
 

 

 
 
 
 
 
 
Svetové ekonomické fórum potvrdilo rast konkurencieschopnosti slovenskej 
ekonomiky 
V rastovej konkurencieschopnosti sa Slovensko podľa najnovších údajov umiestnilo na 43. mieste 
spomedzi posudzovaných 104 krajín sveta. Vyplýva to zo Správy o globálnej 
konkurencieschopnosti, ktorú dnes vydalo Svetové ekonomické fórum (SEF). Partnerom SEF 
v Slovenskej republike je Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).  
Oproti minulému roku Slovensko síce ostalo v Indexe rastovej konkurencieschopnosti na tej istej 
pozícii, ale predstihli ho tri novo posudzované krajiny. Ak by sa rebríček posudzovaných krajín 
nerozširoval, Slovensko by medziročne poskočilo o tri priečky. Príčinou je zlepšujúca sa úroveň 
technológií, čo súvisiaci najmä s prílevom priamych zahraničných investícií. V intenzite transferu 
technológií bola SR v uplynulom období dokonca druhá najlepšia na svete. Naopak, brzdou 
intenzívnejšieho rastu bola kvalita makroekonomického prostredia. 
Ešte lepšie si Slovensko počínalo v druhom sledovanom rebríčku. V Indexe konkurencieschopnosti 
podnikov si polepšilo o štyri pozície a medzi 103 posudzovanými krajinami sveta sa umiestnilo na 
39. mieste. Ak by Slovensko nepreskočila jedna novo hodnotená krajina, bolo by na tom ešte 
o jednu priečku lepšie. Pod zlepšenie sa jednoznačne podpísali zmeny v podnikateľskom 
prostredí, ktoré sa podarilo realizovať v uplynulých dvanástich mesiacoch. 
Už  štvrtý rok po sebe je najkonkurencieschopnejšou ekonomiku sveta Fínsko. Škandinávskym 
krajinám sa mimoriadne darí, o čom svedčí postavenie Fínska, Švédska, Dánska, Nórska 
a Islandu v  prvej desiatke v tohtoročnom Indexe rastovej konkurencieschopnosti. Na druhom 
mieste sa umiestnili Spojené štáty americké, na treťom spomínané Švédsko.   
Z hľadiska postavenia podnikov sú na vrchole Spojené štáty americké. Na druhom mieste je v 
Indexe konkurencieschopnosti podnikov Fínsko, na treťom Nemecko.  Kým Index rastovej 
konkurencieschopnosti analyzuje potenciál ekonomík dosahovať trvalo udržateľný ekonomický rast 
v nasledujúcich rokoch, Index konkurencieschopnosti podnikov skúma mikroekonomické 
prostredie krajín.  
V porovnaní s krajinami V4 sa Slovensko v rastovej konkurencieschopnosti umiestnilo tesne za 
Maďarskom a Českom, ale s veľkým náskokom pred Poľskom. V konkurencieschopnosti podnikov 
je situácia lepšia, tu už Slovensko predstihlo Maďarsko a pred ním ostalo iba Česko.     
Správu o globálnej konkurencieschopnosti zostavuje Svetové ekonomické fórum od roku 1979. Za 
ten čas sa stala jedinečným zdrojom informácií o prednostiach a nedostatkoch viac ako 100 
ekonomík sveta. PAS stala partnerom SEF v roku 2002. Pri zostavovaní tohtoročných rebríčkov 
bolo oslovených 8700 podnikov na svete, z toho 200 slovenských prostredníctvom PAS. 
Bratislava 13. októbra 2004   
 

V prípade publikovania informácií z tohto materiálu uvádzajte, prosím, ako zdroj informácií Svetové 
ekonomické fórum a Podnikateľskú alianciu Slovenska.  


