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1 Úvod 

Konkurenceschopnost je v dnešním světě jednou z nejsledovanějších charakteristik, 

pomocí které jsou hodnoceny ekonomiky z celého světa. Tento koncept se na 

makroekonomické úrovni začal objevovat postupně s rozvojem globalizačních procesů ve 

světové ekonomice a to díky velkému nárůstu konkurenčních tlaků mezi jednotlivými 

zeměmi v průběhu 70. a později 80. let 20. století. Konkurenceschopnost se stala 

oblíbeným pojmem, neboť všichni chtějí žít v té nejkonkurenceschopnější ekonomice ze 

všech. Proto postupně vzniká řada ukazatelů, které ji měří a hodnotí. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit konkurenceschopnost zemí Visegrádské 

skupiny. Na základě dosažených informací identifikovat pilíře, které jsou pro růst zemí 

významné a je zapotřebí je vylepšit a zároveň vytknout ty pilíře, ve kterých si mají země 

udržet svou pozici. 

Definice konkurenceschopnosti se v ekonomické literatuře liší. Přestože neexistuje 

jednotná interpretace tohoto pojmu, lze vysledovat několik úhlů pohledu a teoretických 

přístupů na tento koncept. Druhá kapitola obsahuje definice konkurenceschopnosti různých 

autorů a organizací, kteří svými názory přispěli k současné podobě významu tohoto pojmu. 

Nechybí zde pojetí konkurenceschopnosti podle Evropské unie, která se konceptem také 

zabývá. Ve druhé kapitole je dále popsána konkurenceschopnost jak na úrovni národních 

států, tak na úrovni podniků. Největší pozornost je ovšem věnována subkapitole 

makroekonomické konkurenceschopnosti. V této kapitole je také uveden kritický pohled 

na konkurenceschopnost zemí, neboť z počátku byl tento pojem spojen pouze 

s mikroekonomickou úrovní.  

Visegrádská skupina, nazývána také Visegrádská čtyřka nebo V4, je spojenectví 

čtyř států střední Evropy: České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska. Země 

jsou vybrány pro tuto bakalářskou práci na základě jejich společného historického a 

ekonomického vývoje. Po zhroucení komunistického režimu byla spolupráce mezi zeměmi 

důležitá pro jejich přechod od totalitárního systému ke svobodné, pluralitní a demokratické 

společnosti. Dne 1. května 2004 vstoupily tyto země do Evropské unie, což pro ně 

znamenalo rostoucí zahraničně-politické aktivity. Mezi těmito státy i přes zmíněnou 

společnou minulost nalezneme rozdíly, které zasahují do konkurenceschopnosti těchto 

zemí, neboť každá země může konkurovat v jiné oblasti. 
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Konkurenceschopnost může být zkoumána na různých úrovních, zejména na 

firemní, odvětvové nebo na úrovni celé ekonomiky, která je obsahem této práce. Existují 

různé způsoby, jak ji lze hodnotit a měřit. Třetí kapitola je zaměřena především na pilíře 

konkurenceschopnosti, které jsou součástí Zprávy o globální konkurenceschopnosti 

publikované Světovým ekonomickým fórem. V kapitole jsou popsány jednotlivé pilíře, 

pomocí kterých jsou sestavovány žebříčky konkurenceschopnosti zemí z celého světa. 

Dále třetí kapitola obsahuje Světovou ročenku, kterou se zabývá Mezinárodní institut pro 

rozvoj managementu. Institut hodnotí země OECD a nově industrializované ekonomiky, 

které mají největší vliv na světovou ekonomiku. Poslední hodnocení, které je ve třetí části 

popsáno, se týká sestavení žebříčku konkurenceschopnosti zemí na základě vybraných 

pilířů Mezinárodní finanční korporace, která je součástí Světové banky. Součástí třetí 

kapitoly je výčet dalších organizací, které se měřením a hodnocením 

konkurenceschopnosti také zabývají. Třetí kapitola se zabývá nejvíce hodnocením 

konkurenceschopnosti podle Světového ekonomického fóra. Pilíře, na základě kterých jsou 

sestavovány žebříčky konkurenceschopnosti touto organizací, jsou použity ke zhodnocení 

konkurenceschopnosti Visegrádské skupiny. 

Ve čtvrté kapitole práce, která tvoří její praktickou část, jsou porovnávány hodnoty 

vybraných ukazatelů v jednotlivých pilířích konkurenceschopnosti. Stěžejní pro tuto 

kapitolu je komparace silných a slabých stránek konkurenceschopnosti zemí Visegrádské 

skupiny. Součástí hodnocení jednotlivých pilířů je doplněno o další vybrané ukazatele, 

které s jednotlivými pilíři souvisí a v této práci je doplňují. V závěru kapitoly jsou země 

porovnány na základě jejich celkového umístění v žebříčcích konkurenceschopnosti za 

období od roku 2006 do roku 2011 a jsou zde zmíněny také nejproblematičtější faktory pro 

podnikání v daných zemích. 
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2 Teoretická východiska konceptu konkurenceschopnosti 

Žijeme ve světě, ve kterém se od sebe liší různé typy krajiny, obyvatelstva a 

organismů. Liší se od sebe státy, které na zemi leží. Odlišnosti lze vidět ve společenských 

systémech, jako jsou systémy ekonomické a také politické. Také hospodářská politika, 

která je v určitých zemích prováděna, se mnohdy liší. Přesto můžeme v poslední době 

pozorovat, že mají země, obzvlášť ty vyspělé, stejný cíl. Tento cíl spočívá v posílení 

národní konkurenceschopnosti. V této části práce je charakterizován pojem 

konkurenceschopnost na různých úrovních, zejména na úrovni národních států. 

2.1 Vymezení konkurenceschopnosti 

Zkoumání pojmu konkurenceschopnost zemí patří mezi poměrně nové skutečnosti 

ekonomické vědy. Můžeme říci, že se jedná o poměrně sporné záležitosti. Mezi hlavní 

problém patří správnost identifikování tohoto pojmu. Ještě na počátku 80. let minulého 

století se pojem konkurenceschopnost používal téměř výlučně na podnikové úrovni. Na 

této úrovni Balcarová, Beneš (2006) definují takzvané „kritérium přežití“ pomocí kterého 

rozlišují konkurenceschopnou a nekonkurenceschopnou firmu. Během 80. let nastal 

postupný posun z podnikové úrovně na úroveň nadpodnikovou. 

2.1.1 Makroekonomická konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost národní ekonomiky je těžce uchopitelný pojem na rozdíl od 

konkurenceschopnosti podniku. Slova můžou znít jako synonyma, ale jejich význam je 

naprosto odlišný. Podle Klvačové (2007, s. 11) je „nejkonkurenceschopnější země ta, která 

je pro investory nejvíce přitažlivá a která jim poskytne největší stupeň pohodlí v různých 

oblastech.“ 

Konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni se ve větším a rostoucím 

významu používá od 90. let minulého století. Národní konkurenceschopnost je součást 

moderní ekonomie a proto je potřeba, abychom si ujednotili, co vlastně znamená. Dříve 

byla konkurenceschopnost vyjadřována exportní výkonností, znamenající schopnost 

prodávat na zahraničních trzích, ale během posledních desítek let došlo k přeměně 

vymezení pojmu na širší význam. Dnes podle Balcarové a Beneše (2006) dominuje 

agregátní pojetí makroekonomické konkurenceschopnosti. Znamená to, že místo sledování 

exportní výkonnosti je kladen důraz na zvyšování příjmů obyvatel. Ovšem bereme v potaz 

jakousi provázanost mezi veličinami, neboť i dobrá situace v exportu zboží zvyšuje příjmy 
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obyvatel. Podle novodobého pojetí Balcarové a Beneše (2006, s. 5) „je konkurenceschopná 

taková ekonomika, která vykazuje známky vysoké životní úrovně obyvatel.“ 

Karl Aiginger
1
 (2006) ve svém díle „Competitiveness: From a Dangerous 

Obsession to a Welfare Creating Ability with Positive Externalities,“ shromáždil další 

definice národní konkurenceschopnosti různých autorů, jejichž výčet je uveden 

v následujících dvou odstavcích. 

Makroekonomická konkurenceschopnost je definována jako „schopnost 

produkovat zboží a služby, které obstojí v testu mezinárodních trhů, a zároveň je 

zachována vysoká životní úroveň obyvatelstva. Zjednodušeně řečeno, „schopnost vytvářet 

vysoký příjem obyvatelstva a dobrou úroveň zaměstnanosti při vystavení mezinárodní 

konkurenceschopnosti“ (Evropská komise, 1998, citováno z Aigingera, 2006, s. 6). Tato 

definice ovšem není jedinou, která je pokládaná za obecně ustálenou. 

Podle Evropské komise 1995(citováno z Aigingera 2006, s. 6), je to „možnost 

zvýšení nebo udržení životní úrovně vzhledem k srovnatelným ekonomikám (průmyslově 

rozvinutým zemím), bez dlouhodobého zhoršení vnější rovnováhy.“ Ke starším názorům se 

dostaneme prostřednictvím Fagerberga
2
 (1988), jehož názor na národní 

konkurenceschopnost vycházel ze schopnosti země realizovat centrální cíle hospodářské 

politiky, především růst v příjmech a zaměstnanosti, aniž by se dostala do potíží s platební 

bilancí. Mezi další definici z 80. let uvádíme také definici, že „konkurenceschopnost, je 

nejen schopnost země vyrovnávat svůj obchod, ale je to také schopnost dosahovat 

přijatelné tempo růstu životní úrovně“ (Hatsopoulos
3
, at al, 1988, citováno z Aigingera 

2006, s. 6). Aiginger (2006, s. 14) navrhuje vymezit konkurenceschopnost jako „schopnost 

země nebo místa vytvářet blahobyt.“ „Jedinou smysluplnou definicí národní 

konkurenceschopnosti je národní produktivita“ (Porter
4
, 1990, s. 545). 

Nyní je věnována pozornost novodobým teoriím, jak je vnímaná 

konkurenceschopnost významnými mezinárodními organizacemi, které se zabývají jejím 

měřením. Podle Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu (Garelli
5
, 2012, s. 489) 

                                                 
1 Karl Aiginger, profesor ekonomie na univerzitě ve Vídni. 
2 Jan Fagerberg, profesor ekonomie na Univerzitě v Oslu. Jeho práce se zaměřují na zkoumání vztahu mezi inovacemi, 

šíření technologií, konkurenceschopnosti a růstu. 
3 George N. Hatsopoulos, řecko-americký strojní inženýr, známý pro svou práci v termodynamice. V roce 1996 byl 

oceněn nejvyšším americkým ocenění v technické profesi. 
4 Michael Porter, uznávaný odborník na firemní strategii a konkurenceschopnosti zemí a regionů. Profesor na Harvard 

Business School. 
5 Stéphane Garelli, profesor na Univerzitě v Lausanne ve Švýcarsku a ředitel IMD. 
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je světová konkurenceschopnost „schopnost země nebo podniku úměrně vytvářet více 

bohatství než jeho konkurenti na světových trzích.“ Z hospodářského hlediska nesmíme 

zapomenout na to, že konkurenceschopnost k jedné zemi může být nekonkurenceschopnost 

k jiné (Balcarová, Beneš, 2006). Světové ekonomické fórum (WEF), které hodnotí země 

z celého světa v národním měřítku, říká, že „konkurenceschopnost je soubor institucí, 

politiky a faktorů, které určují produktivitu země a podporují vysoké tempo ekonomického 

růstu ve střednědobém horizontu“ (WEF, 2011, s. 52). Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) definuje konkurenceschopnost jako „schopnost odvětví, 

regiónu, národů a nadnárodních celků vytvářet vysokou úroveň příjmů z výrobních faktorů 

i relativně vysokou úroveň jejich využití na udržitelné úrovni za současného vystavení 

mezinárodní konkurenci“ (Klvačová, 2008, s. 13). Dále ji definuje jako „míru, ve které 

země může v podmínkách otevřeného a spravedlivého trhu produkovat výrobky a služby, 

které obstojí na mezinárodních trzích a v dlouhém období zvýší reálné příjmy svých 

obyvatel“ (Skokan, 2004, s. 63).  

