Rozdiely v globálnej konkurencieschopnosti pretrvávajú; Švajčiarsko, Singapur
a Fínsko na vrchole rebríčka
(preklad oficiálnej tlačovej správy Svetového ekonomického fóra)
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Rozdiely v konkurencieschopnosti európskych krajín sa zväčšujú
USA naďalej zostávajú svetovým inovačným lídrom napriek poklesu v celkovom rebríčku
Čína je najkonkurencieschopnejšou krajinou medzi veľkými rozvíjajúcimi sa ekonomikami; India a Rusko
padajú
Stiahnite si plné znenie Správy s profilmi 144 ekonomík, najdôležitejšími informáciami a rebríčkami
z http://www.weforum.org/gcr
Pozrite si video komentáre k výsledkom Správy

Ženeva, Švajčiarsko, 5. septembra 2012 – Švajčiarsko sa štvrtýkrát po sebe umiestnilo na vrchole rebríčka
v Správe o globálnej konkurencieschopnosti 2012-2013, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum.
Singapur si udržal druhú priečku a Fínsko je na treťom mieste, kde vystriedalo minuloročné Švédsko (4.
miesto). Severské a západoeurópske krajiny dominujú v prvej desiatke rebríčka, keď zoznam
najkonkurencieschopnejších ekonomík dopĺňajú Holandsko (5.), Nemecko (6.) a Veľká Británia (8.).
Z mimoeurópskych krajín sa tu umiestnili USA (7.), Hong Kong (9.) a Japonsko (10.).
Správa naznačuje, že Švajčiarsku a krajinám severnej Európy sa podarilo skonsolidovať svoju
konkurencieschopnosť po hospodárskej a finančnej kríze z roku 2008. Na druhej strane, krajiny južnej
Európy, t.j. Portugalsko (49.), Španielsko (36.), Taliansko (42.) a predovšetkým Grécko (96.), naďalej trpia
v dôsledku nedostatku konkurencieschopnosti, ktorá vyplýva z ich makroekonomickej nerovnováhy, zlého
prístupu k financovaniu, rigidnej pracovnej legislatívy a nedostatku inovácií.
Napriek nárastu celkového skóre konkurencieschopnosti si USA zhoršili svoju pozíciu štvrtýkrát v rade
a posunuli sa o dve miesta nižšie na 7. priečku. Popri narastajúcej makroekonomickej nestabilite vyvolávajú
v podnikateľskej sfére obavy niektoré prvky týkajúce sa fungovania inštitúcií v krajine, najmä nízka
Index globálnej konkurencieschopnosti
dôveryhodnosť politikov a nedostatočne efektívna vláda.
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v inováciách a jej trhy fungujú efektívne.
Pozície veľkých rozvíjajúcich sa trhových ekonomík (BRICS)
sa vyvíjali rozdielne. Čína (29.) si napriek miernemu poklesu
o 3 priečky naďalej udržuje vedúci pozíciu. V tejto skupine
krajín sa v rebríčku posunula vyššie len Brazília
(48.). Juhoafrická republika (52.), India (59.) a Rusko (67.)
v rebríčku klesli.
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Okrem Singapuru sa v prvej dvadsiatke rebríčku umiestnili aj niektoré ďalšie ázijské krajiny– Hong Kong (9.),
Japonsko (10.), Tajvan (13.) a Južná Kórea (19).

Z krajín Blízkeho východu a severnej Afriky sa najvyššie umiestnil Katar (11.). Saudská Arábia ostáva
naďalej v prvej dvadsiatke (18.). Spojené Arabské Emiráty (24.) si medziročne polepšili, kým Kuvajt (37.)
mierne klesol. Maroko (70.) a Jordánsko (63.) sa v rebríčku posunuli vyššie. Z krajín subsaharskej Afriky sa
v prvej polovici rebríčka umiestnili Juhoafrická republika (52.) a Maurícius (54.). Väčšina krajín v tomto
regióne však bude musieť na zlepšenie svojej konkurencieschopnosti vynaložiť viac úsilia vo všetkých
hodnotených oblastiach.
V Latinskej Amerike si naďalej zachováva vedúcu pozíciu Čile (33.) a viacerým krajinám, ako napr. Paname
(40.), Brazílii (48.), Mexiku (53.) a Peru (61.), sa podarilo zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Pozrite si
zhrnutie najdôležitejších informácií zo Správy.
„Pretrvávajúce rozdiely v konkurencieschopnosti medzi regiónmi a v rámci regiónov, obzvlášť v Európe, sú
príčinou turbulencií, ktoré dnes zažívame, a to ohrozuje našu budúcu prosperitu,“ hovorí Klaus Schwab,
zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra a dodáva: „Žiadame vlády, aby konali
rozhodne pri prijímaní dlhodobých opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti a vrátili tak svetovú
ekonomiku k udržateľnému rastu.“
Xavier Sala-i-Martin, profesor ekonómie na Columbia University v USA dodáva: „Index globálnej
konkurencieschopnosti zachytáva dlhodobé trendy, ktoré formujú konkurencieschopnosť ekonomík sveta.
Z tohto pohľadu sme presvedčení, že Index poskytuje užitočný náhľad na kľúčové oblasti, na ktoré sa musia
krajiny sústrediť, ak chcú optimalizovať úroveň produktivity, ktorá podmieňuje ich ekonomickú budúcnosť.“
Poznámky pre vydavateľov a novinárov
Správa o globálnej konkurencieschopnosti vychádza z Indexu globálnej konkurencieschopnosti, ktorý pre
Svetové ekonomické fórum vytvoril v roku 2004 profesor Sala-i-Martin, spoluautor tohtoročnej Správy.
Konkurencieschopnosť definuje ako súbor inštitúcií, politík a faktorov, ktoré ovplyvňujú úroveň produktivity
krajiny. Skóre Indexu globálnej konkurencieschopnosti je počítané z verejných dáta a dát získaných
z prieskumu, ktoré sa vzťahujú k 12 hlavným kategóriám – pilierom konkurencieschopnosti, ktoré spolu
vytvárajú komplexný obraz o konkurencieschopnosti jednotlivých krajín.

Prečítajte si Správu o globálnej konkurencieschopnosti 2012-2013 na http://www.weforum.org/gcr
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).

