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VÝVOJ SR A KRAJÍN EU28 
Z HĽADISKA 
KONKURENCIESCHOPNOSTI 

 
DEVELOPMENT OF SR AND COUNTRIES EU28 IN TERMS OF COMPETITIVENESS 
 
Martina Marchevská, Ivana Kravčáková Vozárová 1 
 
Autorky pôsobia ako odborné asistentky na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity 
v Prešove. Vo svojom výskume sa venujú problematike medzinárodného obchodu, 
globalizácie a internacionalizácie podnikania. 
 
Authors currently hold the position of Assistant Professor at the Faculty of Management at 
University of Presov. Main fields of their interest are: international trade, globalization and 
internationalization. 
 
Abstrakt 
Článok sa venuje dvom indikátorom, ktorými sú HDP na obyvateľa PKS a globálny index 
konkurencieschopnosti. Pod záštitou svetovej organizácie WEF hodnotených na základe 
Indexu GCI sa príspevok bližšie venuje postavením a komparáciou krajín sveta v súvislosti s 
konkurencieschopnosťou. Cieľom príspevku je poukázať na TOP krajinu sveta 2019, ktorou 
je Singapure, so skóre 84,8 zo 100 a zároveň je najbližšou krajinou k hranici 
konkurencieschopnosti, následne vytýčiť postavenie krajín V4 s apelom na Slovensko 
a zhodnotiť z časového hľadiska vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti 2006-
2019. V záverečná fáza príspevku je predostreté časové rozpätie 2008 – 2018 HDP na 
obyvateľa v PKS jednotlivých krajín EU (28). 
Kľúčové slová: konkurencieschopnosť, hrubý domáci produkt, V4, Slovak Republic 
 
Abstract 
The article is devoted to two indicators, which are GDP per capita PKS and a global 
Competitiveness index. Under the auspices of the World organization WEF assessed on the 
basis of the GCI index, the contribution is more closely devoted to the status and 
comparability of the countries of the world in terms of competitiveness. The aim of the 
contribution is to highlight the TOP country of the world 2019, which is Singapore, with a 
score of 84.8 from 100 and at the same time the closest country to the border of 
competitiveness, then to set the position of the V4 countries with Appeal in Slovakia and to 
assess from the time Position of the SR in the competitiveness rankings 2006-2019. The final 
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phase of the contribution is the preface span of 2008 – 2018 GDP per capita in the EU 
countries ' PKS (28). 
Key words: competitiveness, gross domestic product, V4, Slovak Republic 
 
Úvod 
Konkurenčné výrobky vytvárajú konkurencieschopné podniky, ktoré ovplyvňujú 
konkurencieschopnosť sektora alebo regiónu, v ktorom pôsobia. Tieto odvetvia ovplyvňujú 
konkurencieschopnosť hospodárstva alebo integračných skupín ako predmetov medzinárodnej 
ekonomiky. Konkurencieschopnosť hospodárstva sa stala dôležitou kategóriou v teórii 
medzinárodných vzťahov v spojení s medzinárodným rozdelením procesu intenzifikácie 
práce, ktoré získalo nový rozmer v procese globalizácie (Ivanová & Kordoš, 2015). 