Mezinárodní konkurenceschopnost podle Kubišty (1999) obsahuje kvantitativní 

(měřitelné) a kvalitativní (obtížně měřitelné) faktory. Mezi měřitelné faktory patří cenové a 

nákladové indikátory, produktivita faktorů a indikátory související s výsledky 

v zahraničním obchodě. Obtížně měřitelná hlediska jsou označována jako složky 

institucionálního charakteru, které můžeme zařadit do prvků necenové a nenákladové 

konkurence. Patří mezi ně například státní politika podporující konkurenceschopnost, 

například přímými zahraničními investicemi, nebo úroveň institucí podporujících 

podnikání. Může zde patřit také schopnost obchodníků dané země proniknout se svým 

produktem k zákazníkovi v zahraničí. Institucionální aspekty mezinárodní 

konkurenceschopnosti se stávají důležitým prvkem v probíhajícím procesu globalizace 

světové ekonomiky. Tyto institucionální složky nejvíce podchycuje ve svém modelu 

Porter, jehož dílo The Competitive Advantage of Nations (1990) bylo velkým přínosem 

v teorii konkurenceschopnosti. Podle Portera (1990) existují faktory, které ovlivňují to, že 

některé země vykazují větší známky prosperity než jiné. Může se jednat o úroveň znalostí 

a technologií nebo zde může být zahrnuta úroveň infrastruktury, techniky, institucí a další. 

Tyto významné teoretické zásady vypracoval Porter ve své teorii konkurenceschopnosti. V 

jeho pojetí je pro pochopení konkurenceschopnosti důležité poznat její zdroje. 

Aby ekonomika byla úspěšná, musí podle Portera (1990) projít čtyřmi vývojovými 

etapami konkurenceschopného rozvoje. V první etapě se jedná o ekonomiku poháněnou 
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faktory, druhá je ekonomika poháněná investicemi a třetí je ekonomika poháněná 

inovacemi. Čtvrtá etapa je ekonomika poháněná bohatstvím. První tři zahrnují postupné 

zvyšování národní konkurenční výhody a jsou postupně spojovány s rostoucí ekonomickou 

prosperitou. Čtvrté stádium je jedno z řídících, ale končí poklesem, neboť státy již dosáhly 

svých cílů a dynamika produktivity se vytrácí. 

Ekonomiky světa se nacházejí v různých etapách svého vývoje. Například státy 

střední a východní Evropy jsou na počátku etapy poháněné investicemi, vyspělé státy se 

nacházejí v etapě poháněné inovacemi nebo bohatstvím. Pro státy je obtížný přechod mezi 

etapami z důvodu, že vylepšení jedné oblasti může znamenat zanedbání druhé, která může 

vést k poklesu produktivity (Skokan, 2004). Tyto fáze vývoje jsou podrobněji rozebrány v 

další kapitole této práce. 

Mnoho současných studií, které se zabývají definicí konkurenceschopnosti, jsou 

brány spíše jako strategie, které ji podporují, ukazují silné a slabé stránky ekonomiky dané 

země a dávají rady, jak využít zdroje úspěchu a neúspěchu, pokud jde o vypracování 

politiky země. Z tohoto důvodu je podle Aigingera (2006) možné konkurenceschopnost 

vnímat pomocí dvou rovnic, z nichž jedna vyjadřuje výsledky konkurenceschopnosti a 

druhá se zabývá generováním procesu její tvorby. Výsledek konkurenceschopnosti měří 

výkon regionů nebo zemí a úzce souvisí s vytvářením blahobytu. Proces tvorby zahrnuje 

základní faktory, které jsou potřebné k vytváření konkurenceschopnosti a sdílí společné 

prvky s rozšířenou produkční funkcí a technologickým hodnocením. 

Vymezení dvou rovnic konkurenceschopnosti podle Aigingera (2006, s. 3) 

1. Výsledky konkurenceschopnosti = W (Y, S, E) 

Y = příjem na obyvatele, S = soubor sociálních a distribučních ukazatelů, E = 

soubor ekologických indikátorů 

2. Proces tvorby konkurenceschopnosti = F (K, L, TFP, C, I, T)  

K = fyzický kapitál, L = práce, TFP = technologický pokrok, C = funkce, I = 

instituce, T = důvěra 

Výsledek konkurenceschopnosti hodnotí výkon regionů nebo země. Zdůrazňuje 

ekonomické cíle tržního sektoru ekonomiky a měří výsledky soupeření zemí. Proces tvorby 

konkurenceschopnosti je spojen s produkční funkcí a klade větší důraz na termíny 
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kvalitativního hlediska, dynamiky produkce, šíření inovací a na další měkké faktory 

(Aiginger, 2006). 

Evropská unie a konkurenceschopnost 

Růst konkurenceschopnosti se řadí mezi důležité cíle, které jsou sledovány vládami 

a nadnárodními seskupeními. Evropští politici nezůstali ve zdůrazňování tohoto pojmu 

pozadu a můžeme to dokázat vyslovením ambice Evropské unie "stát se do roku 2010 

nejkonkurenceschopnějším regionem světa“ (Evropská rada 2000, citováno z Urbana 2003, 

s. 2). Ambice byly blíže zformulovány v dokumentu s názvem Lisabonská strategie 2000. 

Evropská unie se měla stát ekonomikou znalostně orientovanou, schopnou dosahovat 

udržitelného růstu s velkou nabídkou kvalitních pracovních míst a zajišťovat větší sociální 

soudržnost. Cíle Lisabonské strategie spočívaly ve „zvýšení průměrného ekonomického 

růstu do roku 2010 na 3 % a vytvoření dodatečných 20 miliónů pracovních míst, což by 

představovalo zvýšení míry zaměstnanosti na 70 %“ (Klvačová, 2008, s. 92). 

V roce 2005 musela být kvůli nedostačujícímu pokroku při plnění požadovaných 

cílů zformulována nová definice používaná Evropskou unií, která zněla takto: 

„Konkurenceschopnost je schopnost země poskytovat svým občanům vysokou a stále 

rostoucí životní úroveň a zaměstnanost všem, kteří chtějí pracovat“ (Malý
6
, 2011, s. 4) 

Lisabonská strategie přinesla řadu pozitivních efektů, avšak nepodařilo se splnit její hlavní 

cíle. K neúspěchu také přispěla globální finanční a ekonomická krize z let 2008-2009. 

V červnu 2010 byla Evropskou unií proto přijata nová strategie, která nesla název 

Evropa 2020. Byla doplněna o nové oblasti, kterým se původní Lisabonská strategie tolik 

nevěnovala. Dlouhodobé cíle a priority do značné míry navazují na Lisabonskou strategii. 

Evropa 2020 nachází nové zdroje ekonomického růstu v postupu k ekologičtější 

ekonomice a v rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Mezi její hlavní 

priority patří inteligentní růst, udržitelný růst a růst podporující začlenění. V rámci priorit 

bylo stanoveno těchto pět cílů: „zvýšení míry zaměstnanosti EU na 75 %, zvýšit investice 

do výzkumu a vývoje na 3 % HDP, snížit podíl dětí s předčasně ukončenou školní 

docházkou pod 10 %, snížit počet obyvatel EU žijících pod hranicí chudoby o 20 miliónů, 

                                                 
6 Jiří Malý, člen Institutu integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů 

Vysoké školy ekonomické v Praze. 
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tj. o 25 % a v oblasti energetiky a ochrany klimatu dosáhnout cílů 20-20-20
7
“ (EC, 2010, 

s. 6). 

„Evropa 2020 stanoví vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. 

století“ (Malý, 2011, str. 6). Je ovšem otázkou do budoucna, jestli těchto stanovených cílů 

bude v roce 2020 dosaženo. 

Posilováním konkurenceschopnosti zemí eurozóny a dalších státu Evropské unie se 

zabývá také Pakt euro plus, který byl schválený Evropskou radou v březnu 2011. Pakt byl 

přijat jako jeden z nástrojů, který řeší nerovnováhu uvnitř evropské měnové unie. Hlavní 

cíle Paktu euro plus je „podporování konkurenceschopnosti a nezaměstnanosti, dále 

přispívání k udržitelnému růstu veřejných financí, posilování finanční stability a 

konvergence národních ekonomik v eurozóně“ (ER, 2011, s. 15). 

2.1.2 Konkurenceschopnost regionů 

Regionální konkurenceschopnost je „schopnost regionu produkovat výrobky a 

služby, které obstojí na mezinárodních trzích při vysokých a trvalých příjmech 

obyvatelstva“ Dále to může být „schopnost firem, odvětví, regionů, národů a 

nadnárodních regionů vykazovat vysokou úroveň příjmů a zaměstnanosti“ (Skokan, 2004, 

s. 61). Území spolu soutěží v přitahování, udržování a podporování ekonomické entity, do 

které patří firmy i jednotlivci a ti generují nová pracovní místa a příležitosti, které vytvářejí 

bohatství. Když se hovoří o regionální konkurenceschopnosti, myslíme tím vztahy mezi 

konkurenceschopností firem a jejich vlivu na konkurenceschopnost regionů, ve kterém 

sídlí. Podle Skokana (2004) nemůžeme ovšem tvrdit, že je region konkurenceschopný, 

pokud v něm sídlí hodně dobrých firem. Odborník na mezinárodní investice Sanjaya Lall
8
 

(2001) považuje za důležité hledisko úspěchu regionů především vliv transferů 

nadnárodních korporací. 

Regionální konkurenceschopnost v pojetí Evropské unie 

Regionální konkurenceschopností se zabývá pravidelně také Evropská unie. Od 

roku 2000 vydává Evropská komise pravidelně zprávy o jejím vývoji. Podle ní je 

konkurenceschopnost vnímána jako základní indikátor úspěšnosti nebo selhání politiky. 

