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GLOBÁLNA
KONKURENCISCHOPNOSŤ SR
– KONKUREČNÉ VÝHODY
A NEVÝHODY SR
GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE SLOVAK REPUBLIC – COMPETITIVE
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE SLOVAK REPUBLIC
Mariana Dubravská1
Autorka pôsobí ako odborná asistentka na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity
v Prešove. Vo svojom výskume sa venuje problematike medzinárodného obchodu,
globalizácie a internacionalizácie podnikania.
Author currently holds the position of Assistant Professor at the Faculty of Management at
University of Prešov. Main fields of interest are: international trade, globalization and
internationalization.
Abstract
Competitiveness of the country in the world ekonomic space is strategically important factor
especially in the conditions of the globalization of the world economy. Welfare of the country
depends on its competitiveness that is devoted from productivity of the country. It is possible
to compare it at different stages – business, branch or global. The goal of the Paper is to
evaluate global competitiveness of the Slovak Republic according to the GCI index followed
by the identification of the most important competitive advantages and disadvantages of the
Slovak Republic.
Key words: globalization, competitiveness, advantages, disadvantages, Slovak Republic
Abstrakt
Konkurencieschopnosť krajiny v svetovom ekonomickom priestore je mimoriadne dôležitým
faktorom predovšetkým v podmienkach globalizácie svetového hospodárstva. Prosperita
krajiny závisí od jej konkurencieschopnosti, ktorá je odvodená od produktívnosti, s ktorou
dokáže daná krajina produkovať tovary a služby. Je možné ju porovnávať na rôznych
úrovniach a to podnikovej, odvetvovej či globálnej úrovni. Cieľom predkladaného príspevku
je zhodnotiť globálnu konkurencieschopnosť SR na základe indexu GCI s následnou
identifikáciou najväčších konkurenčných výhod a nevýhod.
Kľúčové slová: Globalizácia, konkurencieschopnosť, výhody, nevýhody, Slovenská republika
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Úvod
Konkurencieschopnosť krajiny v svetovom ekonomickom priestore je mimoriadne dôležitým
faktorom predovšetkým v podmienkach globalizácie svetového hospodárstva. Podnecuje to
neustále narastajúci význam foriem vonkajších ekonomických vzťahov a otvorenosti
jednotlivých ekonomík zahraničným tovarom, službám a kapitálu. Procesom globalizácie sú
vytvárané zložitejšie podmienky pre existenciu, prežitie a dominantné postavenie podnikov,
odvetví, krajín a jednotlivých regiónov. Tým sa upravujú podmienky, formy a metódy
konkurenčného boja a konkurencieschopnosti. Meniacimi sa podmienkami v čoraz väčšej
miere globalizácie je viacerým ekonómom zrejmé, že adekvátne zmeny vnútornej štruktúry
ekonomiky sú reálne nie len vďaka faktorom extenzívneho rastu, ale predovšetkým vďaka
kvalitatívnym zmenám a inovačnému rozvoju (Bondareva, Tomčík, 2013).
Porter (2008) tvrdí, že prosperita krajiny závisí od jej konkurencieschopnosti, ktorá je
odvodená od produktívnosti, s ktorou dokáže daná krajina produkovať tovary a služby.
Konkurencieschopnosť vo všeobecnosti znamená schopnosť predávať tovary a poskytovať
služby, s optimálnym využitím ľudských či kapitálových zdrojov, na príslušnom trhu. Je
možné ju porovnávať na rôznych úrovniach a to podnikovej, odvetvovej či globálnej úrovni.
(Mihok – Bialková, 2012 )
Jadro
História hodnotenia konkurencieschopnosti siaha do roku 2004. Od tohto roku Svetové
ekonomické fórum prostredníctvom modelu Globálneho indexu konkurencieschopnosti (The
Global Competitiveness Index – GCI) vytvára poradie krajín podľa úrovne ich
konkurencieschopnosti . Tento vysoko komplexný index pre meranie konkurencieschopnosti
národov berie do úvahy mikroekonomické ako i makroekonomické základy národnej
konkurencieschopnosti. Pojem konkurencieschopnosti definuje ako množinu ustanovení,
politík a faktorov, ktoré určujú úroveň produktivity krajiny. (Herčko, 2013).
Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný
hospodársky rast v strednodobom horizonte. Hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne
politiky a iné faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity v krajine. Svetové ekonomické
fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe dostupných štatistických dát
a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov (PAS, 2017).
Svetové ekonomické fórum každý rok uverejňuje svoju Správu o globálnej
konkurencieschopnosti, kde podľa nasledovných 12-tich pilierov hodnotí každú krajinu zvlášť
(viď obr.1):
 Inštitúcie (Institutions): toto prostredie je definované právnym a administratívnym
rámcom,
 Infraštruktúra (Infrastructure): tento pilier predstavuje neodmysliteľnú časť rastu
konkurencieschopnosti,
 Makroekonomická stabilita (Macroeconomic environment): je dôležitá pre prilákanie
PZI,
 Zdravie a základné vzdelanie (Health and primary education) : tento pilier súvisí so
životnou úrovňou obyvateľstva,
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 Vyššie vzdelanie a tréning (Higher education and training): tento pilier je dôležitý pre
krajiny, ktoré chcú dosahovať výrobky s vyššou pridanou hodnotou a tým si aj dlhšie
udržať svoju konkurencieschopnosť,
 Efektívnosť trhu tovarov (Goods market efficiency): pri vyššej efektívnosti sa tlačí na
kvalitu a znižovanie cien tovarov,
 Efektívnosť trhu pracovnej sily (Labour market efficiency): flexibilita trhu pracovnej
sily,
 Rozvoj finančných trhov (Financial market development),
 Technologická pripravenosť (Technological readiness): schopnosť ekonomiky
etablovať nové technológie a know-how,
 Veľkosť trhu (Market size): zahŕňa otvorenosť ekonomiky, ktorá je dôležitým
faktorom konkurencieschopnosti,
 Sofistikovanosť podnikov (Business sophistication): nadväzuje na produktivitu
podnikov
 Inovácie (Innovation): predstavujú základný kameň konkurencieschopnej ekonomiky
(Sopková, 2012).

