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Abstract: The aim of this article is to analyze the competitiveness of the Slovak Republic 
expressed by the Global Competitiveness Index and compare its value with Czech Republic. 
The Czech Republic was chosen as a basis of comparison because of the similarity of its 
economy with the Slovak Republic. This article describes the methodology for assessing the 
competitiveness of countries according to the World Economic Forum. This article also 
describes pillars of competitiveness, which consist of the key factors affecting the 
competitiveness of any country. Classification of countries assessed into three main groups 
according to the sophistication of the economy can detect those factors that affect the level 
of competitiveness of the selected country the most. By analysis of the various pillars is also 
possible to recognize problematic factors, i.e. those pillars characterized by low values  
in the long period, which need attention. The article describes the most problematic areas  
of competitiveness of the Slovak Republic. These include mainly the low quality of public 
institutions, a significant level of corruption in the country and as another problematic 
factor is considered a low innovation activity of the country. 

Keywords: Competitiveness, Global Competitiveness Index, Corruption, Innovation, 
Institutions. 
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Úvod 

Problém konkurencieschopnosti v svetovom ekonomickom priestore je pre ľubovoľnú 
krajinu mimoriadne dôležitý, osobitne v podmienkach globalizácie svetového hospodárstva, 
kde význam rôznych foriem vonkajších ekonomických vzťahov, stupeň otvorenosti 
národných ekonomík pre zahraničné výrobky, služby a kapitál prudko rastie. Proces 
globalizácie diktuje svoje tvrdé podmienky na prežitie, existenciu a dominantné postavenie, 
čo vnáša svoje korekcie do dynamiky, foriem a metód konkurenčného boja  
a konkurencieschopnosti podnikov, odvetví, jednotlivých regiónov, krajín a ekonomických 
zoskupení. 

Možnosti Slovenskej republiky v rámci medzinárodnej deľby práce relatívne nie sú 
veľké, preto efektívna účasť SR si v globálnej ekonomike vyžaduje aktívne využitie 
existujúcich konkurenčných predností. Popri tom základnou úlohou ekonomickej 
modernizácie SR je rast konkurencieschopnosti ekonomiky, racionálna integrácia do 
svetového ekonomického systému prechodom na inovatívny smer vývoja. V tejto súvislosti 
je aktuálne vykonávať priebežné hodnotenie základných faktorov konkurencieschopnosti 
SR a ich kvantitatívne porovnanie s inými krajinami s transformujúcou sa ekonomikou. 
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1 Formulácia problematiky 

1.1 Základné piliere konkurencieschopnosti krajiny 

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 [10]. 

Na meranie konkurencieschopnosti krajiny slúži Svetovým ekonomickým fórom 
vypracovaný „Globálny index konkurencieschopnosti“ (Global Competitiveness Index  
- GCI).  

Prieskum hodnotenia konkurencieschopnosti krajín prebieha každoročne a v roku 2013 
sa doňho zapojilo viac ako 13 000 manažérov z celého sveta. Prieskum na Slovensku 
koordinovala Podnikateľská aliancia Slovenska a v ňom sa zúčastnilo 250 veľkých 
podnikov a 250 malých a stredných podnikov, náhodne vybraných podľa metodiky  
WEF [1]. 

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 troch subindexoch podľa významu ich 
vplyvu na hodnotu subindexu. Tak subindex „Základné požiadavky“ (Basic requirements) 
podporujú piliere 1-4, subindex „Stimulátory efektívnosti“ (Efficiency enhancers) 5. až 10. 
pilier a subindex „Faktory inovácií a sofistikovanosti“ (Innovation and sophistication 
factors) podporuje 11. a 12. pilier. 

Výber práve týchto pilierov je podložený teoretickým a empirickým  výskumom, pričom 
ani jeden pilier, ak pôsobí samostatne, nie je schopný zabezpečiť konkurencieschopnosť 
ekonomiky. 

