globálnej konkurencieschopnosti (GCI) 

Čína (26.) naďalej vedie  v skupine veľkých 
rozvíjajúcich sa ekonomík, keď postúpila o dve 
priečky vyššie a upevnila si pozíciu v prvej 
tridsiatke. Z ďalších štyroch krajín skupiny BRICS 
si zlepšili postavenie Južná Afrika (50.) a Brazília 
(53.). India (56.) a Rusko (66.) v rebríčku mierne 
klesli. Niekoľko ázijských krajín si udržiava silnú 
pozíciu a v hodnotení sa nachádzajú v top 
dvadsiatke krajín, ako napríklad Japonsko (9.) 
a Hong Kong (11.) 
 
Na Blízkom Východe si Katar (14.) upevnil 
pozíciu v top dvadsiatke krajín, zatiaľ čo Saudská 

TOP 10 GCI 2011 GCI 2010 
Zmena 2010-2011 Pozícia Skóre  Pozícia 

Švajčiarsko 1 5,7 1 → 0 
Singapur  2 5,6 3 ↑ +1 
Švédsko 3 5,6 2 ↓ -1 
Fínsko  4 5,5 7 ↑ +3 
USA  5 5,4 4 ↓ -1 
Nemecko  6 5,4 5 ↓ -1 
Holandsko 7 5,4 8 ↑ +1 
Dánsko 8 5,4 9 ↑ +1 
Japonsko 9 5,4 6 ↓ -3 
V. Británia 10 5,4 12 ↑ +2 
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Arábia (17.) sa medzi dvadsiatimi najlepšími krajinami umiestnila po prvý krát. Nasledujú Izrael (22.), 
Spojené Arabské Emiráty (27.), Kavajt (34.) a Bahrajn (37.). Hodnotenie väčšiny krajín Perzského zálivu má 
v posledných rokoch stúpajúci trend. Spomedzi krajín Subsaharskej Afriky sa umiestnili v hornej polovici 
rebríčka Južná Afrika (50.) a Maurícius (54.), za ktorými v druhej polovici rebríčka nasledujú Rwanda (70.), 
Botswana (80.) a Namíbia (83.). Medzi krajinami Latinskej Ameriky si vedúcu pozíciu udržuje Čile (31.). 
Viaceré krajiny tohto regiónu si zlepšili hodnotenie, ako napríklad Panama (49.), Brazília (53.), Mexiko (58.) 
a Peru (67.). 
 
„Po niekoľkých ťažkých rokoch sa dostavuje krehké zotavovanie, ktoré je však veľmi nerovnomerne 
rozdelené. Väčšina rozvojových krajín zaznamenáva pomerne silný rast, hoci im môže hroziť riziko prehriatia 
ekonomiky, zatiaľ čo väčšina vyspelých krajín sa zotavuje veľmi pomaly a má problémy s vysokou 
nezamestnanosťou a finančnou zraniteľnosťou bez jasného horizontu na zotavenie“, hovorí Klaus Schwab, 
zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra. „Komplexnosť dnešného hospodárskeho 
prostredia si viac ako kedykoľvek predtým vyžaduje podporiť kvalitatívne a kvantitatívne aspekty 
hospodárskeho rastu pri zohľadnení takých konceptov ako inkluzívny rast a udržateľnosť životného 
prostredia s cieľom poskytnúť úplnejší obraz o tom, čo je potrebné a čo funguje.  
 
Xavier Sala-i-Martin, profesor ekonómie na Kolumbijskej univerzite v USA a spoluautor Správy dodáva: 
„Uprostred obáv týkajúcich sa vyhliadok svetovej ekonomiky je dôležité, aby politici neodvracali pozornosť od 
dlhodobých základov konkurencieschopnosti. Na to, aby sa posilnila stabilita ekonomického zotavovania je 
potrebné, aby rozvojové krajiny postavili svoj rast na zvyšovaní produktivity. Vyspelé ekonomiky, z ktorých 
mnohé trápia fiškálne problémy a slabý ekonomický rast, by sa mali sústrediť na presadzovanie opatrení 
zvyšujúcich konkurencieschopnosť s cieľom vytvoriť účinný cyklus rastu a dosiahnuť stabilné hospodárske 
oživenie. 
 
Hodnotenie krajín v Správe o globálnej konkurencieschopnosti je založené na Indexe globálnej 
konkurencieschopnosti, ktorý pre Svetové ekonomické fórum vyvinul Sala-i-Martin a používa sa od roku 
2004. Index je založený na 12 pilieroch konkurencieschopnosti a poskytuje ucelený obraz konkurenčného 
prostredia v krajinách sveta v rôznom štádiu vývoja. Základné piliere sú: Verejné inštitúcie, Infraštruktúra, 
Makroekonomická stabilita, Zdravie obyvateľstva a základné vzdelanie, Vyššie vzdelávanie a tréning, 
Efektívnosť trhu tovarov, Efektívnosť pracovného trhu, Vyspelosť finančného trhu, Technologická 
pripravenosť, Veľkosť trhu, Vyspelosť podnikových procesov a Inovácie. 
 
Poradie krajín v rebríčku je tvorené na základe všeobecne dostupných štatistických dát a výsledkov 
Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov – celosvetového komplexného prieskumu, ktorý každoročne 
realizuje Svetové ekonomické fórum v spolupráci so sieťou partnerských inštitúcií. Tento rok bolo oslovených 
viac než 14.000 top manažérov zo 142 krajín. Prieskum je navrhnutý tak, aby zachytil široký okruh faktorov 
ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie.  
 
Správa obsahuje rozsiahlu dátovú časť s detailnými profilmi každej zo 142 ekonomík uvádzaných v štúdii a 
poskytuje ucelený pohľad na celkové umiestnenie v rebríčku ako aj dátové tabuľky s globálnymi rebríčkami 
pre viac ako 110 ukazovateľov. 
 
Tohtoročná Správa obsahuje aj niekoľko analýz vybraných regiónov a tém. V tejto časti nájdete analýzu 
dopadov dlhovej krízy na konkurencieschopnosť, prehľad inovačných potrieb v krajinách Latinskej Ameriky, 
a vyhliadky a trendy konkurencieschopnosti  pre Subsaharskú Afriku.  Správa obsahuje aj kapitolu s popisom 
úvodných aktivít Svetového ekonomického fóra zameraných na dôslednejšie zapracovanie konceptu 
udržateľnosti do jeho práce súvisiacej so skúmaním konkurencieschopnosti. 
 
Poznámky pre vydavateľov a novinárov 
Pozrite si fotky vo väčšom rozlíšení na Flickr http://wef.ch/pix  
Pozrite si videá na požiadanie na YouTube http://wef.ch/youtube or http://wef.ch/youku  
Staňte sa fanúšikom Fóra na Facebooku http://wef.ch/facebook  
Sledujte Fórum na Twitteri http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet  
Čítajte Forum Blog na http://wef.ch/blog  
Pozrite si pripravované podujatia Fóra http://wef.ch/events  
Odoberajte novinky Fóra http://wef.ch/news 

 
Svetové ekonomické fórum je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorej hlavným cieľom je zlepšovať stav sveta angažovaním lídrov z 
jednotlivých spoločenských oblastí, aby formovali globálne, lokálne a priemyselné podmienky. 
 
Nadácia bola založená v roku 1971 so sídlom v Ženeve, Svetové ekonomické fórum je nestranné a neziskové, nie je viazané k žiadnym 
politickým, straníckym alebo národným záujmom (http://www.weforum.org). 
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