Obrázok 1 - Hodnotené piliere konkurencieschopnosti
Zdroj: PAS, 2017

V hodnotení konkurencieschopnosti GCI indexom sa každoročne nachádza aj Slovenská
republika.
Z grafu a z výsledkov období pred rokom 2011 vidieť klesajúci trend konkurencieschopnosti
Slovenskej republiky do roku 2013. Tento pokles bol spôsobený hlavne poklesom kvality
inštitucionálneho prostredia krajiny, príčinou čoho bol nárast korupcie a nedôveryhodnosť
súdnictva. Taktiež bol zaznamenaný pokles inovačnej aktivity SR. Od roku 2013 po
súčasnosť Slovenská republika zaznamenala nárast konkurencieschopnosti, kedy stúpla zo 78.
priečky na 65. priečku, čo však nemusí znamenať zlepšenie prostredia na Slovensku, ale aj
zhoršenie prostredia v iných krajinách.

132

http://www.mladaveda.sk

Vol. 5 (8), pp. 130-136

Graf 1 - Vývoj globálneho indexu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky 2011-2016
Zdroj: Sliacky-Musa, 2016

Slovensko sa tento rok 2017 výrazne posunulo v rebríčku konkurencieschopnosti, ktorý
Svetové ekonomické fórum vo Švajčiarsku (WEF) vytvára na základe kľúčových
ekonomických údajov a prieskumu medzi manažérmi. Tento rok Slovensko postúpilo na 59.
miesto, oproti vlaňajšku o šesť priečok nahor. Hovorí to zverejnená Správa o globálnej
konkurencieschopnosti 2017-2018.
Zlepšené hodnotenia sa objavujú od roku 2014, keď bolo Slovensko na historicky najhoršej
78. priečke. Najvyššie v histórii bolo na 37. mieste sveta v časoch ekonomických reforiem
v roku 2006. (PAS, 2017)

Tabuľka 1 - Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra
Zdroj: PAS, 2017

