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Abstract:The aim ofthe article isto analyzethe competitiveness of 
theSlovakRepublicexpressedby the GlobalCompetitiveness Indexand compareits valuewith 
selectedcountries of Central Europe.The article also points on evaluation of the innovation 
potential of the country as one of the main components which affects competitiveness. 

Abstrakt: Cieľom článku je analyzovať konkurencieschopnosť Slovenskej republiky 
vyjadrenej prostredníctvom Globálneho indexu konkurencieschopnosti a porovnať jej 
hodnotu s vybranými krajinami strednej Európy.Článok poukazuje aj na hodnotenie 
inovačného potenciálu krajiny ako jednej zo zložiek vplývajúcich na jej 
konkurencieschopnosť. 
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1. Úvod 
Konkurencieschopnosť krajiny v svetovom ekonomickom priestore je mimoriadne 

dôležitým faktorom, predovšetkým v podmienkach globalizácie svetového hospodárstva, kde 
význam rôznych foriem vonkajších ekonomických vzťahov a otvorenosť ekonomík pre 
zahraničné tovary, služby a kapitál pre národné ekonomiky rapídnenarastá. Proces 
globalizácie diktuje svoje tvrdé podmienky na existenciu, prežitie a dominantné postavenie, 
čo vnáša svoje korekcie do dynamiky, formy a metód konkurenčného boja 
a konkurencieschopnosti podnikov, odvetví, krajín a jednotlivých regiónov.  

Charakter faktorov konkurencieschopnosti krajiny, vzájomné vzťahy a prepojenia sa 
v podmienkach globalizácie významne menia. Je zrejmé, že adekvátne zmeny vnútornej 
štruktúry ekonomiky budú reálne nielen vďaka faktorom extenzívneho rastu, ale 
predovšetkým, kvalitatívnym zmenám a inovačnému rozvoju. 

Príspevok poukazuje na súčasný stav konkurencieschopnosti Slovenskej republiky, 
porovnáva tento ukazovateľ s krajinami Vyšehradskej štvorky a na základe Celkového indexu 
inovácií (TheGlobalInnovation Index – GII)hodnotí inovačnú aktivitu krajiny. 

2. Piliere určujúce konkurencieschopnosť krajiny 
Svetové ekonomické fórum (WorldEconomicForum – WEF) (2013) definuje 

konkurencieschopnosť krajiny 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. 

V každoročne publikovanej správe (TheGlobalCompetitiveness Report) hodnotí WEF 
konkurencieschopnosť vybranej vzorky krajínz celého sveta na základe rôznorodých faktorov 
a subfaktorov, ktoré sú umiestnené podľa určitých znakov do jednej z dvanástich skupín, 
takzvaných pilierov konkurencieschopnosti. Svetové ekonomické fórum uvádza tieto piliere: 

1. Kvalita verejných inštitúcií –Kvalitu inštitucionálneho prostredia možno posudzovať 
z pohľadu kvality štátnej správy a efektívnosti podnikov či trhov. Zdrojom údajov pre 
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tento typ prostredia bývajú najčastejšie údaje spracované a prezentované Svetovou 
bankou a inými organizáciami(ako je napríklad aj Svetové ekonomické fórum) 
realizujúcimi výskum v tejto oblasti. Pre potreby vyhodnotenia inštitucionálneho 
prostredia, ako jedného zo základných faktorov ovplyvňujúcich celkovú 
konkurencieschopnosť krajiny, sa tu posudzujú, okrem iných, subfaktory ako 
vlastnícke práva, ochrana duševného vlastníctva, etické správanie firiem, ale aj 
nezávislosť súdnictva od vplyvu vládnych organizácií a firiem a taktiež miera 
korupčného prostredia. 

2. Infraštruktúraovplyvňuje konkurencieschopnosť krajiny, pretože redukuje vzdialenosť 
medzi regiónmi a integruje národný obchod. Vysoké hodnoty faktorov, ktoré 
ovplyvňujú infraštruktúru krajiny, pozitívne vplývajú aj na výšku nákladov spojených 
s cestovaním a prenosom informácií. Patria sem ukazovatele ako kvalita ciest, 
železníc, leteckej a riečnej (námornej) dopravy a dodávky energií. 

