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Švajčiarsko nahradilo Spojené štáty na čele rebríčka konkurencieschopnosti
(preklad oficiálnej tlačovej správy Svetového ekonomického fóra)
•
•
•
•

Švajčiarsko na prvom mieste rebríčka Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2009-2010, ktorú
vydalo Svetové ekonomické fórum
USA klesli na druhé miesto v dôsledku oslabenia finančných trhov a zhoršeniu makroekonomickej
stability
Singapur postúpil na tretie miesto; Brazília, Čína a India tiež zlepšili svoje pozície.
Celú správu s profilmi 133 ekonomík, najdôležitejšími údajmi a hodnoteniami si môžete stiahnuť na
http://www.weforum.org/qcr

Dalian, Čínska ľudová republika, 8. Septembra 2009 – Švajčiarsko vedie
v celkovom poradí rebríčka Správy o globálnej konkurencieschopnosti 20092010, ktorú dnes vydalo Svetové ekonomické fórum pred Výročným
stretnutím nových víťazov 2009 v Dalian. Spojené štáty americké sa prepadli
o jednu priečku na druhé miesto, kvôli oslabeniu ich finančných trhov
a makroekonomickej stability. Prvú päťku uzatvárajú Singapur, Švédsko a
Dánsko. V top desiatke naďalej prevažujú európske ekonomiky, keď ďalšie
priečky obsadili Fínsko, Nemecko a Holandsko. Veľká Británia aj napriek
svojej vysokej konkurencieschopnosti pokračuje v zostupnom trende, keď
medziročne klesla o jedno miesto na trinástu priečku a to najmä kvôli
pokračujúcemu oslabovaniu finančných trhov. Čína naďalej vedie v skupine
veľkých rozvíjajúcim sa ekonomík, keď postúpila o priečku vyššie a upevnila si
pozíciu v prvej tridsiatke. Z ďalších troch veľkých rastúcich ekonomík skupiny
BRIC si Brazília a India zlepšili pozície, zatiaľ čo Rusko sa prepadlo o 12
miest. Niektoré ázijské ekonomiky ako Japonsko, Hong Kong, Južná Kórea
a Taiwan majú silnú pozíciu a umiestnili sa v prvej dvadsiatke. Z krajín Latinskej
Ameriky je najlepšie hodnotenou krajinou Čile, ďalej nasledujú Kostarika a
Brazília.
Viaceré krajiny Blízkeho Východu a severnej Afriky sa nachádzajú v hornej polovici rebríčka, na čele s
Katarom, Spojenými Arabskými Emirátmi, Izraelom, Saudskou Arábiou, Bahrajnom, Kuwaitom a
Tunisom, pričom osobitý pokrok zaznamenali štáty na pobreží Perzského zálivu, ktorých hodnotenie má za
posledné roky rastúci trend. Spomedzi krajín subsaharskej Afriky sa umiestnili v hornej polovici rebríčka
Južná Afrika, Maurícius a Botswana a viacero ostatných krajín z tohto regiónu si viditeľne zlepšilo svoju
konkurencieschopnosť.
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„Silná závislosť medzi svetovými ekonomikami robí celosvetovú ekonomickú krízu skutočnou v každom
smere. Politický predstavitelia v súčasnosti hľadajú spôsoby ako zvládnuť nové ekonomické výzvy,
a pripravujú svoje ekonomiky, aby obstáli v budúcom ekonomickom priestore poznačenom rastúcou
neistotou. V zložitom ekonomickom prostredí je pre krajiny viac ako inokedy dôležité stavať silné základy
podmieňujúce rast a rozvoj“, hovorí Klaus Schwab, zakladateľ a výkonný predseda Svetového
ekonomického fóra.
Xavier Sala-i-Martin, profesor ekonómie na Kolumbijskej univerzite v USA a spoluautor Správy dodáva:
„Uprostred súčasnej krízy je veľmi dôležité, aby tvorcovia hospodársky politík neodvracali pozornosť od
dlhodobých základov konkurencieschopnosti popri riešení krátkodobých naliehavých problémov.
Konkurencieschopné ekonomiky sú tie, ktoré podporujú faktory zvyšujúce produktivitu, na ktorých je
postavená ich súčasná i budúca prosperita. Ekonomické prostredie podporujúce konkurencieschopnosť
môže pomôcť národným ekonomikám prečkať hospodárske recesie a zabezpečiť, aby mali pripravené
mechanizmy umožňujúce stabilnú ekonomickú výkonnosť smerom do budúcnosti.“
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 (významné výskumné
inštitúty a obchodné organizácie) v krajinách ktoré Správa pokrýva. Tento rok bolo oslovených viac než
13.000 top manažérov zo 133 krajín. Prieskum je navrhnutý tak, aby zachytil široký okruh faktorov
ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie. Správa zároveň obsahuje súhrnný zoznam najdôležitejších silných
a slabých stránok krajín, čím umožňuje identifikovať prioritné oblasti, ktoré treba reformovať.
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 obsiahly 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.
Správa obsahuje detailné profily každej zo 133 ekonomík uvádzaných v štúdii a poskytuje ucelený pohľad na
celkové umiestnenie v rebríčku ako aj na najvýraznejšie konkurenčné výhody a nevýhody každej
krajiny/ekonomiky vychádzajúc z výsledkov analýzy použitej pri tvorbe rebríčka. Taktiež zahŕňa aj rozsiahlu
časť dátových tabuliek s globálnymi rebríčkami pre viac ako 110 ukazovateľov.
Tohtoročná Správa obsahuje aj niekoľko štúdií vybraných krajín a regiónov vrátane USA, veľkých
rýchlorastúcich ekonomík BRIC a 12 nových členov Európskej únie. Štúdie poskytujú hĺbkovú analýzu
faktorov ovplyvňujúcich ich národnú konkurencieschopnosť.

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).