Konkurencieschopnosť patri medzi najdôležitejšie pojmy súčasnej ekonomickej vedy. 
Súťaž na svetových trhoch je čoraz intenzívnejšia, preto tak firmy, ako aj národné státy sa 
snažia byť čo najkonkurencieschopnejšie. Samotný pojem konkurencieschopnosti nie je 
pritom pojmom starým, avšak manažmentu ho zaviedol Michael Porter, ktorý vo svojej knihe 
Competitive Strategy skúmal možnosti, ako dokážu firmy svoju konkurencieschopnosť 
uchovať a zlepšovať . Na začiatku 90. rokov následne Porter koncept konkurencieschopnosti 
preniesol na úroveň národných štátov, kde' sa vo svojej knihe The Competitive Advantage of 
Nations pokusil zostavil model ich konkurencieschopnosti. Pokračujúca globalizácia 90. 
rokoch minulého storočia priniesla zvýšený záujem o konkurencieschopnosť národných 
štátov. Ukázalo sa, že stanovenie všeobecne akceptovaného modelu konkurencieschopnosti 
národných štátov nie je jednoduché a problémom je aj ich medzinárodné porovnávanie. 
Postupne začali vynikať všeobecne akceptované zoznamy konkurencieschopnosti, ktoré 
spracovávajú komplexné ukazovatele konkurencieschopnosti na báze stoviek ekonomických, 
sociálnych i technologických ukazovateľov. V súčasnosti sú najuznávanejšími zoznamami 
konkurencieschopnosti národných štátov World Competitiveness Report, ktorý zaviedlo 
Svetové ekonomické fórum a World Competitiveness Yearbook, ktorý vydáva švajčiarska 
nezisková organizácia a Medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu (Dudás, 2012). 

Prvý myšlienkový smer vychádza z analógie medzi konkurencieschopnosťou na 
makroúrovni (konkurencieschopný podnik) a konkurencieschopnosťou na makroúrovni 
(konkurencieschopná národná ekonomika). Ak konkurencieschopnosť na podnikovej úrovni 
predstavuje schopnosť dosahovať zisk pri súčasnom udržaní alebo rozširovaní svojho podielu 
na domácom a zahraničnom trhu, tak výsledkom takéhoto chápania konkurencieschopnosti je 
jej definovanie na makroúrovni ako podielu krajiny na svetových trhoch v zmysle 
realizovania jej produkcie (ide o tzv. market-share prístup). V tejto súvislosti je známym 
výrok Billa Clintona: „každý národ je ako veľká korporácia súťažiaca na globálnom trhu“ 
(Hvozdíková, 2009). 
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Kritický pohľad na rebríčky hodnotiace a porovnávajúce konkurencieschopnosť 
mnohých štátov 
„Competitiveness is a meaningless word when applied to national economies. And the 
obsession with competitiveness is both wrong and dangerous.” Paul Krugman  
Je to práve Paul Krugman, kto je otcom termínu pop-internacionalizmus – pojmu 
označujúceho „zneužívanie“ ekonomických teórií a výsledkov ekonomických analýz na 
podporu propagovania určitých záujmových cieľov. Konkurencieschopnosť národných štátov 
býva často označovaná za „rétoriku“ politikov, žurnalistov, manažérov atď. zdôrazňujúcich 
konkurenčný aspekt medzinárodného obchodu (konkurenciu medzi štátmi) viac než 
potenciálny vzájomne prospešný efekt medzinárodných aktivít. Takýto neo-merkantilistický 
prístup rád hľadá víťazov a porazených (Snowdon, 2007).  

Skutočne sme dnes svedkami propagovania tézy potreby zvyšovania 
konkurencieschopnosti, ani štáty Európskej únie i samotná Únia v tomto nijak nezaostávajú. 
Renomované nadnárodné inštitúcie vypracúvajú rozličné správy hodnotiace a porovnávajúce 
konkurencieschopnosť mnohých štátov, z roka na rok zdokonaľujúc svoju metodológiu a 
rozširujúc záber o nové krajiny. Výsledkom týchto správ a v nich prezentovaných indexov je 
zostavenie poradia (rebríčka) krajín podľa stupňa ich konkurencieschopnosti. Tieto indexy 
bývajú často kritizované jednak pre nejasnú koncepciu (miešajú dynamické indikátory s 
indikátormi výkonnosti, indikátory cenovej konkurencieschopnosti s dátami o obchodnej 
bilancii, apod.; bližšie pozri Aiginger, 2006), zradnú metodológiu (výsledky sú do značnej 
miery ovplyvnené zvoleným poradím vybraných kritérií či ich váhou; viaceré práce 
preukázali, že preskupenie kritérií viedlo k odlišným výsledkom) a jednak pre pomerne 
vysoký podiel mäkkých dát (subjektívne hodnotenia expertov). No snáď najvýznamnejším 
aspektom ich kritiky je práve „obvinenie“, že odrážajú skôr záujmy podnikovej sféry ako 
skutočnú konkurencieschopnosť krajiny. (Šikula, 2007, 2008); Hvozdíková, V. (2009). 
Krugman definuje tri reálne nebezpečenstvá vyplývajúce z posadnutosti 
konkurencieschopnosťou štátov:  