3. Makroekonomická stabilita–Tento pilier hodnotí makroekonomické agregátne 
ukazovatele ako celkovú úroveň hrubého domáceho produktu (HDP), tempo jeho 
rastu, nezamestnanosť a jej vývoj, infláciu, stabilizačnú hospodársku politiku 
a zahraničnoobchodné vzťahy krajiny. Údaje tvoriace tento pilier pochádzajú 
predovšetkým z Medzinárodného menového fondu a zdrojov jednotlivých krajín.  

4. Zdravie a základné vzdelanie – Zdravá a vzdelaná pracovná sila je značným prínosom 
a v neposlednom rade významným faktorom ovplyvňujúcim konkurencieschopnosť 
krajiny. Zlý zdravotný stav pracovníkov vedie k významným stratám, nakoľko 
dochádza k častej absencii chorých zamestnancov, respektíve k zníženiu ich 
výkonnosti. Dostupnosť a kvalita základného vzdelania tiež ovplyvňuje úroveň 
výkonnosti pracovníkov. Ako subfaktory vplývajúce na konkurencieschopnosť krajiny 
možno z tejto kategórie uviesť popri dopade chorôb na fungovanie a hospodárske 
výsledky spoločností a kvalite základného vzdelania aj napríklad očakávanú dĺžku 
života obyvateľstva.  

5. Vyššie vzdelanie a zvyšovanie kvalifikácie – Vyššia úroveň vzdelania pracovníkov 
a personálu je v dnešnej dobe prakticky nevyhnutná pre ekonomiky, ktoré sa chcú 
udržať medzi poprednými krajinami, respektíve sa chcú posúvať ďalej. Ide 
predovšetkým o schopnosť pracovníkov a manažérov flexibilne plniť zložitejšie úlohy, 
chápať komplikovanejšie pracovné postupy a robiť efektívnejšie rozhodnutia. Patrí 
sem napríklad kvalita škôl manažmentu a kvalita vzdelania v oblasti matematiky 
a exaktných vied, dostupnosť špecializovaných výskumných a školiacich pracovísk, 
ale aj prístup k internetu na školách a podobne.  

6. Efektívnosť trhu tovarov a služieb – Krajiny s efektívnym trhom tovarov sú schopné 
vytvárať správny produktový mix a poskytovať potrebné služby. Zdravá hospodárska 
súťaž, domáci a zahraničný trh, to všetko je dôležité pre trhovú efektivitu a teda 
produktivitu v oblasti obchodu. Do tejto skupiny sa zahrnujú faktory ako stupeň 
konkurencie a zákazníckej orientácie, efektivita protimonopolnej politiky, ale 
napríklad aj počet procedúr, ktoré sú potrebné pre začatie podnikania.   

7. Efektívnosť trhu práce–Činnosti súvisiace so zaradením pracovníkov na pozície, na 
ktorých sú najviac efektívni a flexibilita v oblasti fluktuácie pracovných síl určujú 
ďalší prvok konkurencieschopnosti krajiny. Otázky týkajúce sa zamestnanosti (resp. 
nezamestnanosti), platobných podmienok, pracovné vzťahy zamestnanec-
zamestnávateľ, ako aj otázky produktivity pracovníkov spadajú taktiež do tejto 
kategórie.  

8. Vyspelosť finančného trhu –Efektivita finančného trhu pozostáva v čo 
najvhodnejšej alokácii finančných zdrojov vložených jednotlivcami a spoločnosťami, 
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ako aj tých, ktorí vstupujú do ekonomiky zo zahraničia. V tejto skupine sa posudzuje 
napríklad dostupnosť finančných služieb v krajine, stupeň náročnosti získania pôžičky 
od banky, dostupnosť rizikového kapitálu atď. 

9. Technologická pripravenosť, ktorou sa rozumie schopnosť ekonomík absorbovať nové 
poznatky v oblasti technológií a využívať nové technologické postupy, čo vedie 
k zvyšovaniu produktivity krajiny. Hodnotia sa ukazovatele ako dostupnosť 
najmodernejších technológií a schopnosť ich využitia spoločnosťami, využívanie 
internetu obyvateľstvom a iné ukazovatele týkajúce sa využívania alebo dostupnosti 
informačných technológií. 