Skokan (2004) zdůrazňuje, že již v Bílé knize se hovořilo o růstu konkurenceschopnosti a 

                                                 
7 Jedná se o cíl snížit emise skleníkových plynu o 20 % oproti úrovni z roku 1990 nebo o 30 %, pokud pro to budou 

příznivé podmínky, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie na 20 % a zvýšit energetickou 

účinnost o 20 %. 
8 Sanjaya Lall, profesor ekonomie na Oxfordské Univerzitě. 
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zaměstnanosti s cílem dosáhnout globální úrovně konkurenceschopnosti firem a Evropské 

unie. Pro mezinárodní konkurenceschopnost je nejdůležitější růst produktivity, který je 

dosažen technologickým rozvojem, investicemi, kvalifikací pracovních sil a manažerskými 

dovednostmi. Za hlavní faktory, které přispívají k regionální konkurenceschopnosti, patří 

podle Skokana (2004) také podpora malých a středních firem, dostatečné přímé zahraniční 

investice, infrastruktura, lidský a společenský kapitál. 

Regionální konkurenceschopnost souvisí se čtyřmi hlavními faktory, které odrážejí 

vliv rozdílů v regionální konkurenceschopnosti. Jedná se o: strukturu ekonomických 

aktivit, úroveň inovací, stupeň dostupnosti regionu a úroveň dosažené vzdělanosti 

pracovních sil. Kromě vztahu produktivity a zaměstnanosti pozorujeme také vztah 

produktivity a ekonomické výkonnosti. Konkurenceschopnost se týká výrobců, kteří spolu 

soutěží na stejných trzích. Přítomnost silně konkurenčních firem v regionu podněcuje 

ostatní firmy k investicím a ke zlepšení. Evropská komise vypouští slovo 

konkurenceschopnost a místo toho raději používá slovo růst produktivity. Tento růst je 

podněcován trvalým růstem reálných příjmů, životní úrovně regionů a států a udržení 

pracovních míst pro ty, kteří chtějí pracovat. V tomto pojetí jsou dominantní determinanty 

konkurenceschopnosti domácí faktory (Skokan, 2004). 

2.1.3 Konkurenceschopnost na podnikové úrovni 

Podnikovou konkurenceschopnost definujeme snadněji než národní z toho důvodu, 

že umíme určit tržní podíl podniku. Vychází z mikroekonomických základů ekonomiky. 

Podnik je podle Klvačové (2007) konkurenceschopný tehdy, pokud svůj tržní podíl na trhu 

dokáže zvyšovat a to prostřednictvím dobrých vztahů se zaměstnanci, dodavateli, 

finančními institucemi a státem. Mezi dva základní zdroje podnikové konkurence patří 

konkurence cenou a konkurence kvalitou. Jako třetí zdroj můžeme uvést monopolní 

postavení podniku na trhu. Tak jako má makroekonomická konkurence mnoho různých 

úhlů pohledu, můžeme i konkurenci na podnikové úrovni definovat různými přístupy. 

Aby podnik naplnil cíl konkurence cenou, musí využívat takové technologie, které 

mu dovolí snížit náklady. Tato snížená cena nesmí ovlivnit kvalitu výroby. Konkurenci 

kvalitou dosáhne podnik takovým způsobem, že prodá výrobek při stejné ceně jako 

konkurence, ovšem s vyšší kvalitou. Monopolního postavení dosáhne podnik v takovém 

případě, že jeho výrobky budou nezastupitelné. Podnik ztrácí svou konkurenceschopnost, 

jestliže o jeho výrobky a služby není na trhu zájem. Proto se musí snažit o neustálé 
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prosazování se na trhu, a nesmí zapomínat plnit své povinnosti vůči vlastníkům a všem 

zainteresovaným osobám (Klvačová, 2007). 

2.2 Hodnocení konkurenceschopnosti 

Konkurenceschopnost států je již od 20. století hodnocena řadou ekonomů. 

Schumpeter
9
 se snažil zdůraznit úlohu podnikatele v ekonomickém rozvoji, Solow

10
 klad 

důraz na technické inovace a know-how, Porter ve svém modelu „diamantu“ rozebírá 

vztahy mezi faktory konkurenceschopnosti a zdůrazňuje růst významu znalostí (Skokan, 

2004). 

„Jakmile začne závod o maximální konkurenceschopnost, nemůže jej nikdo a nic 

zastavit“ (Klvačová, 2008, s. 22). V současné době se tohoto závodu účastní desítky zemí 

světa, které se nacházejí na různých stupních ekonomického a sociálního rozvoje. Ovšem 

za zmínku stojí to, že tento závod běží některé země dobrovolně, ale také nedobrovolně. 

Konkurenceschopnost národních států a světových regiónů se stala velmi 

sledovanou záležitostí a metody jejího hodnocení porovnávají vážené organizace. Světové 

ekonomické fórum zveřejňuje Zprávu o globální konkurenceschopnosti. Mezinárodní 

institut pro rozvoj managementu publikuje svou Světovou ročenku konkurenceschopnosti 

(WCY
11

). Mezi další velice významné organizace, které hodnotí skrze vytýčené ukazatele 

národní ekonomiky, patří Světová banka, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD), Mezinárodní měnový fond a Evropská unie (Klvačová, 2007). 

2.2.1 Multikriteriální hodnocení 

Nejlépe o tom, jak si státy vedou v určitých disciplínách, vypovídá multikriteriální 

hodnocení, které je založeno z části na tvrdých, statistických datech, které jsou získávány 

z mezinárodních a národních statistik. Tyto ukazatele se podle Steinmetzové (2008) 

zabývají ryze ekonomickými veličinami, a tedy zabírají pouze určitou, dílčí část 

konkurenceschopnosti. Taková hodnocení, týkající se především kvantitativních 

charakteristik (nikoliv kvalitativních) poskytují pravidelně podle Kubišty (1999) orgány 

OECD. Jedná se především o cenové a nákladové indikátory, kde sledujeme vývoj 

reálného efektivního směnného kurzu, vývoj exportních cen, vývoj jednotkových 

pracovních nákladů a vývoj spotřebitelských cen. Do kvantitativních charakteristik patří 

                                                 
9 Josef Alois Schumpeter, na Moravě narozený akademický ekonom a politolog. 
10 Robert Merton Solow, americký ekonom, známý hlavně svou prací v oboru hospodářského růstu. 
11Ročenka světové konkurenceschopnosti 



15 

 

také ukazatel obchodní výkonnosti, ve které je kladen důraz na platební bilanci, zejména 

na běžný účet platební bilance a celkovou strukturu zahraničního obchodu. Organizace 

rozčleňuje konkurenceschopnost do čtyř okruhů. Jedná se o importní a exportní 

konkurenceschopnost, o celkovou konkurenceschopnost a o konkurenceschopnost v rámci 

INTERLINK modelu. Tento ekonometrický
12

 model je brán jako jeden z klíčových 

ukazatelů, který analyzuje vlivy makroekonomické politiky (Balcarová, 2008). 

V multikriteriálním hodnocení podle Klvačové (2008) převažují měkká data, což 

jsou v tomto případě odpovědi respondentů. Odpovědi jsou získané z dotazníkových 

šetření, kterých se účastní zástupci vrcholového managementu společností, které působí v 

hodnocené zemi. Tato měkká data nelze přesně změřit, neboť obsahují subjektivní názory 

různých manažerů. Ty mohou být odlišné, pokud respondenti hodnotí jen danou zemi a 

neprovádějí mezinárodní srovnání. Na druhou stranu pomocí měkkých dat lze zhodnotit i 

charakteristiky ekonomik, které nejdou zachytit zmíněnými tvrdými daty. Údaje, které 

nejsou zjišťovány ze statistických zdrojů, pro příklad můžeme uvést databázi World 

Economic Outlook
13

 (WEO), která je zveřejňována Mezinárodním měnovým fondem 

(IMF), jsou zjištěny z odpovědí respondentů, kteří mají k dispozici stupnici od 1 do 7. 

Číslo nesmí mít desetinné místo. Pro pochopení: jestliže je hodnocen rozsah marketingu 

v zemi, tak číslo 1 znamená, že je rozsah marketingu špatný a číslo 7 znamená, že je na 

nejlepší úrovni. Země jsou seřazeny podle dosažených hodnot, kde mezi prvními 

umístěnými najdeme nejlépe hodnocené státy (Klvačová, 2008). 

„Žebříčky konkurenceschopnosti zemí jsou, jak uvádí Malý (2008, s. 58), jedním 

z hitů současného světa hospodářské politiky.“ Vytvořené žebříčky jsou prezentovány jako 

objektivní hodnocení daných ekonomik. Na základě širokého spektra indikátorů jsou 

vyhodnocovány vybrané země a v každém ukazateli je jim přiděleno odpovídající pořadí 

(Malý, 2008). Umístění států je významné a může svědčit o pověsti, důvěryhodnosti a 

vstřícnosti země k podnikatelským a zahraničním subjektům (Malý, 2011). 

Vymezení konceptů konkurenceschopnosti je neuvěřitelně mnoho a můžeme 

konstatovat, že při každé nové definici vznikají nová kritéria hodnocení. Světové 

ekonomické fórum sleduje každým rokem jiný počet zemí a ukazatelů V roce 2006 změřilo 

125 zemí pomocí 90 indikátorů a v roce 2011 porovnávalo, jak na tom je 142 zemí pomocí 

                                                 
12 Ekonometrickým modelem rozumíme matematický model, který je matematicko-statistickou formulací ekonomické 

hypotézy. 
13World Economic Outlook je databáze, která přestavuje analýzy a prognózy ekonomického vývoje na globální úrovni, 

zaměřuje se především na otázky hospodářské politiky. 
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109 indikátorů, jejichž výčet je uveden v následující kapitole práce. Mezinárodní institut 

pro rozvoj managementu ve své ročence srovnává od roku 1989 země OECD a nové 

industrializované ekonomiky, které mají největší vliv na světovou ekonomiku. Nyní je 

touto institucí porovnáváno 59 vybraných zemí pomocí 331 ukazatelů. Tyto dvě významné 

instituce mají podobnou metodiku zkoumání konkurenceschopnosti. Je to dáno tím, že obě 

instituce původně vydávaly od roku 1979 společný hodnotící žebříček, založen především 

na hodnocení kvalitativních charakteristik, které jsou podle Kubišty (1999, s. 316) 

označovány jako prvky „necenové konkurence.“ Od konce 80. let 20. století jde však 

každá z institucí vlastní cestou (Steinmetzová, 2008). 

Hlavní problém multikriteriálního hodnocení 

Vlády jednotlivých zemí sledují umístění jednotlivých zemí v žebříčcích 

konkurenceschopnosti a porovnávají je v čase. Na základě dosažených informací 

přizpůsobují své hospodářské politiky potřebám země, a přitom nezáleží na tom, jestli 

vlády postupují dle vlastního uvážení, anebo na základě tlaku mezinárodních nebo 

nadnárodních ekonomických organizací (Malý, 2008). Země můžou být porovnány jako 

celek, pro příklad může být uveden celek Evropská unie nebo jen země eurozóny, nebo 

může být porovnána každá země sama za sebe. To, jakým stylem jsou země porovnávány, 

může způsobit změny v pořadí konkurenceschopnosti, což vytváří zásadní problém, který 

musí být brán v potaz (Klvačová, 2008). V současné době se podle Malého (2011) vedou 

odborné diskuse o tom, jestli podobné soutěžení státu o co nejvyšší konkurenceschopnost v 

rámci Evropské unie vede spíše k pozitivním výsledkům v podobě celkového zvyšování 

konkurenceschopnosti EU, nebo spíše ke zvětšování rozdílu mezi státy uvnitř EU, a tedy k 

oslabování vazeb mezi členy integračního seskupení. 