Experti WEF sa zároveň orientujú na trojúrovňový model ekonomického rozvoja  
M. Portera. Všetky hodnotené krajiny sú rozdelené do troch základných a dvoch 
prechodných skupín podľa toho, v ktorej etape ekonomického rozvoja sa nachádzajú. 
K uvedeným etapám (štádiám rozvoja) patrí:   

1. etapa –  faktorová ekonomika, na ktorej sa nachádzajú krajiny, ktoré sa rozvíjajú 
v podstate cestou využívania svojho prírodného bohatstva a lacnej pracovnej sily 
(lacných výrobných faktorov); 

1.-2. – prechodná etapa od 1. k 2. etape rozvoja ekonomiky; 

2. etapa – industriálna ekonomika, na ktorej sa nachádzajú industriálne rozvité 
krajiny, ktorých rozvoj je založený na využívaní vysoko rozvinutých technológií; 

2.-3. – prechodná etapa od 2. k 3. etape rozvoja ekonomiky; 

3. etapa – postindustriálna ekonomika, na ktorej sa nachádzajú postindustriálne 
krajiny, ktorých ekonomický rozvoj je založený predovšetkým na využívaní 
inovácií, vysoko výkonných technológií, znalostného manažmentu s vysokým 
podielom vysokokvalitných inovačných služieb v tvorbe HDP [4].  

V prvom štádiu (Factor driven) ekonomika krajiny rastie v dôsledku využívania lacných 
výrobných faktorov a prírodných zdrojov. Úroveň konkurencieschopnosti v tomto štádiu je 
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úzko naviazaná na racionálnu funkčnosť štátnych inštitúcií (1. pilier), budovanie potrebnej 
infraštruktúry (2. pilier), stabilné makroekonomické ukazovatele (3. pilier) a existenciu 
kvalifikovanej pracovnej sily (4. pilier). V druhom, „efektívnom“ štádiu (Efficiency driven) 
sa rozvíjajú modernejšie výrobné procesy, rastie kvalita a objemy produkcie. 
Konkurencieschopnosť krajiny v tomto štádiu ekonomického rozvoja závisí od kvality 
systému vysokoškolského vzdelávania (5. pilier), efektívnosti tovarového trhu (6. pilier), 
efektívnosti trhu práce (7. pilier), dokonalosti finančného trhu (8. pilier), technologickej 
obnovy (9. pilier) a objemu trhu (10. pilier). V poslednom „inovačnom“ štádiu ekonomika 
krajiny rastie pomocou zavádzania inovácií a novej technológie. V tomto štádiu 
konkurencieschopnosť firiem (11. pilier) a inovácie (12. pilier) podmieňujú konkurencie- 
schopnosť krajiny. 

Každá krajina, v súlade s touto koncepciou, sa nachádza výlučne na niektorom 
z uvedených etáp rozvoja. Experti WEF prikladajú relatívne vysokú váhu indexom GCI 
tých pilierov, ktoré majú najväčší vplyv na rast konkurencieschopnosti jednotlivej krajiny, 
berúc do úvahy etapu jej ekonomického rozvoja.  

Obr. 1: Model Globálneho indexu konkurencieschopnosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie autormi na základe [1], [4], [10]  

Cieľom príspevku je preskúmať základne faktory rastu konkurencieschopnosti 
Slovenskej republiky a porovnať ich hodnoty a vývoj s analogickými faktormi Českej 
republiky. Česka republika bola autormi zvolená ako základ porovnania z dôvodu tradičnej 
blízkosti ekonomiky SR a ČR. 

2 Metódy 

V príspevku bola použitá technológia porovnateľnej analýzy základných 
makroekonomických indikátorov konkurencieschopnosti krajín, tzv. „competitiveness 
benchmarking“, ktorá sa v dostatočnej miere využíva v ekonomických výskumoch.  
V medzinárodnej praxi sú vypracované a stále zdokonaľované rôzne metódy výpočtu 
ukazovateľov a ratingov konkurencieschopnosti. Tieto metódy sú spravidla nasmerované  
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Obr. 3: Hodnotové vyjadrenie pilierov konkurencieschopnosti SR v r. 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie autormi na základe údajov [10] 
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3.3 Analýza pilie

Inovačný potenciál 
uvažuje napríklad o
inštitúcií, o
v krajine a počte

V ekonomickej literatúre sa pod pojmom „inovácie“ rozumie uplatnenie výsledkov 
výskumu a vývoja zameraného na zlepšenie výrobného procesu, ekonomický
a sociálnych vzťahov firmy, transformácia potenciálu vedeckého a technického 
do reálnych výsledkov a
ekonomického, sociálneho, ekologického, technického a
významnou konkurenčnou výhodou, pretože umožňujú včas chrániť firmu pred novými 
hrozbami z vonkajšieho prostredia, cestou priebežného vyhľadávania nových príležitostí pre 
prežitie a rozvoj. Pri tom sa posilňujú adaptačné schopnosti firmy, rozširuje sa hori
rozhodovania, zvyšuje sa rôznorodos
v dôsledku čoho rastie produktivita práce. Slovensko sa radí medzi slabých inovátorov, 
nakoľko na Slovensku inovuje len 30 % podnikov [

Dynamika vývoja piliera „Inovačn
uvedená na Obr. 6.