1. môže viesť k nerozumným vládnym výdavkom v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť 
krajiny, 

2. môže viesť k protekcionizmu a obchodným vojnám,  
3. môže viesť k nesprávnym verejným politikám v mnohých dôležitých oblastiach 

(Krugman, 1994, 2017). 
 
Michael E. Porter v 90. rokoch 20. storočia sa ako prvý pokúsil popísať všetky procesy, ktoré 
majú vplyv na podnikateľské prostredie. Porter reagoval najmä na zmeny, ktoré spôsobila 
globalizácia trhov, upozorňuje na význam technológií a veľkú dôležitosť inovačných 
procesov podnikov a krajín, ktoré môžu výrazne zvýšiť kvalitu podnikateľského prostredia 
(Dutta, Lanvin, 2014). 

Na druhej strane je hodnotenie jednotlivých faktorov konkurencieschopnosti krajiny v 
rámci štruktúry indexu GCI je veľmi prospešné z pohľadu identifikácie úzkych miest a 
problémových faktorov v ekonomike krajiny. Dynamika výroby, úroveň zamestnanosti a 
príjmov obyvateľstva priamo závisia od toho, do akej miery „národné hospodárstvo“, jeho 
odvetvia a podniky využívajú svoje prednosti v ekonomickom súťažení so súpermi. Preto v 
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závislosti od úrovne konkurencieschopnosti odvetví a firiem sa formuje objem a štruktúra 
exportu a importu, obchodná a platobná bilancia konkrétnej krajiny a vymedzuje sa pozícia 
konkrétnych národných ekonomík v svetovom hospodárstve. Avšak, ako poukazujú viacerí 
autori, proces globalizácie z hľadiska jeho následkov je vnútorne protirečivý. Globalizácia 
nielenže nevedie k unifikácii, ale naopak, v perspektíve vyvolá prehĺbenie sociálne 
ekonomických rozdielov v jednotlivých teritóriách. Priestorové ohraničenie globalizácie má 
svoje hranice. Podľa názoru autorov, ak budú integrované všetky potrebné zdroje a teritóriá, 
vedúce ekonomiky sa budú uzatvárať od okolitého sveta. V tomto zmysle globalizácia je 
koncom nového rozdelenia trhu. Ďalej sa nevyhnutne bude rozvíjať regionalizácia. V tejto 
súvislosti sa ukazuje potreba analyzovať ďalšie vyhľadávanie špecializácie nového typu pre 
ekonomiku SR, napr. idea „potravinovej špecializácie“ a v adekvátnej štruktúre jej 
modernizácia. Integrácia Slovenska do svetovej ekonomiky je založená na modeli, ktorý sa 
opiera o konkurencieschopnú, vysoko technologickú výrobu konečnej produkcie, čo vedie k 
narastaniu úlohy konkurencie na úrovni firiem, teda na mikroúrovni, kde by sa veľký význam 
prikladal inovačnej aktivite spoločnosti. Prvé miesto by zaujali výhody plynúce nielen z 
nákladov na výrobu, ale hlavne z kvality výrobkov a novosti tovarov a služieb (Bondareva & 
Tomčík, 2015). 
 