Mezi slabou stránku multikriteriálního hodnocení patří seřazení zemí. To, jak jsou 

země seřazeny, nemusí odpovídat objektivnímu hodnocení ekonomik, neboť toto pořadí 

lze ovlivňovat výběrem sledovaných ukazatelů, na jejichž základě jsou celkové žebříčky 

sestavovány. Pořadí můžeme dále ovlivnit tím, že zúžíme počet sledovaných zemí a 

agregujeme sledované údaje. Tím, že změníme počet sledovaných kritérií nebo si 

vybereme užší oblast pro porovnávání, docílíme toho, že země, které se umísťují na 

vrcholku žebříčku, nemusí toto umístění obhájit. Proto by jednotlivé vlády neměly 

považovat za spolehlivé vodítko pro provádění hospodářské politiky tyto ukazatele, i když 
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se ocitají pod již zmíněným tlakem mezinárodních nebo nadnárodních ekonomických 

organizací (Malý, 2008). 

2.3 Kritika konceptu konkurenceschopnosti 

Řada ekonomů makroekonomickou konkurenceschopnost spíše neuznává. 

Nejradikálnějším odpůrcem je americký ekonom Paul Krugman
14

, který tvrdí, že vzájemná 

rivalita států se nemusí podobat hře s nulovým součtem (Krugman, 1994). „To, co jiní 

získají, druzí neztrácejí“ (Jurečka, Janošíková, 2008, s. 190). Státy nejsou firmy, a proto 

spolu nemůžou soutěžit. Pokud je podnik nekonkurenceschopný může odejít z trhu a 

zaniknout, pokud je ovšem nekonkurenceschopný stát, toto pravidlo platit nemůže. 

Krugman (1994) nazval konkurenceschopnost také jako nebezpečnou posedlost. Varuje 

před nebezpečím vytváření hospodářské politiky na základě analogie mezi zemí a 

obchodní společností. Na toto téma napsal nejedno dílo a dostalo se mu několik reakcí. 

Podle Krugmana (1994) trpěly evropské firmy poklesem konkurenceschopnosti pracovní 

síly. Ve skutečnosti ovšem britské statistiky ukázaly, že mezi roky 1987 a 1993 byl 

v Evropském společenství zaznamenán růst jednotkových mzdových nákladů ve 

zpracovatelském průmyslu o 19 % ve srovnání s pouhým 5% růstem USA. Proto napsal 

Benn Steil
15

 (1994) dílo „Neopatrně aritmetické“, kde se dovolává po vysvětlení 

Krugmanovy hypotézy. Většina ekonomů a politiků, kteří píší o konkurenceschopnosti, 

považují Krugmana za merkantilistu, který neporozuměl podstatě zahraničního obchodu. 

Krugman vymezil tři důležité body, které se týkají národní konkurenceschopnosti. 

Zaprvé se jedná o to, že národy nejsou jako firmy a proto je nemůžeme srovnávat. Zadruhé 

zmiňuje koncept konkurenceschopnosti jako koncept nesmysluplný. Pokud má 

konkurenceschopnost nějaký význam, říká se tomu produktivita. Zatřetí se jedná opět o 

vymezení mezinárodního obchodu jako obchod, který není hrou s nulovým součtem. 

Konkurenceschopnost má jiný význam pro firmy a pro národní hospodářství. „Národní 

konkurenceschopnost je to, do jaké míry může stát, za svobodných a spravedlivých 

podmínek proniknout na trh produktů a služeb a přitom zvýšit reálné příjmy svých občanů. 

Konkurenceschopnost na národní úrovni se opírá o produktivitu, která se nalézá v centru 

konkurenceschopnosti“ (Cohen
16

, 1994, s. 195). 

                                                 
14 Paul Krugman, americký ekonom a spisovatel, držitel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2008. 
15 Benn Steil, výzkumný pracovník v rámci Programu pro mezinárodní ekonomiku. 
16 Stephen Frand Cohen, americký vědec. Jeho vědecké práce se soustředí na vývoj v Rusku po bolševické revoluci v 

roce 1917 a země je vztah se Spojenými státy. 
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Doktrínu konkurenceschopnosti je možné podle Klvačové, (2007, str. 21) také 

nazvat „státním paternalismem naruby.“ V této myšlence stát přestával pomáhat slabým, 

nemocným a chudým občanům, staral se pouze o úspěch a konkurenceschopnost podniků, 

které měly v dané zemi své sídlo. Toto jednání státu mělo vést k nepřetržitému 

ekonomickému růstu. Největším nepřítelem této doktríny konkurenceschopnosti podle 

Klvačové (2007, s. 22) je „nauka o sociálním státě.“ Je to takový stát, který usiluje o 

zajištění blahobytu, přesněji podmínek slušného žití pro své občany. Kdysi byl sociální stát 

považován za zpomalování konkurenceschopnosti. V posledních letech se ovšem ukázalo, 

že největšími tahouny konkurenceschopnosti jsou ty země, které neopustily tuto myšlenku 

sociálního státu a spíše ji rozvíjejí, především prostřednictvím solidarity mezi občany, 

hospodářské spolupráce mezi zeměmi a hospodářské soutěži mezi podniky. „Nejlépe 

můžou konkurovat ty země, ve kterých jsou dodržována základní lidská práva“(Klvačová, 

2007, s. 22). 

2.4 Role konkurenceschopnosti ve světovém měřítku 

Konkurenceschopnost je důležitá součást světové ekonomiky, se kterou se 

setkáváme už nejméně 500 let. Již v předklasickém a později antiklasickém ekonomickém 

myšlení v Anglii, USA, Německu nebo Japonsku jsme se mohli setkat s hospodářkou 

politikou, která byla založena na nepeněžních aspektech, pomocí kterých si výrobce, 

podnik, nebo národ zajišťoval část výhody ve zvýšení produktivity a 

konkurenceschopnosti (Reinert
17

, 1994). 

Vývoj konkurenceschopnosti zemí je nutné sledovat v dlouhodobějším období a 

v co nejkomplexnější podobě, která zahrnuje co nejvíce ukazatelů. Země se odlišují jak 

svou ekonomickou strukturou, tak odlišným vývojem jednotlivých odvětví. Proto pro 

hodnocení konkurenceschopnosti je nutné brát v úvahu to, že každá země vyniká v jiné 

oblasti. Pro jednu zemi může být nákladnější orientace na určité odvětví, které je v jiné 

zemi méně nákladné. Mezi důležitý faktor konkurenceschopnosti patří také přírodní zdroje, 

bez kterých se země v určité fázi svého vývoje neobejde. 

Pojem konkurenceschopnost není pouhým konceptem, ale má své místo v praktické 

hospodářské politice. Konkurenceschopnost je reprezentována ekonomickými faktory, 

které přispívají ke zdravé hospodářské politice a strategii. V tomto smyslu se stává 

makroekonomickým jevem a vytváří podmínky pro budoucí ekonomický růst. Tento růst 

                                                 
17 Erik Steenfeldt Reinert, norský ekonom zabývající se rozvojem ekonomiky v souvislosti s hospodářskými dějinami. 
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lze vyjádřit vysokým stupněm technologické vyspělosti, kvalitním institucionálním 

rámcem a stabilní makroekonomickou situací. Ve třetí kapitole jsou představeny pilíře 

konkurenceschopnosti, obsahující různé ukazatele, pomocí kterých lze 

konkurenceschopnost jednotlivých zemí hodnotit. 

3 Pilíře konkurenceschopnosti zemí 

Tak, jako existují různé přístupy ke konceptu konkurenceschopnosti, existují také 

různé způsoby, jak ji lze měřit. V této části práce je věnována pozornost pilířům, skrze 

které může být konkurenceschopnost zemí měřena. Již v minulosti jsme se mohli setkat 

s řadou ukazatelů, které konkurenceschopnost zemí určovaly, přičemž každé další 

hodnocení bývá zpravidla podrobnější než ta, která dosud existovala (Steinmetzová, 2008). 

V předchozí kapitole je charakterizováno multikriteriální hodnocení, které zahrnuje celou 

řadu oblastí, sledující nejen tvrdá, ekonomická data, ale také měkká data, obsahující těžce 

měřitelné veličiny. Mezi organizace, které multikriteriální hodnocení analyzují a 

každoročně zveřejňují, patří zejména organizace, jako je Světové ekonomické fórum, 

Mezinárodní institut pro rozvoj managementu a Mezinárodní finanční korporace, která je 

součástí Světové banky. 

Stěžejní pro tuto kapitolu je hodnocení publikované Světovým ekonomickým 

fórem. Proto bude podstatná část věnována metodice, na základě které tato organizace 

pilíře konkurenceschopnosti zemí sestavuje. Hodnocení Mezinárodního institutu pro rozvoj 

managementu a Mezinárodní finanční korporace je zde použito pouze k poukázání dalších 

metod, na základě kterých mohou být žebříčky zemí sestavovány. 

3.1 Pilíře konkurenceschopnosti podle WEF 

Světové ekonomické fórum, jako nezávislou mezinárodní organizaci, založil v roce 

1971 německý profesor Klaus Schwab
18

. Podle něj je pro konkurenceschopnost důležitý 

vzájemný vztah mezi hospodářským rozvojem a sociálním pokrokem (WEF, 2012a). WEF 

od roku 1979 hodnotí země z celého světa pomocí vybraných pilířů konkurenceschopnosti, 

které jsou dále popsány v této kapitole (WEF, 2012b). 

                                                 
18 Klaus Schwab, německý ekonom, který kromě WEF založil se svou ženou další instituty, jako jsou: Foundation for 

Social Entrepreneurship a The Forum of Young Global Leaders. (Nadace pro sociální podnikání a Fórum mladých 

globálních vůdců). 
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Existuje mnoho determinantů řídících produktivitu a konkurenceschopnost. Podle 

WEF (2011) se již teorie klasického ekonoma Adama Smithe
19

 specializovala na dělbu 

práce, investice do fyzického kapitálu a infrastruktury, poté také o zájmy jako o vzdělání, 

technologický pokrok, makroekonomickou stabilitu, řádnou správu veřejných věcí, firemní 

sofistikovanost, účinnost trhu a další. Tyto faktory se navzájem nevylučují a jsou pro 

konkurenceschopnost velice důležité. Mají významný vliv na úspěšné konkurenční 

postavení, a lze je členit do několika skupin. Na základě své analýzy WEF od roku 2005 

sestavuje Index globální konkurenceschopnosti
20

 (GCI). Tento index zahrnuje průměr 

mnoha odlišných komponentů, z nichž každý měří jiný aspekt konkurenceschopnosti. 

Faktory, které mají podle této organizace významný vliv na úspěšné konkurenční 

postavení, je možné členit do několika skupin. V jejich rámci bylo rozpracováno 12 pilířů 

konkurenceschopnosti, které jsou podle WEF (2011) pokládány za nejdůležitější faktory 

růstu produktivity zemí. 