10. Veľkosť trhu – Veľkosť trhu ovplyvňuje produktivitu, nakoľko rozsiahly trh umožňuje 
firmám využívať viacero možností v rôznych oblastiach. Ide predovšetkým 
o hodnotenie veľkosti domáceho a zahraničného trhu a export krajiny.  

11. Konkurencieschopnosť firiem – V tejto kategórii zastávajú dôležitú úlohu také faktory 
ako množstvo a kvalita domácich dodávateľov, využiteľnosť marketingu, podstata 
konkurenčnej výhody v spoločnostiach pôsobiacich v krajine a podobne. 

12. Inovačný potenciál –Pre vyhodnotenie tejto zložky konkurencieschopnosti krajiny sa 
uvažuje 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. 

3. Globálny index konkurencieschopnosti Slovenskej republiky 
Nakoľko uvedené oblasti – piliere sú zložené z viacerých subfaktorov, ktoré navonok 

hodnotia rôznorodé časti ekonomiky, je potrebné vytvoriť určitý systém, ktorý by umožnil 
hodnotiť a kvantitatívne vyjadriť úroveň jednotlivých zložiek ovplyvňujúcich 
konkurencieschopnosť krajiny a následne zo získaných výstupov stanoviť celkovú (globálnu) 
konkurencieschopnosť pre každú ekonomiku z uvažovanej vzorky. 

Vhodným postupom a súčasne komplexným nástrojom merania konkurencieschopnosti 
krajiny je Svetovým ekonomickým fórom vypracovaný „Globálny index 
konkurencieschopnosti“ (GlobalCompetitiveness Index - GCI), ktorý vypovedá o perspektíve 
krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte a predstavuje 
model konkurencieschopnosti, pomocou ktorého je možné stanoviť kľúčové faktory, ktoré 
vplývajú na produktivitu práce a na dynamiku rozvoja ekonomiky konkrétnej krajiny. 

Kvantitatívne vyjadrenie hodnôt jednotlivých pilierov sa získa postupmi definovanými 
metodikou Svetového ekonomické fóra. Takto sa určí číselná hodnota pre každý jeden pilier, 
pričom sa uvažujú hodnoty z intervalu od 1 (najnižšia hodnota) do 7 (najvyššia, resp. 
najžiaducejšia hodnota). Zo získaných poznatkov sa následne odvodí hodnota, ktorá určuje 
celkovú konkurencieschopnosť krajiny. 

Na základe údajov Svetového ekonomického fóra konkurencieschopnosť Slovenska za 
posledných 6 sledovaných období neustále klesá (obrázok 1). Dôvodom tohto javu je najmä 
značný pokles kvality inštitucionálneho prostredia krajiny (a taktiež nízke dosahované 
hodnoty) za sledované obdobie, kde je možné badať negatívny vývoj hlavne v ochrane 
vlastníckych práv, náraste korupcie a nedôveryhodnosti súdnictva. Od roku 2008 do roku 
2013 došlo k poklesu v tomto pilieri z hodnoty 3,9 na 3,3 bodu. Inovačná aktivita SR je 
taktiež podpriemerným atribútom. V posudzovanom 6-ročnom období je zaznamenaný aj 
zhoršujúci sa stav makroekonomického prostredia a znižovanie efektívnosti trhu tovarov 
a služieb, trhu práce a aj finančného trhu v priemere o 0,5 hodnotiaceho bodu. Tieto piliere 
však v absolútnom vyjadrení dosahujú nadpriemerné hodnoty. Na konkurencieschopnosť 
Slovenska priaznivo vplýva najmä 4. pilier – zdravie a základné vzdelanie, kde sa okrem 



JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY
ČASOPIS ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI

Číslo 2/2013,  Roč.1. 

rastúceho trendu (od počiatoč
2013, čo je hodnota porovnateľ

 V dôsledku znižovania GCI sa Slovenská republika zosunula zo 46. miesta, ktoré zastávala 
v „rebríčku konkurencieschopnosti krajín“ v
sveta) na 78. miesto (rok 2013, vzorka 148 krajín). 