Hlavné konkurenčné výhody a nevýhody Slovenskej republiky, vyplývajúce z každoročného
hodnotenia Svetového ekonomického fóra, sú počas posledných rokov identické. Z celkového
hodnotenia vyplýva, že najväčšie slabiny – konkurenčné nevýhody – slovenskej ekonomiky
v rámci globálnej konkurencieschopnosti sú verejné inštitúcie a inovácie. Slovensko dosiahlo
najnižšie skóre v hodnotení inštitúcií, so ziskom 3,46 bodu to stačilo len na 101. miesto zo
137 krajín sveta (HN, 2017). Ide o oblasti, ktoré sú dlhodobo problémové, ktoré si vyžadujú
nové alebo radikálnejšie riešenia, napr. zmeniť, resp. prijať nové zákony, inovovať a pod.
Najlepšie výsledky – konkurenčné výhody – slovenskej ekonomiky sú v oblasti zdravia
a primárneho vzdelávania (Mihok - Bialková, 2012).
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Svetové ekonomické fórum taktiež prostredníctvom dotazníka zisťuje najväčšie bariéry pre
podnikanie, pričom za posledné roky sa na najvyšších priečkach strieda nasledovných päť
faktorov znázornených v grafe 2: korupcia, daňové zaťaženie, vysoká byrokracia a
neefektívnosť úradov, stále meniace sa daňové predpisy a obmedzujúci zákonník práce
(Schwab, 2016). Všetky tieto faktory sťažujú podnikanie domácim podnikateľom, avšak
konkurencieschopnosť krajiny pre zahraničné investície neovplyvňujú takou mierou, pretože
zahraniční investori dostávajú daňové prázdniny a ďalšie zvýhodnenia oproti domácim
podnikateľom.

Graf 2 - 5 najproblematickejších faktorov pre podnikanie
Zdroj: HN, 2017

Konkurenčnou výhodou slovenskej ekonomiky je otvorenosť voči zahraničnému vlastníctvu
podnikov, nízke colné bariéry, legislatíva podporujúca zahraničné investície, technologická
vyspelosť prichádzajúcich investorov. Pozitívne hodnotenie dostala aj legislatíva týkajúca sa
záložného práva a bankrotov, vysoká korelácia medzi výškou miezd a produktivitou práce
a nízke riziko terorizmu.
V roku 2017 WEF zaradilo do hodnotenia 137 krajín zo všetkých kontinentov. V prvej
desiatke aj tentoraz prevažujú európske ekonomiky, na prvom mieste sa už deviaty rok po
sebe drží Švajčiarsko.
Slovensko predbehol celý vyspelý západný svet a s výnimkou Cypru, Maďarska, Rumunska,
Chorvátska a Grécka aj všetky krajiny Európskej únie. Našu krajinu však predbehla aj
Indonézia (36. miesto), Rusko (38), Kazachstan (57), či africká Rwanda (58).
Susedná Česká republika skončila na 31. mieste, Poľsko na 39., Rakúsko obsadilo 18.
priečku. Maďari sa umiestnili o jediné miesto za Slovenskom, Ukrajina skončila na 81.
Mieste (HN, 2017).
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Tabuľka 2 - Medziročný vývoj indexu globálnej konkurencieschopnosti (GCI)
Zdroj: PAS, 2017

Zo stredoeurópskych krajín je najvyššie Rakúsko (19.). Ako je vidieť z tabuľky 2, spomedzi
krajín V4 sa najvyššie umiestnila Česká republika (31. miesto) a za ňou Poľsko (39. miesto).
Za Slovenskou republikou skončilo Maďarsko (60. miesto).
Záver
História hodnotenia konkurencieschopnosti siaha do roku 2004. Od tohto roku Svetové
ekonomické fórum prostredníctvom modelu Globálneho indexu konkurencieschopnosti
vytvára poradie krajín na základe hodnotených údajov. Hodnotí sa 12 pilierov týkajúcich sa
kľúčových základných faktorov ekonomiky, kľúčových faktorov efektívnosti a inovácií.
V hodnotení konkurencieschopnosti GCI indexom sa každoročne nachádza aj Slovenská
republika. Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového
ekonomického fóra v roku 2017 umiestnila na 59. mieste. Aj napriek tomu, že ide o lepšie
postavenie ako tomu bolo v minulých rokoch, Slovensko v rebríčku predbehol takmer celý
západný svet a okrem Maďarska aj všetky okolité krajiny. Hlavné konkurenčné výhody
a nevýhody Slovenskej republiky, vyplývajúce z každoročného hodnotenia Svetového
ekonomického fóra, sú počas posledných rokov identické. Z celkového hodnotenia vyplýva,
že najväčšie slabiny – konkurenčné nevýhody – slovenskej ekonomiky v rámci globálnej
konkurencieschopnosti sú verejné inštitúcie a inovácie. Slovensko dosiahlo najnižšie skóre v
hodnotení inštitúcií, so ziskom 3,46 bodu to stačilo len na 101. miesto zo 137 krajín sveta (
Ide o oblasti, ktoré sú dlhodobo problémové, ktoré si vyžadujú nové alebo radikálnejšie
riešenia, napr. zmeniť, resp. prijať nové zákony, inovovať a pod. Najlepšie výsledky –
konkurenčné výhody – slovenskej ekonomiky sú v oblasti zdravia a primárneho vzdelávania.
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
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