V následujících odstavcích je uvedena detailnější charakteristika již zmíněných 12 

pilířů konkurenceschopnosti. Je zde popsán jejich jednotlivý význam a také jsou zde 

zmíněny dílčí ukazatele, které se podílí na sestavení jejich celkové hodnoty. Indikátory, ze 

kterých jsou pilíře sestaveny, jsou klíčové pro čtvrtou kapitolu práce, která se týká 

identifikace především silných a slabých stránek konkurenceschopnosti zemí Visegrádské 

skupiny. 

První pilíř: Instituce 

Institucionální prostředí je určeno právním a administrativním rámcem. Má zásadní 

vliv na fungování ekonomiky, neboť definuje prostředí, ve kterém dochází k hospodářské 

aktivitě. Konkrétně se jedná o právní a politický systém, vnímání korupce a ekonomické 

svobody (MPO, 2009). Kvalita institucí má silný vliv na konkurenceschopnost a růst země. 

Institucionální rámec ovlivňuje investiční rozhodování a organizaci výroby. Přestože se 

ekonomická literatura zaměřuje především na veřejné instituce, soukromé instituce jsou 

také velice důležitým prvkem. Příkladem slabého institucionálního rámce může být 

nadměrná byrokracie, nadměrná regulace, korupce, nepoctivost při jednání s veřejnými 

zakázkami, nedostatek transparentnosti a důvěryhodnosti a politická závislost soudního 

                                                 
19 Adam Smith, významný skotský ekonom a filosof, zakladatel moderní ekonomie a představitel skotského osvícenství. 

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří kniha Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. 
20 Podrobný výpočet Indexu globální konkurenceschopnosti je obsažen v příloze 1 této práce. 
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systému, které způsobují významné ekonomické náklady pro podniky a zpomalují proces 

ekonomického rozvoje (WEF, 2011). 

Tento pilíř patří co do počtu sledovaných ukazatelů k nejobsáhlejším. Zahrnuje 

dvacet jedna ukazatelů, mezi kterými nalezneme pouze jedno, které je založeno na tvrdých 

datech, a to sílu ochrany investorů
21

. Mezi měkkými daty nalezneme ochranu vlastnických 

práv, vliv korupčního jednání společností, jednotlivců a zájmových skupin na veřejné 

fondy, organizovaný zločin, veřejná důvěra politiků, nezávislost soudců, etické chování 

firem, sklon vlády k plýtvání veřejnými financemi, úroveň vlastnických práv, břímě státní 

regulace, účinnost právního rámce při řešení sporů, náklady podnikové sféry související 

s terorismem, zločiny a násilím a další (WEF, 2011). 

Druhý pilíř: Infrastruktura 

Rozsáhlá infrastruktura je rozhodující pro zajištění efektivního fungování 

ekonomiky. Je to důležitý faktor, neboť snižuje vliv vzdálenosti mezi regiony a integruje 

národní trh. Kvalita propojení méně vyspělých regionů s ekonomickým centrem významně 

posiluje možnosti růstu v regionu (MPO, 2009). Dobrá úroveň infrastruktury závisí 

především na kvalitě silnic a železnic, lodních přístavech a kvalitní letecké dopravě, které 

umožňují pohyb zboží a také pracovníků. Kromě dopravní infrastruktury zde řadíme také 

telekomunikační sítě, které umožňují rychlý tok informací a tím pomáhají ke zvýšení 

celkové ekonomické efektivity hospodářských subjektů (WEF, 2011). 

Pilíř infrastruktury zahrnuje celkem devět ukazatelů, mezi kterými nalezneme šest 

založených na měkkých datech, a to kvalitu celkové infrastruktury, kvalitu silnic, kvalitu 

železniční infrastruktury, kvalitu přístavů, kvalitu letecké dopravy a kvalitu nabídky 

elektrické energie. Mezi tvrdými daty nalezneme počet pevných telefonních linek a 

mobilních telefonů na 100 obyvatel a přepravní kapacitu všech letů ze země (WEF, 2011). 

Třetí pilíř: Makroekonomická stabilita 

Stabilita makroekonomického prostředí je důležitá pro podnikání, a proto je také 

důležitá pro celkovou konkurenceschopnost země. Nestabilní makroekonomické prostředí 

zpomaluje ekonomický růst, poškozuje hospodářství jako celek a stěžuje firmám jejich 

rozhodování (například kvůli vysoké míře inflace). Zároveň vysoká míra zadlužení, která 

                                                 
21 Tento ukazatel udává, jak velkou ochranu mají menšinoví akcionáři proti zneužívání podnikových aktiv ze strany 

ředitelů v jejich osobní prospěch. 
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souvisí s vysokými platbami úroků z dluhů, brání vládě v poskytování efektivnějších 

služeb (WEF, 2011). 

Tento pilíř se skládá ze šesti tvrdých dat. Jedná se o saldo veřejných financí 

(v poměru k HDP), hrubé národní úspory, inflace (roční změna v %), spread
22

 úrokové 

míry (v %), dluh veřejných financí (v poměru k HDP) a rating země (WEF, 2011). 

Čtvrtý pilíř: Kvalita zdraví a základní vzdělání obyvatelstva 

Také zdravá pracovní síla ovlivňuje konkurenceschopnost a produktivitu dané 

země. „Dobré zdraví je jedním z nejdůležitějších měřítek životní úrovně, které má 

vypovídací hodnotu o kvalitě života dané populace“ (MPO, 2009, s. 15). Špatný zdravotní 

stav zaměstnanců vede k významným nákladům na podnikání, neboť nemocní pracovníci 

jsou méně efektivní. Proto jsou v tomto pilíři rozhodující investice do oblasti 

zdravotnických potřeb. Kromě kvality zdraví tento pilíř zohledňuje také úroveň základního 

vzdělání populace, která je v dnešní ekonomice stále důležitější. Větší úroveň vzdělání 

zvyšuje efektivitu každého jednotlivého pracovníka a pomáhá jim přizpůsobit se 

pokročilejším výrobním procesům a postupům. 

V tomto pilíři nalezneme celkem deset ukazatelů, z nichž 4 jsou tvořeny měkkými 

daty, mezi která patří střednědobý vliv výskytu malárie a tuberkulózy na podnikání, vliv 

výskytu HIV/AIDS na podnikání a kvalita základního vzdělávání. Tyto ukazatele 

odpovídají spíše situaci v rozvojových zemích. Mezi tvrdá data zahrnujeme počet případů 

malárie a tuberkulózy na 100 tisíc obyvatel, výskyt HIV/AIDS, kojeckou úmrtnost (na 

1000 živě narozených dětí), naděje dožití při narození (v letech) a podíl dětí navštěvujících 

školu prvního stupně na počtu dětí odpovídajícího věku (v %) (Klvačová, 2007). 

Pátý pilíř: Vyšší stupeň vzdělání a systém dalšího vzdělávání 

Dnešní globalizovaná ekonomika požaduje velké počty vzdělaných pracovníků, 

neboť vysoce kvalifikovaná pracovní síla dokáže pružně reagovat na rychle se měnící 

prostředí, je schopna přizpůsobit se potřebám výrobního systému a je nezbytným 

předpokladem správného fungování ekonomiky. Tento pilíř měří zejména sekundární a 

terciální vzdělání, které je nezbytné pro mnohé vyspělé ekonomiky (WEF, 2011). 

                                                 
22 Úrokový diferenciál. Firmy jsou schopny vydělat si na vyšší úrokové sazby. Jedná se o rozdíl mezi náklady na půjčku a 

úrokovou sazbou. 
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Pilíř vyššího stupně vzdělání a odborné přípravy je tvořen osmi indikátory. 

Nalezneme mezi nimi kvalitativní ukazatele tvořeny měkkými daty, jako je kvalita 

vzdělávacího systému, kvalita matematického a přírodovědného vzdělání a kvalita 

manažerských škol. Dále zde řadíme ukazatel dostupnosti internetu ve školách, dostupnost 

výzkumných a vzdělávacích služeb a rozsah vzdělávání zaměstnanců. Mezi kvantitativní 

ukazatele řadíme podíl dětí a studentů zapsaných na středních školách na počtu obyvatel, a 

dále podíl studentů terciálního vzdělávání na počtu obyvatel odpovídajícího věku 

(Klvačová, 2007). 

Šestý pilíř: Efektivita trhu zboží 

Efektivně fungující trh zboží zaručuje, že je vyráběna správná kombinace zboží a 

služeb, se kterými se ve světové ekonomice skrze nabídku a poptávku obchoduje. Čím je 

poptávka po zboží náročnější, tím firmy produkují kvalitnější výrobky a služby. Důležitá 

pro efektivitu trhu zboží je domácí a zahraniční konkurence, která svou existencí zvyšuje 

obchodní produktivitu firem, soutěžící mezi sebou o přilákání co největšího počtu 

zákazníků. Efektivita trhu může záviset také na kulturních a historických podmínkách, 

neboť v některých zemích můžou být náročnější zákazníci než v jiných a může to ovlivnit 

komoditní strukturu trhu. Kde je poptávka po výrobcích a službách náročnější, tam narůstá 

tlak na inovativní přístup firem (WEF, 2011). 

Tento pilíř je druhý nejpočetnější v počtu hodnocených indikátorů. Jedenáct 

ukazatelů je založeno na měkkých datech a patří mezi ně například intenzita místní 

konkurence, rozsah dominantního postavení na trhu, účinnost antimonopolní politiky, 

rozsah a dopad zdanění, náklady zemědělské politiky, výskyt obchodních bariér, omezení 

zahraničního vlastnictví, stupeň orientace na zákazníka a obchodní vyspělost. Mezi 

tvrdými daty nalezneme pět ukazatelů a to podíl dovozu na HDP, celkovou daňovou sazbu, 

čas potřebný ke startu podnikání, počet úkonů k zahájení podnikání a obchodní tarify 

(WEF, 2011). 

Sedmý pilíř: Efektivita trhu práce 

Efektivní a flexibilní trhy práce by měly svým účastníkům zprostředkovávat 

dostatečnou motivaci, která má následný vliv na jejich ekonomickou aktivitu. „Pouze 

vzdělaná a mobilní pracovní síla může pozitivním způsobem ovlivnit hospodářský růst dané 

země“ (MPO, 2009, s. 21). Trhy práce by měly zajistit dobré podmínky na pracovištích 
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skrze podporu zaměstnanců, dobrý institucionální rámec prostřednictvím legislativních 

pravidel a také rovnost v podnikatelském prostředí mezi ženami a muži (WEF, 2011). 

Sedmý pilíř je sestaven z devíti indikátorů. Šest ukazatelů je tvořeno měkkými daty 

a patří zde ukazatel spolupráce v oblasti práce se zaměstnavatelem, pružnost mezd, 

přijímací a propouštěcí postupy, vzájemný vztah mzdy a produktivity, spolehlivost 

profesionálního managementu a odliv mozků
23

. Mezi tři tvrdá data řadíme strnulost 

zaměstnanosti, náklady související s propouštěním (týdenní plat) a poměr pracovní síly žen 

k mužům (WEF, 2011). 