Základné piliere konkurencieschopnosti krajín 
Problémy ekonomického rastu a hodnotenia udržateľného rozvoja ekonomiky jednotlivých 
krajín sú predmetom štúdia WEF od r. 1979. Na meranie konkurencieschopnosti krajiny slúži 
index GCI, ktorý vyjadruje výsledky globálneho výskumu a sprievodný rating krajín sveta, 
podľa ukazovateľa ekonomickej konkurencieschopnosti. Index GCI je generalizovaným 
ukazovateľom rozvoja krajiny a v dôsledku toho jej životnej úrovni a sociálneho rozvoja. 
Index vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v 
strednodobom horizonte. Všetky zložky indexu GCI predstavujú 12 pilierov, každý z ktorých 
má podstatný vplyv na konkurencieschopnosť krajiny. Je pochopiteľné, že tieto faktory sa v 
priebehu času menia. Predpokladom je, že uvedené piliere nie sú samostatné, oni nie lenže sú 
spojene medzi sebou, ale sa navzájom posilňujú. Analýza indexu GCI SR ukazuje, že k 
silným pilierom konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky patrí predovšetkým zdravie a 
základné vzdelanie obyvateľstva. Využívaniu konkurenčných výhod Slovenska bráni 
predovšetkým nízka efektívnosť práce štátnych inštitúcií a nedostatočný inovačný potenciál 
Oba tieto piliere majú podpriemernú úroveň. Podľa výskumu WEF k hlavným problémovým 
faktorom, ktoré znižujú kvalitu verejných inštitúcií na území SR patrí napríklad vysoká 
úroveň korupcie, ktorá vyvoláva široké spektrum nepriaznivých javov v rôznych oblastiach 
rozvoja krajiny. Úzkym miestom pre rozvoj SR je taktiež podpriemeru úroveň inovačného 
potenciálu krajiny, ktorý hovorí napríklad o inovačných kapacitách spoločností, o kvalite 
vedeckých a výskumných inštitúcií, o výške investícií do výskumu a vývoja, ale aj o 
dostupnosti vedcov a inžinierov v krajine a počte registrovaných patentov. Nehľadiac na 
nedostatky indexu GCI ako globálneho modelu, hodnotenie jednotlivých faktorov v rámci 
štruktúry samotného indexu je veľmi prospešné z pohľadu identifikácie problémových 
faktorov, ktoré brzdia rozvoj ekonomiky SR (Bondareva & Tomčík, 2015). 
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Podľa Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum – WEF) je 
konkurencieschopnosť krajiny definovaná ako zoskupenie inštitúcií, politík a faktorov, ktoré 
spolu definujú a určujú produktivitu krajiny, t.j. konkurencieschopnejšie ekonomiky sú také, 
ktoré v priebehu času rastú rýchlejšie a efektívnejšie ako ostatné. 

Základné faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu GCI, zosumarizované do dvanástich 
kategórií – pilierov. Každý pilier predstavuje model, ktorý zohľadňuje sústavu špecifických 
faktorov charakterizujúcich úroveň konkurencieschopnosti krajiny. Model indexu GCI 
zahrňujúci jeho základné komponenty na základe informácií WEF je znázornený na Obr. 1. 
Uvedených dvanásť pilierov sa rozdeľuje po 4 subindexoch podľa významu ich vplyvu na 
hodnotu subindexu. Tak subindex „Základné požiadavky“ (Basic requirements) podporujú 
piliere 1-4, subindex Stimulátory ,,ľudského kapitálu“ (Human capital) piliere 5-6, 
„Stimulátory efektívnosti“ (Efficiency enhancers) 7. až 10. pilier a subindex „Faktory inovácií 
a sofistikovanosti“ (Innovation and sophistication factors) podporuje 11. a 12. pilier 
(Bondareva & Tomčík, 2015). 
 

 
Obrázok 1 - Piliere GCI 

Zdroj: Spracované podľa The Global Competitiveness Report 2019 
 
Metodológia 
Index konkurencieschopnosti vypovedá o výhľade krajiny dosahovať udržateľný hospodársky 
rast v strednodobom horizonte. Hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné 
faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity a prosperity. V roku 2019 zaradilo WEF do 
hodnotenia 141 krajín. 