Ako je vidieť na Obr. 6, dynamika vývoja 
štyroch sledovaných rokoch vykazuje klesajúcu tendenciu. V
poklesla z
v tejto oblasti. Pre Českú republiku 
v uvedenom období, avšak hodnoty indexu vyjadrujúceho inovačnú aktivitu krajiny sú 
v niektorých rokoch vyššie takmer o

4 Diskusia

Analýza ukázala, že k
patrí predovšetkým zdravie a
krajiny bráni predovšetkým nízka efektívnosť práce verejných inštitúcií a
inovačný potenciál.
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štyroch sledovaných rokoch vykazuje klesajúcu tendenciu. V
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tejto oblasti. Pre Českú republiku je charakteristický kolísavý priebeh hodnôt tohto piliera 
uvedenom období, avšak hodnoty indexu vyjadrujúceho inovačnú aktivitu krajiny sú 
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silným stránkam 
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Model Portera, na základe ktorého je postavený index GCI, neberie do ohľadu 
individuálnu špecifiku ekonomického rozvoja jednotlivých krajín.  Model sa orientuje na to, 
že všetky krajiny idú rovnakým  smerom, postupne prechádzajúc od faktorovej etapy 
rozvoja ekonomiky k inovačnej a znalostnej ekonomike.  

Avšak 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 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. 

Treba brať ohľad na to, že vytvorenie konkrétnych konkurenčných výhod je 
prerogatívou firiem (mikroúroveň). Na medzinárodnom trhu sú to práve firmy, ktoré si 
konkurujú, nejde priamo o krajiny. Konkurenčné možnosti firmy nie sú dané štátnymi 
hranicami krajín, v ktorých sú zaregistrované a konkurenčné výhody získavajú tie 
spoločnosti, ktoré majú vyššie konkurenčné schopnosti. 

Popri tom, štát môže vplývať na všetky vyššie uvedené charakteristiky pomocou colnej, 
daňovej, finančnej a rozpočtovej politiky, zabezpečujúc efektívne stimuly rozvoja 
vybraných sektorov ekonomiky. Štát tu plní úlohu „tvorcu“ podnikateľského prostredia  
pre formovanie konkurenčných výhod (makroúroveň). Základom konkurenčných predností 
krajiny je štruktúra dopytu na vnútornom trhu. Úroveň a charakter rastu tohto dopytu môže 
zvýšiť jeho prednosti, vplývajúc na to kedy, kam a aký objem financií vkladajú firmy 
a prečo sa tak rozhodli. 

Najdôležitejší vplyv dopytu vnútorného trhu na konkurenčné prednosti sa prejavuje 
prostredníctvom vzťahov a charakteru potrieb domácich spotrebiteľov. Štruktúra dopytu 
určuje skutočnosť, ako firmy chápu tieto potreby a ako na nereagujú. Krajiny sa snažia 
dosiahnuť konkurenčné prednosti v tých odvetviach alebo segmentoch, kde dopyt  
na vnútornom trhu dá domácim firmám predstavu o potrebách spotrebiteľov skôr 
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a presnejšie ako zahraničným konkurentom. Krajiny získavajú konkurenčné prednosti,  
ak miestne firmy v dôsledku tlaku spotrebiteľov sú nútené zavádzať inovačné prvky 
a bojovať o konkurenčné prednosti vyššieho poriadku, ako to robia zahraniční konkurenti. 
Teda základom týchto predností sú rozdiely v dopyte vnútorného trhu.    

Záver 

Problémy ekonomického rastu a hodnotenia udržateľného rozvoja ekonomiky 
jednotlivých krajín sú predmetom štúdia WEF od r. 1979.  Na meranie konkurencie- 
schopnosti 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.   
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