Osmý pilíř: Rozvoj finančního trhu 

Finanční trh je často označován za důležitý prvek každého hospodářství. Efektivně 

alokovaný kapitál podporuje lepší institucionální správu, technologické inovace, růst 

produktivity a konkurenceschopnost ekonomiky. Je proto nutný požadavek, aby subjekty, 

které působí na finančním trhu (banky, pojišťovny, spořitelny, penzijní fondy), byly 

důvěryhodné, transparentní a podávající pravdivé informace (WEF, 2011). 

Pilíř je tvořen sedmi měkkými ukazateli, mezi která patří dostupnost finančních 

služeb a snadnost přístupu k těmto službám, financování prostřednictvím akciového trhu, 

snadný přístup k úvěrům, dostupnost rizikového kapitálu, zdraví bank a regulace 

burzového systému. Tento pilíř obsahuje pouze jeden tvrdý ukazatel a to index zákonných 

práv, který chrání práva dlužníků a věřitelů (WEF, 2011). 

Devátý pilíř: Technologická připravenost 

V dnešním globalizovaném světě je technologie velice důležitá. Ukazatele v tomto 

pilíři hodnotí, zda mají firmy v dané zemi přístup k vyspělým technologiím a jestli s ní 

umějí pracovat. Významné je zejména využívání informačních a telekomunikačních 

technologií (ICT) ve výrobních procesech. V tomto pilíři jsou důležité především přímé 

zahraniční investice, které jsou brány za hlavní zdroj zahraniční technologie (WEF, 2011). 

Pilíř technologická připravenost se skládá ze šesti ukazatelů. První tři jsou tvořeny 

měkkými daty a zahrnujeme zde dostupnost nejnovějších technologií, schopnost firmy 

proniknout na trh a přímé zahraniční investice a transfer technologií. Mezi tvrdá data patří 

                                                 
23 Brain drain – tento pojem představuje odchod talentovaných pracovníků ze země. 
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počet uživatelů internetu (na 100 obyvatel), počet vysokorychlostního připojení (na 100 

obyvatel) a šířka internetového pásma (v Kb/s na obyvatele) (WEF, 2011). 

Desátý pilíř: Velikost trhu 

V období globalizace se mezinárodní trhy staly náhradou za trhy domácí. Čím je 

větší velikost trhu, tím mají firmy větší možnost odbytu pro svou produkci. Podle různých 

studií je liberalizace obchodu pozitivně spojena s ekonomickým růstem malých států s 

omezeným domácím trhem (WEF, 2011). 

Desátý pilíř je složen pouze ze dvou tvrdých ukazatelů. První ukazatel hodnotí 

velikost domácího trhu (vypočítaná jako součet HDP plus celkový import zboží a služeb 

mínus celkový export zboží a služeb) a druhý ukazatel měří velikost zahraničního trhu 

(podíl vývozu na HDP) (Klvačová, 2007). 

Jedenáctý pilíř: Obchodní sofistikovanost 

Obchodní sofistikovanost propojuje dva důležité prvky: kvalitu obchodních sítí 

dané země a kvalitu činností a strategií jednotlivých firem. Sofistikovanost (vyspělost) 

podnikatelských aktivit se zabývá vznikem „klastrů“, tzn. propojením subjektů různých 

sektorů ekonomiky i společnosti, které spolupracují ve vymezených oblastech a mají 

společný zájem, který přispívá k lepším přístupům ke specializovaným dodavatelům, 

znalostem a informacím. Roste zde význam využívání nových technologií, výzkumu a 

vývoje (R&D) a úspěšné marketingové komunikace. Existence „klastrů“ příznivě ovlivňuje 

konkurenceschopnost, díky růstu produktivity a větší příležitosti pro inovace (WEF, 2011). 

Tento pilíř je složen z devíti měkkých dat. Jedná se o počet a kvalitu místních 

dodavatelů, stav rozvoje klastrů, povaha konkurenční výhody (levná pracovní síla, 

jedinečné produkty), přítomnost hodnotového řetězce (design produktu, marketing, 

poprodejní služby), řízení mezinárodní distribuce, vyspělost výrobního procesu, rozsah 

marketingu a ochota delegovat pravomoci (Klvačová, 2007). 

Dvanáctý pilíř: Inovace 

Pro zajištění vysoké životní úrovně nestačí jen zlepšovat makroekonomickou 

situaci, budovat infrastrukturu, vylepšovat instituce nebo lidský kapitál. V dlouhodobém 

horizontu může životní úroveň zvýšit pouze technologické inovace. Tento poslední pilíř 

zohledňuje aspekty investic zejména do výzkumu a vývoje především ze strany 
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soukromého sektoru. Pro vyspělé ekonomiky je důležitá spolupráce výzkumných institucí 

s univerzitami a dalšími vědeckými ústavy, neboť partnerství mezi nimi je zásadní pro 

udržitelný růst do budoucna (WEF, 2011). 

Mezi šesti měkkými daty nalezneme ukazatele, jako jsou kapacita pro inovace, 

kvalita vědeckovýzkumných institucí, výdaje na výzkum a vývoj, spolupráce mezi 

univerzitami a podnikovou sférou, státní zakázky na technicky pokrokové produkty a 

dostatek vědců a inženýrů. Inovace obsahují pouze jeden statistický ukazatel a to počet 

udělených patentů na milion obyvatel (WEF, 2011). 

Pilíře konkurenceschopnosti nejsou na sobě nezávislé a navzájem se ovlivňují. 

Slabost v jedné oblasti má často negativní vliv na další oblasti. Například pilíře inovace lze 

obtížně dosáhnout bez zdravé a vzdělané pracovní síly nebo bez nových technologií. 

3.1.1 Vývojová stádia zemí 

Jednotlivé pilíře ovlivňují země podle toho, v jakém stádiu vývoje se určitá země 

nalézá. WEF země rozděluje do tří stádií vývoje. První skupinu zemí řadíme do faktorově 

orientovaného stádia, kde najdeme nejméně rozvinuté země, pro které je nejdůležitější mít 

k dispozici základní požadavky. Udržení konkurenceschopnosti v této fázi závisí 

především na dobře fungujících veřejných a soukromých institucí (pilíř 1), dobře rozvinuté 

infrastruktuře (pilíř 2), stabilním makroekonomickém prostředí (pilíř 3), a zdravé pracovní 

síle, která získala alespoň základní vzdělání (pilíř 4). Země s vyšším stupněm rozvoje se 

nacházejí v efektivnostně orientovaném stádiu, ve kterém závisí na zlepšování efektivity 

prostřednictvím vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy (pilíř 5), efektivním trhu 

zboží (pilíř 6), dobře fungujícího trhu práce (pilíř 7), vyspělém finančním trhu (pilíř 8), 

schopnosti spojit výhody stávajících technologií (pilíř 9) a na velkém domácím nebo 

zahraničním trhu (pilíř 10). Pro nejrozvinutější země je nejdůležitější poslední fáze vývoje, 

a to inovačně orientované stádium, ve kterém závisí především na inovačních a 

sofistikovaných faktorech. V této fázi musí společnost konkurovat tím, že produkuje nové 

a odlišné věci pomocí nejmodernějších výrobních procesů (pilíř 11) a nových inovací (pilíř 

12). Země, které se nacházejí mezi dvěma ze tří etap, jsou považovány za země v 

„přechodu“ (WEF, 2011). 
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Váhy jednotlivých subindexů 

Pro rozdělení zemí do jednotlivých etap používáme dvě kritéria. První z nich je 

úroveň HDP na obyvatele, vyjádřené ve směnném kurzu. Druhé kritérium je určeno 

podílem vývozu minerálních výrobků na celkovém vývozu (zboží a služby), za 

předpokladu že země, které vyvážejí více než 70 procent nerostných zdrojů (měřeno 

pomocí pětiletého průměru) jsou řazeny k faktorově orientovaným zemím (WEF, 2011). 

V tabulce 3.1 vidíme procentní rozdělení jednotlivých stádií. 

Tabulka 3.1.: Váhy subindexů pro různá stádia vývoje ekonomik (2011-2012) 

 

Faktorově 

orientované 

stádium 

Přechod 

z fáze 1 do 

fáze 2 

Efektivnostně 

orientované 

stádium 

Přechod 

z fáze 2 do 

fáze 3 

Inovačně 

orientované 

stádium 

HDP na obyvatele (US $) <2 000 2 000-2 999 3 000-8 999 9 000-17 000 >17 000 

Základní požadavky 60 % 40-60 % 40 % 20-40 % 20 % 

Zlepšování efektivity 35 % 35-50 % 50 % 50 % 50 % 

Inovační a sofistikované 

faktory 
5 % 5-10 % 10 % 10-30 % 30 % 

Zdroj: WEF (2011), vlastní zpracování 

Hodnocení všech dvanácti pilířů konkurenceschopnosti je pro ekonomiky důležité, 

ovšem na základě výše uvedené tabulky 3.1 lze říci, že pro každou zemi mají pilíře jinou 

váhu podle toho, v jakém stádiu vývoje se země nalézá. Pro ekonomiky, které se nacházejí 

ve faktorově orientovaném stádiu je nejpodstatnější subindex základních požadavků (pilíř 

1-5), neboť tvoří 60 % celkového indexu konkurenceschopnosti. Inovační a sofistikované 

faktory tvoří pro země v této fázi vývoje pouhých 5 %. V zemích, které se nacházejí 

v efektivnostně orientovaném stádium jsou nejdůležitější pilíře, které se týkají zlepšování 

efektivity (pilíř 5-10), neboť tvoří 50 % celkového indexu konkurenceschopnosti. V této 

fázi roste část inovačních a sofistikovaných faktorů, ale jejich hodnota 10 % je stále 

nejméně podstatná. Základní požadavky tvoří nejmenší část, a to pouhých 20 % v zemích, 

které spadají do inovačně orientovaného stádia. V této fázi vývoje tvoří nejpodstatnější 

část subindex zlepšování efektivity, ale je možné říci, že do budoucna může být tento 

subindex nahrazen inovačními a sofistikovanými faktory (pilíř 11-12), které v tomto stádiu 

tvoří 30 %. 

Země Visegrádské skupiny nepatří do stejné fáze vývoje, neboť Česká republika se 

nachází ve třetím stádiu, do kterého pro představu patří také Rakousko, Belgie a Norsko. 
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Maďarsko, Polsko a Slovensko se nacházejí v přechodové fázi mezi druhým a třetím 

stádiem, kde se pro srovnání nacházejí další státy, jako jsou Estonsko, Turecko a Litva 

(WEF, 2011). 

3.1.2 Sestavení profilu zemí WEF 

Světové ekonomické fórum ve Zprávě o globální konkurenceschopnosti sestavuje 

hodnocení zemí, které se skládá ze čtyř částí. První část obsahuje klíčové indikátory, jako 

jsou velikost populace a hrubý domácí produkt vyjádřený v různých formách. Tyto 

hodnoty jsou získané ze statistik Mezinárodního měnového fondu a Populačního fondu 

Organizace spojených národů (OSN). Druhá část se zabývá Indexem globální 

konkurenceschopnosti ve dvanácti pilířích a skládá se ze dvou sloupců. První z nich 

ukazuje celkové pořadí dané země a druhý sloupec představuje hodnotu dosaženého skóre 

země v mezích 1-7. Tato část je doplněná grafem (pavučinový model), který zobrazuje 

výkon země ve dvanácti pilířích (znázorněn modrou čarou) v porovnání s průměrným 

skórem všech ekonomik ve stejném stupni vývoje (černá čára). Ve třetí části jsou shrnuty 

faktory, které se podle obchodních manažerů jeví jako nejvíce problematické pro 

hospodářství v dané zemi. Ze seznamu patnácti faktorů byli respondenti požádáni, aby 

vybrali pět nejproblematičtějších a seřadili je od 1 (nejvíce problematické) do 5. Výsledky 

jsou v tabulce seřazeny podle přiděleného pořadí. Poslední část obsahuje detailnější 

hodnocení všech ukazatelů, které jednotlivé pilíře obsahují (WEF, 2011). 