Na hodnotenie krajín použilo WEF 103 indikátorov zoskupených v 12 pilieroch. 
Každý indikátor je meraný na škále od 0 do 100 a vypovedá, ako ďaleko je krajina od 
ideálneho stavu, resp. maximálnej hranice konkurencieschopnosti. Kombináciou indikátorov 
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sa vypočítalo celkové skóre krajiny. Singapur, ako najlepšie hodnotená krajina, dosiahol 
84,8 bodu. Slovensko získalo v hodnotení 66,8 bodu. Spoločnou črtou všetkých krajín je, že 
všetky majú priestor na ďalšie zlepšovanie. 

Svetové ekonomické fórum hodnotilo konkurencieschopnosť krajín na základe 
verejných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Nová 
metodológia, prvý krát použitá v roku 2018, nie je kompatibilná s metodológiou použitou 
v roku 2017 alebo pred ním. Nová metodológia hodnotí 12 pilierov konkurencieschopnosti: 
Inštitúcie, Infraštruktúru, Využívanie informačných technológií, Makroekonomické 
prostredie, Zdravie, Pracovné zručnosti, Efektívnosť trhu tovarov, Trh práce, Finančný 
systém, Veľkosť trhu, Dynamika podnikania a Inovačná kapacita. Svetový prieskum medzi 
manažérmi prebiehal od marca do júna 2019. Partnermi Svetového ekonomického fóra 
a koordinátormi prieskumu na Slovensku bola PAS. Všetci respondenti zo Slovenska vyplnili 
prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra. PAS nemala 
prístup k individuálnym odpovediam respondentov (PAS, 2019). 
 
Rozbor problému podľa WEF 
Index GCI 
Slovenská republika sa v najnovšom rebríčku konkurencieschopnosti Svetového 
ekonomického fóra umiestnila na 42. mieste. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla v 
rebríčku o jednu priečku. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2019, 
ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF, 2019a).  

Prvé miesto obsadil Singapur, ktorý si svoje miesto vymenil s minuloročným víťazom 
Spojenými štátmi americkými. Na treťom miesto sa umiestnil Hong Kong. V top 10 
prevažujú európske krajiny. Z nich sa najlepšie umiestnilo Holandsko na 4. mieste, nasleduje 
Švajčiarsko (5.), Nemecko (7.), Švédsko (8.), Spojené kráľovstvo (9.) a Dánsko (10.). 
Nový Index globálnej konkurencieschopnosti 4.0, používaný od roku 2018, zohľadňuje 
aspekty 4. priemyselnej revolúcie. Väčšiu váhu kladie na štatisticky vykazované parametre 
(70 %) a menšou váhou zohľadňuje výsledky globálneho prieskumu medzi manažérmi (30 
%), (PAS, 2019). 
 
ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pozícia 37 41 46 47 60 69 71 
Zmena 4 -4 -5 -1 -13 -9 -2 
ROK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pozícia 78 75 67 65 59 43 42 
Zmena -7 3 8 2 6 16 -1 

Tabuľka 1 - Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti 2006-2019 
Zdroj: vlastné spracovanie, WEF, 2019 

 
So skóre 84,8 zo 100 je Singapur krajinou najbližšou k hranici konkurencieschopnosti, čo 
prezentuje tabuľka 2. Singapur je so skóre 84,8 (+1,3) najkonkurencieschopnejšou 
ekonomikou na svete v roku 2019. Predbiehajúcou krajinou je USA, čo sa dostáva na druhé 
miesto. SAR (Hongkong) (3.), Holandsko (4.) a Švajčiarsko (5.) sa umiestnili na prvých 
piatich miestach. Z krajín V4 sa najvyššie umiestnila Česká republika (32.). Poľsko si udržalo 
minuloročnú 37. pozíciu a Maďarsko sa medziročne posunulo o priečku vyššie na 47. miesto. 
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„Slovensko v hodnotených parametroch zaznamenalo len nepatrné zmeny. Indexu 
konkurencieschopnosti našej krajiny dosiahol hodnotu 66,8 bodu zo 100 a medziročne sa 
znížil o 0,1 bodu. Nepatrne sme sa zlepšili v hodnotení kvality infraštruktúry, používaní 
informačných technológií, úrovne pracovných zručností a efektívnosti pracovného trhu. 
Naopak horšie výsledky Slovensko zaznamenalo v hodnotení zdravia obyvateľstva, 
konkurenčného prostredia, podnikateľskej klímy a schopnosti krajiny inovovať (WEF, 2019b). 
 
