
 
 
 
 
 
 
Svetové ekonomické fórum predpovedá Slovensku stabilnejší 
hospodársky rast 
 

V rastovej konkurencieschopnosti sa Slovensko podľa najnovších údajov umiestnilo na 41. mieste 
spomedzi posudzovaných 117 krajín sveta. Vyplýva to zo Správy o globálnej 
konkurencieschopnosti 2005/2006, ktorú vydalo Svetové ekonomické fórum (SEF). Partnerom SEF 
v Slovenskej republike je Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).  

Reálne si slovenská ekonomika oproti minuloročnej 43. pozícii polepšila viac ako o dve priečky, 
nakoľko dve z pätnástich nových krajín zaradených do hodnotenia predstihli SR a znemožnili jej 
tak postup vyššie. V skupine krajín hodnotených v minulom roku by SR obsadila 39. priečku. 
V prospech SR vyznieva najmä zlepšujúca sa úroveň technológií, čo súvisiaci najmä s prílevom 
priamych zahraničných investícií, ktoré sú pre SR významným zdrojom nových technológií. 
V intenzite transferu technológií bola SR dokonca hodnotená ako štvrtá najlepšia na svete. 
Naopak, brzdou intenzívnejšieho rastu bola kvalita makroekonomického prostredia, pod ktorú sa 
podpísala najmä vysoké a neefektívne vynakladané verejné výdavky. 

Už  štvrtý krát za posledných päť rokov 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.   

V druhom sledovanom rebríčku - rebríčku konkurencieschopnosti podnikov - si Slovensko obhájilo 
svoju minuloročnú pozíciu, keď obsadilo 39. miesto. I keď čiastkové výsledky ukazujú mierne 
zlepšenie kvality podnikateľského prostredia, ktoré má v tomto hodnotení dominantnú váhu, 
postup smerom vyššie znemožnilo pomalé zlepšovanie podnikových procesov a stratégií. 
Z hľadiska konkurencieschopnosti podnikov sú na vrchole Spojené štáty americké. Na druhom 
mieste je Fínsko, na treťom Nemecko.  Kým Index rastovej konkurencieschopnosti analyzuje 
potenciál ekonomík dosahovať trvalo udržateľný ekonomický rast v nasledujúcich rokoch, Index 
konkurencieschopnosti podnikov skúma aktuálnu kvalitu podnikateľského prostredia a vyspelosť 
podnikových procesov. 

V porovnaní s krajinami V4 sa Slovensko v rastovej konkurencieschopnosti umiestnilo tesne za 
Českom a Maďarskom, ale s veľkým náskokom pred Poľskom. V konkurencieschopnosti podnikov 
je poradie rovnaké, avšak nádskok Česka a Maďarska je výraznejší. 

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 11 000 podnikov na svete, z toho 200 slovenských prostredníctvom PAS. PAS 
touto cestou ďakuje všetkým podnikateľom, ktorí svojimi názormi vyjadrenými v dotazníku 
reprezentovali SR v tomto prestížnom projekte. 
 
 
 
V Bratislave 29. septembra 2005 
 
Podnikateľská aliancia Slovenska 
Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS, tel.: 0907 706 112 alebo 02/582 33 481 
 
V prípade publikovania informácií z tohto materiálu uvádzajte, prosím, ako zdroj informácií Svetové ekonomické fórum 
a Podnikateľskú alianciu Slovenska. 