3.2 Pilíře konkurenceschopnosti podle IMD 

Další instituce, která se žebříčky konkurenceschopnosti zemí zabývá, je 

Mezinárodní institut pro rozvoj managementu. Institut byl založen v roce 1990, jako 

nástupce dvou nezávislých obchodních škol, a je světovým průkopníkem ve vzdělávání 

vedoucích pracovníků. Spolupracuje s jednotlivci, týmy a organizacemi, společně řeší 

obchodní problémy a snaží se být nejlepší na světě v rozvoji globálních vůdců – 

jednotlivců, týmů a organizací (IMD, 2012a). 

IMD od roku 1989 vydává pod vedením Stéphana Garelliho Světovou ročenku 

konkurenceschopnosti zemí, která zkoumá 59 zemí pomocí 331 indikátorů, rozdělených do 

čtyř oblastí. Patří mezi ně ekonomická výkonnost, efektivnost vlády, efektivnost podniků a 

infrastruktura. Každá z těchto zmíněných oblastí obsahuje dalších pět skupin ukazatelů. 

Konkurenceschopnost není zúžena pouze na její ekonomickou část, ale také na zdravotní, 
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vzdělávací, politickou a sociální stabilitu. Podrobnější členění těchto skupin vidíme 

v následující tabulce 3.2 (IMD, 2012b). 

Tabulka 3.2.: Členění konkurenceschopnosti na dílčí subfaktory 

Ekonomická 

výkonnost 

(78 ukazatelů) 

Efektivnost vlády 

(71 ukazatelů) 

Efektivnost podniků 

(68 ukazatelů) 

Infrastruktura 

(114 ukazatelů) 

Domácí ekonomika Veřejné finance Produktivita Základní infrastruktura 

Mezinárodní obchod Fiskální politika Trh práce Technická infrastruktura 

Mezinárodní investice Institucionální rámec Finance Vědecká infrastruktura 

Zaměstnanost Obchodně právní předpisy Způsoby řízení Zdraví a životní prostředí 

Ceny Hodnotový systém Dopad na globalizaci Vzdělání 

Zdroj: IMD (2012), vlastní zpracování 

Ročenka světové konkurenceschopnosti analyzuje schopnost národů vytvářet a 

udržovat prostředí, ve kterém mohou podniky soutěžit. Nezávisle na počtu ukazatelů má 

každý subfaktor 5% váhu na celkové konsolidaci výsledků. Jednotlivé ukazatele mohou 

být tvrdá data, které analyzují konkurenceschopnost, jak může být měřena (např. HDP) 

nebo měkké údaje, které analyzují konkurenceschopnost, jak může být vnímána (např. 

dostupnost příslušných manažerů). Tvrdé data představují váhu 2/3 v celkovém pořadí 

zatímco údaje z průzkumů představují váhu 1/3. Shromažďování výsledků z dvaceti dílčích 

faktorů tvoří celkovou konsolidaci, což vede k celkovému žebříčku WCY. 

Nejkonkurenceschopnější ekonomika dosahuje 100 bodů a nejméně 0 bodů (IMD, 2012b). 

Kromě ročenky WCY publikuje IMD také tzv. Zlatá pravidla 

konkurenceschopnosti, jimiž je konkurenceschopnost ovlivňována a určována. Jedná se 

o:stabilní a předvídatelné právní prostředí, pružnou ekonomickou strukturu, investice do 

tradiční a technologické infrastruktury, podporu domácích úspor a investic, aktivní 

strategie na zahraničních trzích a přitažlivost pro zahraniční investice. Dále se jedná o 

kvalitu, rychlost a průhlednost veřejné správy, efektivní vztah mezi úrovněmi mezd, 

produktivity a zdanění, snižování mzdových nerovností a posilování střední třídy, vysoké 

investice do vzdělání pracovní síly, vyváženost globalizace a zachování hodnotových 

systémů obyvatel (Kadeřábková, 2003). 
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3.3 Klasifikace konkurenceschopnosti Světové banky 

Světová banka je instituce, která zabezpečuje finanční a technickou pomoc 

rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky a standardy na 

celém světě. Od založení v roce 1944 se Světová banka rozšířila z jedné instituce do úzce 

související skupiny pěti rozvojových institucí: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

(International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), Mezinárodní asociace 

pro rozvoj (International Development Association – IDA), Mezinárodní finanční 

korporace (International Finance Corporation - IFC), Mnohostranná agentura pro investiční 

záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) a Mezinárodní centrum pro 

řešení investičních sporů (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes - 

ICSID). Spolu tvoří seskupení nazývané Skupina Světové banky (The World Bank Group) 

(WB, 2012a). 

Konkurenceschopnost, zvláště z hlediska podnikatelského prostředí, hodnotí 

Mezinárodní finanční korporace v publikaci, která nese název Doing Business. První 

zprávy Doing Business byly publikovány v roce 2003 a bylo hodnoceno 133 hospodářství 

pomocí pěti indikátorových sad. Nejaktuálnější zpráva hodnotí 183 zemí pomocí deseti 

skupin ukazatelů, složené z mnoha dat, kde je na každé kladen stejný důraz. Země jsou 

řazeny do žebříčku podle pozice indexu snadného podnikání. Tento index je průměr 

hodnocení všech deseti ukazatelů, se kterými IFC pracuje. Doing business hodnotí, jak se 

domácím firmám ve183 zemí světa, daří v hospodářství a v deseti oblastech podnikatelské 

regulace. V Doing business jsou shromažďovány a analyzovány komplexní kvantitativní 

data, obsahující také zákony, předpisy a administrativní požadavky dané země. Tyto 

zprávy obsahují informace o podnikání v různých oblastech a v rámci tohoto hodnocení 

mohou země porovnávat své možnosti s ostatními. Doing business slouží jako zdroj pro 

akademiky, novináře, výzkumné pracovníky soukromého sektoru a další zájemce o 

podnikatelské prostředí v každé zemi (IFC, 2012a). 

Tak, jak se mění každoročně počet sledovaných ukazatelů a hodnocených zemí 

v rámci Světového ekonomického fóra a Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu, 

mění se také počet sledovaných ukazatelů v rámci Světové banky. V roce 2011-2012 jsou 

hodnoceny země pomocí následujících ukazatelů. 

Základní zdroje konkurenceschopnosti podle IFC (2012b) jsou: 

1) zahájení podnikání, 
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2) získání stavebního povolení, 

3) získání elektřiny, 

4) registrace nemovitosti, 

5) úvěrová dostupnost, 

6) ochrana investorů, 

7) daňová náročnost, 

8) export a import, 

9) vynutitelnost smluv, 

10) řešení úpadku. 

Těchto deset ukazatelů analyzuje země především prostřednictvím soukromého 

sektoru. Podstatou hodnocení je hypotetické založení firmy o shodných parametrech a 

sledují se zde dopady jednotlivých výsledků na vybrané země. Vizí IFC je pomáhat lidem 

vymanit se z chudoby a zlepšovat jejich životy skrze podporu, kterou banka poskytuje 

(IFC, 2012c). 

3.4 Ostatní způsoby měření a dílčí shrnutí 

Výše zmíněné tři organizace, nejsou jediné, které se měřením 

konkurenceschopnosti zabývají. K dalším organizacím, které zkoumají výkonnost zemí 

v určitých oblastech a sestavují podobné žebříčky jako Světové ekonomické fórum, 

Mezinárodní institut pro rozvoj managementu nebo Světová banka patří Mezinárodní 

měnový fond, Organizace spojených národů v rámci Programu pro rozvoj, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a Evropská unie. EU publikuje zprávu European 

Competitiveness Report, ve které porovnává a zkoumá konkurenceschopnost evropských 

národů a regionů. 

Kromě globálních ročenek konkurenceschopnosti existují také studie, které se 

zabývají měřením konkurenceschopnosti v určitých regionech. WEF vydává The Arab 

World Competitiveness Report nebo Africa Competitiveness Report. Tyto zprávy se 

zabývají tématem konkurenceschopnosti v arabském a africkém rozvojovém světě. Je zde 

kladen důraz na důležité změny probíhající v Severní Africe a na Blízkém Východě, které 

se týkají zejména nezaměstnanosti mladých lidí a dalších sociálních a ekonomických 

ukazatelů. Dále WEF publikuje Lisbon Review, ve kterém se zaměřuje na členské státy 

Evropské unie (WEF, 2011a). 
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WEF pro své hodnocení konkurenceschopnosti získává data z databází 

mezinárodně uznávaných agentur, zejména z Mezinárodní finanční korporace, 

Mezinárodního měnového fondu, Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Asijské a 

Africké rozvojové banky (ADB), Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace 

spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Mezinárodní asociace letecké 

dopravy (IATA) a další (WEF, 2011a). 

Třetí kapitola obsahuje důkladný popis pilířů, pomocí kterých lze měřit a hodnotit 

makroekonomickou konkurenceschopnost. Práce je zaměřena především na hodnocení 

kvalitativních charakteristik, mezi které patří zejména hodnocení institucionálního 

charakteru, úroveň vzdělání, kvalita zdraví v dané zemi, přístup států i inovacím a další. 

Nesmíme ovšem opomenout také kvantitativní charakteristiky, které se týkají především 

cenových a nákladových indikátorů, kde sledujeme vývoj reálného efektivního směnného 

kurzu, vývoj exportních cen, vývoj jednotkových pracovních nákladů a vývoj 

spotřebitelských cen. Pokud chceme hodnotit konkurenceschopnost zemí, musíme brát 

v úvahu to, že je zapotřebí využívat více indikátorů, na jejichž základě pořadí zemí 

stanovíme. Pro zhodnocení silných a slabých stránek konkurenceschopnosti Visegrádské 

skupiny jsou v následující kapitole vybrány pilíře Světového ekonomického fóra, neboť 

obsahují značné množství indikátorů, které hodnotí země v různých oblastech. 
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4 Silné a slabé stránky konkurenceschopnosti zemí Visegrádské 

skupiny 

Po přečtení předchozích kapitol této práce si každý může vytvořit určitou 

představu, co se pod konkurenceschopností, tolik diskutovaným pojmem, skrývá. Je už 

docela snadnější, představit si tento koncept ve spojení s celou ekonomikou. Každá země 

má své přednosti a negativa, které zasahují do jejich konkurenceschopnosti a lze je 

sledovat pomocí různých druhů ukazatelů. 

Úkolem této kapitoly je, za využití pilířů konkurenceschopnosti publikované 

Světovým ekonomickým fórem, posoudit silné a slabé stránky konkurenceschopnosti zemí 

Visegrádské skupiny. 