Krajina GCI2019 Rank Score 
Singapur 1 +1 84,8 
USA 2 -1 83,7 
Hong Kong SAR 3 +4 83,1 
Krajiny V4    
Česká republika 32 -3 70,9 
Poľsko 37 - 68,9 
Slovensko 42 -1 66,8 
Maďarsko 47 +1 65,1 

Tabuľka 2 - Vývoj pozície najlepších krajín v rebríčku GCI a V4 
Zdroj: vlastné spracovanie, WEF, 2019 

 
Tabuľka 3 prezentuje vývoj Slovenskej republiky z hľadiska jednotlivých pilierov Indexu 
GCI stanovených organizáciou WEF a predstavuje (GCI 2019, score a vyhodnotenie 
najlepších krajín v jednotlivých zoskupeniach).  
 

Piliere Indexu GCI GCI 2019 Score 1. miesto krajín (GCI 
2019) podľa 
pilierov 

2. pilier: Inštitúcie  61 56,3 Fínsko 
3. pilier: Infraštruktúra 30 78,6 Singapore 
4. pilier: IKT  39 69,2 Korea 
5. pilier: Makroekonomické 

prostredie 
1 100,0 Viacnásobné (33) 

5. pilier: Zdravie 57 82,3 Viacnásobné (33) 
6. pilier: Školstvo 45 69,9 Švajčiarsko 
7. pilier: Trh výrobkov 89 52,7 SAR v Hongkongu 
8. pilier: Trh práce 64 60,7 Singapore 
9. pilier: Vyspelosť finančného 

systému 
56 64,4 SAR v Hongkongu 

10. pilier: Veľkosť trhu 59 58,2 Čína 
11. pilier: Dynamika podnikania 55 62,8 USA 
12. pilier: Inovačná schopnosť 44 46,3 Nemecko 

Tabuľka 3 - Vývoj pozície Slovenskej republiky v rebríčku GCI 
Zdroj: http://gcr.weforum.org 

 
Súčasným cieľom EÚ je investovať 3 % HDP do výskumu a vývoja. Tento cieľ úspešne 
upriamil pozornosť na potrebu zvýšiť investície do výskumu a vývoja zo strany verejného a 
súkromného sektora, ale zameriava sa viac na vstupy ako na výsledky. Je zrejmá potreba 
zlepšiť podmienky súkromného výskumu a vývoja v EÚ a toto je cieľom viacerých opatrení 
navrhovaných v tejto stratégii. Je jasné, že ak budeme v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 
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spolupracovať, získame viac finančných prostriedkov na výdavky, ktoré budú relevantnejšie 
pre podnikateľské činnosti a hybné sily v oblasti produktivity. Komisia navrhuje dodržať cieľ 
a investovať 3 % a zároveň pracuje na vytvorení ukazovateľa, ktorý by odrážal intenzitu 
výskumu, vývoja a inovácií (Správa o pripravenosti SAV na plnenie strategických cieľov 
vedy a výskumu vyplývajúcich zo stratégie Európa 2020, 2013).  

Nasledujúca tabuľka predstavuje časový rozpätie 2008 – 2018 a HDP na obyvateľa 
v PKS jednotlivých krajín EU (28). 
 
 HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily - index (EU28=100)   
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
EU(28 krajín) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Rakúsko 124 126 126 128 131 131 129 128 126 124 123 
Belgicko 116 118 121 120 121 120 120 118 118 116 115 
Bulharsko 43 44 45 45 46 46 46 47 48 49 50 
Chorvátsko 63 62 59 60 60 59 58 58 59 62 63 
Cyprus 106 105 100 96 91 84 81 81 81 85 86 
Česko 84 85 83 83 83 84 86 87 88 89 90 
Dánsko 125 125 129 128 127 128 127 127 125 128 126 
Estónsko 69 64 65 71 74 75 76 75 74 79 81 
Fínsko 121 117 116 117 115 113 111 109 109 109 110 
Francúzsko 107 108 108 108 107 109 107 107 105 104 104 
Nemecko 117 117 120 123 124 124 125 124 123 128 126 
Grécko 93 94 85 75 72 72 70 68 67 67 68 
Maďarsko 62 64 64 66 65 67 68 68 67 68 70 
Írsko 134 129 130 131 132 133 137 177 177 181 187 
Taliansko 107 106 104 104 102 99 97 96 96 96 95 
Lotyšsko 59 52 53 57 60 62 64 64 65 67 70 
Litva 63 56 60 66 70 73 75 75 75 78 81 
Luxembursko 262 255 257 265 260 262 270 269 267 253 254 
Malta 79 81 84 83 84 86 90 93 95 98 98 
Holandsko 139 137 134 133 133 134 131 128 128 128 129 
Nórsko 187 172 174 179 186 184 175 160 149 146 150 
Poľsko 55 60 62 65 67 67 68 69 69 70 71 
Portugalsko 81 82 82 77 75 77 77 77 77 76 77 
Rumunsko 49 50 52 52 54 55 55 57 59 63 64 
Slovensko 71 71 74 75 76 77 77 77 77 76 78 
Slovinsko 90 85 83 83 82 81 83 83 83 85 87 
Španielsko 101 101 96 93 91 90 90 90 92 92 91 
Švédsko 127 123 125 126 127 125 124 124 124 121 121 
UK 109 107 107 105 107 107 108 108 108 106 104 

Tabuľka 4 - HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily - index (EU28=100) 
Zdroj: vlastné spracovanie, ŠÚ SR – Eurostat 2019 

 
Do roku 2020 chce EÚ dosiahnuť pokrok v mnohých oblastiach. Ako jeden z mnohých cieľov 
je: 
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- podiel Európanov žijúcich pod hranicou chudoby jednotlivých krajín by sa mal znížiť o 
25%, čo by znamenalo, že viac ako 20 miliónov ľudí by sa dostalo nad hranicu chudoby 
(Stratégia Európa 2020, 2010). 

Z údajov Eurostatu, ŠÚ SR vyplynulo, že slovenský HDP prepočítaný na jedného 
obyvateľa vyjadrený v parite kúpnej sily (PPS) za rok 2018 dosiahol 78% európskeho 
priemeru. HDP/jedného obyvateľa vyjadrený v PPS predstavuje ukazovateľ, ktorý vyjadruje 
výkonnosť ekonomiky a životnej úrovne obyvateľov krajiny. Najvyšší európsky priemer 
254% EU=28 dosiahla krajina Luxembursko. Čím vyššia je hodnota ukazovateľa HDP na 
jedného obyvateľa, tým vyšší je ekonomický štandard krajiny, výkonnejšia ekonomika 
a životná úroveň obyvateľov. EU28=100 predstavuje podiel priemeru EÚ ako celku 100%.  
 
ZÁVER 
Svet je v sociálnom, environmentálnom a hospodárskom bode zvratu. Tlmený rast, rastúce 
nerovnosti a urýchlenie zmeny klímy poskytujú kontext pre odpor proti kapitalizmu, 
globalizácii, technológiám a elitám. V systéme medzinárodnej správy vecí verejných sa 
vyskytuje trhlina a zvyšujúce sa obchodné a geopolitické napätie zvyšuje neistotu. To brzdí 
investície a zvyšuje riziko otrasov v zásobovaní: prerušenia globálnych dodávateľských 
reťazcov, náhly prudký nárast cien alebo prerušenia dostupnosti kľúčových zdrojov.  

 
 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 
doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD. 
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