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Spojené štáty sa prepadli v rebríčku konkurencieschopnosti  
(preklad oficiálnej tlačovej správy Svetového ekonomického fóra) 
 

 Spojené štáty americké sa prepadli o dve miesta na štvrtú priečku v rebríčku Svetového ekonomického 

fóra zverejnenom v Správe o globálnej konkurencieschopnosti 2010-2011; predbehli ich Švédsko 

a Singapur 

 Čína pokračuje v zlepšovaní svojej pozície v rebríčku spolu s niektorými ďalšími krajinami Ázie, ktoré si 

výrazne polepšili 

 Nemecko sa zlepšilo o dve priečky, obsadilo piate miesto a je najvyššie umiestnenou krajinou Eurozóny 

 Švajčiarsko je na prvom mieste v rebríčku 

 

Peking, Čínska ľudová republika, 9. September 2010 – Švajčiarsko vedie v celkovom poradí rebríčka 
Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2010-2011, ktorú dnes vydalo 
Svetové ekonomické fórum pred Výročným stretnutím Nových víťazov 2010 
v Tianjin. Spojené štáty americké sa prepadli o dve priečky na štvrté miesto 
potom, ako ich tento rok predbehli Švédsko (2.) a Singapur (3.); o prvenstvo ich 
uţ minulý rok obralo Švajčiarsko. Popri makroekonomickej nerovnováhe, ktorá 
postupne narastala, došlo v Spojených štátoch k zhoršeniu fungovania verejných 
a súkromných inštitúcií. Pretrvávajú tieţ obavy ohľadom ďalšieho vývoja 
amerických finančných trhov. Severské krajiny si naďalej udrţujú výborné 
pozície a okrem Švédska sa v top desiatke krajín umiestnili Fínsko (7.) a Dánsko 
(9.) a Nórsko je na 14. mieste. Švédsko tento rok predstihlo USA a Singapur a v 
celkovom poradí sa dostalo na 2. miesto. Veľká Británia sa po niekoľkých 
poklesoch v minulých rokoch posunula o jednu priečku vyššie na 12. miesto. 
 
Čína (27.) naďalej vedie  v skupine veľkých rozvíjajúcim sa ekonomík, keď 
postúpila o dve priečky vyššie a upevnila si pozíciu v prvej tridsiatke. Z ďalších 
troch veľkých rastúcich ekonomík skupiny BRIC si Brazília (58.), India (51.) aj 
Rusko (63.) udrţujú svoje pozície. Niektoré ázijské ekonomiky majú silný potenciál, ako Japonsko (6.) či 
Hong Kong (11.), ktoré sa umiestnili v prvej dvadsiatke. Z krajín Latinskej Ameriky  je najlepšie hodnotenou 
krajinou Čile (30.), ďalej nasledujú Panama (53.), Kostarika (56.) a Brazília. 
 
Tab.: Index globálnej konkurencieschopnosti (GCI) 

Viaceré krajiny Blízkeho Východu a severnej 
Afriky sa nachádzajú v hornej polovici rebríčka, 
na čele s Katarom (17.), Saudskou Arábiou (21.), 
Izraelom (24.), Spojenými Arabskými Emirátmi 
(25.), Tuniskom (32.), Kuwaitom (35.) 
a Bahrajnom (37.), pričom hodnotenie väčšiny 
štátov Perzského zálivu má za posledné roky 
rastúci trend. Spomedzi krajín subsaharskej 
Afriky sa umiestnili v hornej polovici rebríčka 
Juţná Afrika (54.) a Maurícius (55.), za ktorými 
v druhej polovici rebríčka nasledujú Namíbia 
(74.), Botswana (76.) a Rwanda (80.) 