Obr. 1:Vývoj indexu k
Zdroj: Spracované autormi na základe údajov TheGlobalCompetitiveness Report za príslušné obdobia

V porovnaní konkurencieschopnosti vyjadrenej prostredníctvom GCI 
republika v roku 2013 posledné miesto medzi krajinam
negatívnu situáciu (obrázok 2).

Obr. 2: Porovnanie konkurencieschopnosti krajín V4 (rok 2013)
Zdroj: Spracované autormi na základe údajov TheGlobalCompetitiveness Report 2013
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V ekonomickej literatúre je inováciadefinovaná ako zavedenie nových alebo významne 
zlepšených výrobkov (tovarov alebo služieb), nových procesov, nových marketingových 
alebo organizačných metód v obchodných praktikách, pracoviskách organizácie alebo v jej 
externom prostredí (GII, 2013). Inovácie predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu, nakoľko 
chránia firmy pred hrozbami z vonkajšieho prostredia, posilňujú ich adaptabilitu, zvyšujú 
možnosti v rozhodovacích procesoch a rozširujú resp. modernizujú produktové portfólio.   

Slovenská republika patrí medzi slabých inovátorov, čo možno vidieť aj na grafickom 
vyjadrení vývoja inovačného potenciálu krajiny ako jedného z pilierov konkurencieschopnosti 
(roky 2008-2013) na obrázku 3. Najzásadnejší pokles sa zaznamenal v roku 2011, kedy 
číselné vyjadrenie tohto pilieru bolo 2,9 bodu, čo je podpriemerná hodnota. 

 
Obr. 3:Vývoj inovačného potenciálu SR 

Zdroj: Spracované autormi na základe údajov TheGlobalCompetitiveness Report za príslušné obdobia 

Na základe Celkového indexu inovácií patrí v roku 2013 Slovenskej republike 36. priečka 
z celkového počtu 142 hodnotených krajín sveta s hodnotou indexu 42,25, pričom sa uvažuje 
škála 0-100. Prvé miesto v oblasti inovačnej aktivity krajín zastáva, podobne ako v prípade 
konkurencieschopnosti, Švajčiarsko s hodnotou 66,59 bodu. 

Za silné stránky krajiny ovplyvňujúce rast celkovej inovačnej aktivity sa v prípade 
Slovenskej republiky považuje predovšetkým stabilné politické prostredie a nízka úroveň 
terorizmu v krajine, sloboda tlače, vyššie vzdelanie, ekologická udržateľnosť a napríklad aj 
počet udelených certifikátov kvality. Naopak, za slabé stránky krajiny sa považujú hlavne 
investície do inovácií a inovačné väzby ako napríklad spolupráca univerzít s podnikmi 
v oblasti výskumu a vývoja.  

5. Záver 
Pri hodnotení konkurencieschopnosti Slovenskej republiky sa zistilo, že k silným stránkam 

krajiny patrí predovšetkým zdravie a základné vzdelanie obyvateľstva, kde sa SR približuje 
k najkonkurencieschopnejším krajinám podľa rebríčka GCI. Za faktory, ktoré brzdia rast 
konkurencieschopnosti Slovenska,sa Svetovým ekonomickým fórom považujú najmä 
inštitucionálne prostredie krajiny a podpriemerný inovačný potenciál. Trochu viac 
optimistický pohľad na inovačný potenciál krajiny prináša Celkový index inovácií, na základe 
ktorého je Slovenská republika zaradenádo oblasti prechodu medzi prvým a druhým 
kvadrantomkrajín s najväčšou inovačnou aktivitou.  
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Konkurencieschopnosť krajín však vychádza zo schopnosti podnikov konkurovať si na 
svetových trhoch. Konkurenčné možnosti firmy v otvorených ekonomikách nie sú obmedzené 
hranicami krajín, v ktorých sa nachádzajú. Štát tu plní úlohu „tvorcu“ podnikateľského 
prostredia pre formovanie konkurenčných výhod (makroúroveň). Vytvorenie konkrétnych 
konkurenčných výhod je ale prednosťou firiem (mikroúroveň). 
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