 
„Tvorcovia politík sa snaţia nájsť spôsoby ako zvládnuť aktuálne ekonomické problémy a pripravujú svoje 
ekonomiky, aby čo najlepšie obstáli v budúcom ekonomickom prostredí, pre ktoré bude charakteristická 
neistota a pohyblivá rovnováha “, hovorí Klaus Schwab, zakladateľ a výkonný predseda Svetového 

 GCI 2010 GCI 2009 

Zmena 2009-2010 Krajina Pozícia Skóre  Pozícia 

Švajčiarsko 1 5.63 1 → 0 

Švédsko  2 5.56 4 ↑ 2 

Singapur 3 5.48 3 → 0 

USA 4 5.43 2 ↓ -2 

Nemecko  5 5.39 7 ↑ 2 

Japonsko  6 5.37 8 ↑ 2 

Fínsko 7 5.37 6 ↓ -1 

Holandsko 8 5.33 10 ↑ 2 

Dánsko 9 5.32 5 ↓ -4 

Kanada 10 5.30 9 ↓ -1 
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ekonomického fóra. „V takom globálnom ekonomickom prostredí je pre krajiny dôleţitejšie ako kedykoľvek 
predtým poloţiť základy, ktoré podporia ekonomický rast a rozvoj.“  
 
Xavier Sala-i-Martin, profesor ekonómie na Kolumbijskej univerzite v USA a spoluautor Správy dodáva: 
„Uprostred obáv týkajúcich sa vyhliadok svetovej ekonomiky je dôleţité, aby politici neodvracali pozornosť od 
dlhodobých základov konkurencieschopnosti popri riešení krátkodobých problémov. Na to, aby zostali 
ekonomiky konkurencieschopné, je potrebné rozvíjať faktory zvyšujúce produktivitu, na ktorých je postavená 
ich súčasná i budúca prosperita. Ekonomické prostredie podporujúce konkurencieschopnosť môţe pomôcť 
národným ekonomikám prečkať hospodárske recesie a zabezpečiť, aby mali pripravené mechanizmy 
umoţňujúce stabilnú ekonomickú výkonnosť smerom do budúcnosti.“ 
 
Hodnotenie krajín v Správe o globálnej konkurencieschopnosti je zaloţené na Indexe globálnej 
konkurencieschopnosti, ktorý pre Svetové ekonomické fórum vyvinul Sala-i-Martin a pouţíva sa od roku 
2004. Index je zaloţený 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 kaţdoročne 
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 neţ 
13.500 top manaţérov zo 139 krajín. Prieskum je navrhnutý tak, aby zachytil široký okruh faktorov 
ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie. Správa zároveň obsahuje súhrnný zoznam najdôleţitejších silných 
a slabých stránok krajín, čím umoţňuje identifikovať prioritné oblasti, ktoré treba reformovať. 
 
Správa obsahuje rozsiahlu dátovú časť s detailnými profilmi kaţdej zo 139 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 
konkurencieschopnosti krajín Európskej únie (spracované v súčinnosti s Európskym komisárom Joachimom 
Almuniom), prehľad o výzvach v oblasti infraštruktúry v krajinách Latinskej Ameriky (najmä v Brazílii), 
aktuálnu diskusiu o závislosti medzi makroekonomickou stabilitou a dlhodobou konkurencieschopnosťou, 
a výsledky analýzy EU Joint Research Centre, ktoré potvrdzujú štatistickú spoľahlivosť Indexu globálnej 
konkurencieschopnosti.  
 
 
 
 

Poznámky pre novinárov 
 
Stiahnite si fotky vo vysokom rozlíšení: http://www.weforum.org/annualmeeting/photosmedia  
Pozrite si najlepšie fotky z Výročného zasadnutia: http://flickr.com/worldeconomicforum  
Pozrite si Live Webcasts: http://livestream.com/worldeconomicforum  
Staňte sa fanúšikom Fóra na Facebooku: http://facebook.com/worldeconomicforum  
Staňte sa fanúšikom Fóra na MySpace: http://myspace.com/worldeconomicforum  
Sledujte Fórum na FriendFeed: http://friendfeed.com/worldeconomicforum 
Sledujte Fórum na Twitter: http://twitter.com/davos  
Čítajte blog: http://www.forumblog.org  
Pripravované podujatia Fóra: http://www.weforum.org/events  
Tlačové správy: http://www.weforum.org/pressreleases  

 
 
 
 

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