Jednotlivé subkapitoly obsahují podrobné hodnocení České republiky, Slovenska, 

Polska a Maďarska z pohledu umístění dvanácti pilířů v žebříčku konkurenceschopnosti. 

Jedná se těchto dvanáct pilířů, které jsou blíže představeny již v předchozí kapitole: 

instituce, infrastruktura, makroekonomické prostředí, kvalita zdraví a základního vzdělání, 

vyšší stupeň vzdělání, efektivita trhu zboží, efektivita trhu práce, rozvoj finančního trhu, 

technologická připravenost, velikost trhu, obchodní sofistikovanost a inovace. Aby 

hodnocené pilíře měly větší vypovídací schopnost, jsou k interpretaci výsledků  využity 

také jiné datové zdroje, které mají dílčí pilíře pouze doplnit.  

Zpráva o globální konkurenceschopnosti publikována WEF se každoročně do jisté 

míry mění a proto, abychom měli k dispozici srovnatelné údaje alespoň v krátké časové 

řadě, použijeme k našemu hodnocení The Global Competitiveness Report 2008-2009, 

2009-2010, 2010-2011 a 2011-2012. Rok 2011 je stěžejní k analýze silných a slabých 

stránek zemí, neboť hodnoty dosažené v tomto období odráží nejaktuálnější vývoj 

hodnocených ukazatelů. 

4.1 Instituce 

„Instituce chápeme v širším pojetí v podobě pravidel, které působí jako dlouhodobé 

faktory ekonomické výkonnosti“ (MPO, 2009, s. 7). Graf 4.1 zobrazuje vývoj 

institucionálního prostředí ve vybraných ekonomikách. 
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Graf 4.1.: Vývoj institucionálního prostředí v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Na výše uvedeném grafu lze vidět, že za sledované období si od roku 2009 nejlépe 

ze zemí Visegrádské skupiny vede Polsko. Svou hodnotou indexu 4,17 bodů, který dosáhl 

v roce 2011, se umístilo ze sledovaných 142 zemí na 52. místě. Nejhorší hodnocení tohoto 

pilíře dosáhlo s hodnocením 3,46 bodů v roce 2011 Slovensko a umístilo se na 101. místě. 

Česko v roce 2011 dosáhlo nejhoršího hodnocení pilíře od roku 2008 a umístilo se 

s hodnocením 3,64 na 84. místě. Hodnota indexu  Maďarska se od roku 2009 poměrně 

nemění a můžeme vidět mírný nárůst v roce 2011 na hodnotu 3,79 bodů, se kterými se 

umístilo na 73. místě. 

Přestože má polská ekonomika nejlepší hodnocení pilíře instituce v porovnání 

s ostatními zeměmi Visegrádské skupiny, hodnoty dílčích ukazatelů ve zprávě GCR 

nedosahují nejvyšších hodnot. Nejlepšího umístění, a to na 15. pozici ze 142 zemí, dosáhlo 

se 6,4 body Maďarsko v indikátoru, který hodnotí náklady podnikové sféry související 

s terorismem. Další velice kladné hodnocení tohoto ukazatele zaznamenává také česká 

ekonomika a s 6,4 body se umístila na 16. pozici. Nejhoršího umístění v tomto pilíři 

dosáhlo Slovensko a mezi jeho nejslabší stránky, které se týkají institucionálního rámce, 

patří zaujatost při rozhodování státních úředníků, efektivita právního rámce při řešení 

sporů, účinnost právního rámce a sklon vlády k plýtvání. Tyto ukazatele dosahují hodnoty 

indexu pouhých 2 bodů a umísťují se na konci hodnoceného žebříčku a to na pouhém 138. 

a 139. místě. Také u Maďarska nalezneme jeho nejslabší stránku v tomto pilíři a jedná se o 

ukazatel břímě státní regulace. V tomto indikátoru se maďarská ekonomika nachází s 2,3 

body na 135. místě ze 142 zemí. 
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Pro doplnění tohoto pilíře je vybrán Index vnímání korupce (CPI), který sestavuje 

organizace Transparency International
24

, neboť tento index také zasahuje do 

institucionálního prostředí všech zemí. V tabulce 4.1 je zobrazen vývoj tohoto indexu 

v jednotlivých letech. 

Tabulka 4.1.: Index vnímání korupce v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Hodnoty indexu vnímání korupce v zemích Visegrádské skupiny 

2007 2008 2009 2010 2011 

Česko 5,2 5,2 4,9 4,6 4,4 

Slovensko 4,9 5,0 4,5 4,3 4,0 

Polsko 4,2 4,6 5,0 5,3 5,5 

Maďarsko 5,3 5,1 5,1 4,7 4,6 

Pozn.: Hodnota indexu vnímání korupce se pohybuje v hodnotách 0 (vysoká míra korupce) až 10 (velmi čistá 

až žádná míra korupce) 

Zdroj: TI (2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2011e), vlastní zpracování 

Na základě výsledků z tabulky 4.1 lze říci, že se u zemí charakter vývoje tohoto 

indexu lišil. Přestože měla polská ekonomika v roce 2007 hodnotu indexu vnímání korupce 

nejnižší a znamenalo to vyšší míru korupce než v ostatních sledovaných zemích, nakonec 

své umístění v pilíři institucí obhájila, neboť také v tomto indikátoru získala v roce 

2011vedoucí pozici. Polsko se umístilo na 41. místě ze 182 zemí s hodnotou Indexu 

vnímání korupce 5,5 bodů z možných 10. Maďarsko dosáhlo 4,6 bodů a umístilo se na 54. 

místě. Česko dosáhlo hodnoty 4,4 bodů a Slovensko pouhých 4 bodů. 

4.2 Infrastruktura 

„Ekonomická úspěšnost států je do značné míry definována kvalitou infrastruktury, 

která funguje jako páteř hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit“ (MPO, 

2009, s. 9). Na grafu 4.2 lze vidět, jak si v tomto pilíři vedly jednotlivé země. 

 

 

 

 

                                                 
24 Mezinárodní organizace bojující proti korupci. 
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Graf 4.2.: Vývoj infrastruktury v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Z výše zmíněného grafu je zřejmé, že všechny sledované ekonomiky 

v dlouhodobějším horizontu zlepšují své výsledky. Česká republika dosáhla nejlepšího 

hodnocení v každém ze sledovaných let. V roce 2008 se Česko umístilo z hodnocených 

134 zemí na 50. místě. V roce 2011 s hodnotou indexu 4,87 bodů Česko zaujalo 36. příčku 

z hodnocených 142 zemí. Zdá se, že Maďarsko v tomto pilíři pozici Česka značně dohání a 

se svými 4,52 body se umístilo v roce 2011 na 46. pozici. Slovensko se v tomto hodnocení 

drží mírně za Maďarskem a v roce 2011 dosáhlo 4,23 bodů a tím se umístilo na 57. místě. 

Zřejmě největší problémy s infrastrukturou zaznamenalo Polsko, a to zhruba v období mezi 

lety 2008-2010. Od roku 2010 se pozice Polska značně vylepšuje, ale přesto v roce 2011 

dosáhlo umístění s pouhými 3,87 body na 74. pozici. 

Česká republika v  pilíři infrastruktura dominuje ukazatelem kvality nabídky 

elektrické energie, kde jí můžeme sledovat s dosaženými 6,4 body na 18. místě ze 142 

zemí. S vysokou hodnotou tohoto ukazatele se setkáváme u většiny ekonomicky vyspělých 

zemí. V ukazateli kvality železniční infrastruktury se Česko umístilo na 22. místě, a proto 

ukazatel řadíme k silným stránkám této ekonomiky. V oblasti infrastruktury dosahuje 

nejnižších hodnot Polsko, a to v ukazatelích kvality silnic, železnic, lodních přístavů a ve 

kvalitě letecké dopravy. Hodnoty těchto ukazatelů dosahují v průměru necelých tří bodů. 

Nejhoršího umístění dosáhlo v ukazateli kvality silnic, kde se umístilo s hodnotou pouhých 

2,3 bodů až na 134. místě ze 142 hodnocených zemí. Slabou stránku v infrastruktuře 

nalezneme také u Slovenska a to v ukazateli kvality letecké dopravy. V tomto indikátoru 

dosáhlo s 3,2 body pouhého 128. místa. 
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Pilíř infrastrukturu je možné pro potřeby této práce doplnit o ukazatel spotřeby 

elektrické energie měřený v kWh na obyvatele, který je získán ze statistik Světové banky 

Tento ukazatel měří produkci elektráren, výrobu tepla a přenos energie pro vlastní použití. 

Tabulka 4.2.: Roční spotřeba elektrické energie v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Roční spotřeba elektrické energie kWh na obyvatele 

2007 2008 2009 

Česko 6 496 6 464 6 114 

Slovensko 5 250 5 268 4 925 

Polsko 3 662 3 726 3 591 

Maďarsko 3 977 3 989 3 773 

Zdroj: WB (2012b), vlastní zpracování 

Z tabulky 4.2 je patrné, že v roce 2009 u všech sledovaných zemí poklesla spotřeba 

elektrické energie ve srovnání s rokem 2008. Tento pokles může být zapříčiněn 

celosvětovou krizí, která zasáhla i do oblasti energetického průmyslu. Ve sledovaném roce 

2009 zaujalo první příčku Česko s hodnotou tohoto indikátoru 6 114 kWh na obyvatele a 

tím se opět umístilo na první pozici. Spotřeba elektrické energie na Slovensku je 4 925 

kWh na obyvatele, Maďarsko se umístilo na třetí pozici se spotřebou 3 773 kWh na 

obyvatele a nakonec Polsko s hodnotou 3 591 kWh na obyvatele. 

4.3 Makroekonomické prostředí 

Stabilní makroekonomické prostředí zahrnující jak vnitřní, tak vnější rovnováhu je 

důležitým předpokladem pro ekonomický růst. 

Graf 4.3.: Vývoj makroekonomického prostředí v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 
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Na grafu 4.3 vidíme, že Slovensko v letech 2009 a 2010 mělo vedoucí pozici. 

V letech 2010 se umístilo s 5,2 body na 32. místě ze 139 zemí. V roce 2011 pokleslo 

v hodnocení a umístilo se s 4,92 body až na 56. místě. Jeho vedoucí pozici vystřídalo 

Česko s 5,17 body, které se umístilo na 43. místě ze 142 zemí. Nejhorší hodnocení dosáhlo 

v tomto pilíři Polsko, které kleslo z 61. místa v roce 2010 na 74. pozici v roce 2011. 

Maďarská ekonomika je na tom oproti roku 2008 podstatně lépe, neboť během tohoto 

sledovaného období zlepšila svou pozici ze 120. místa v roce 2008 na 67. místo ze 142 

zemí v roce 2011. 

Hodnocení tohoto pilíře není pro země Visegrádské skupiny příliš příznivé. 

Nejhoršího umístění dosáhl v Maďarsku ukazatel veřejného dluhu, se kterým se umístilo 

na 124. místě ze 142 zemí. Mezi další nepříznivě hodnocený indikátor pro všechny zvolené 

země patří vládní deficit. Maďarsko se nachází na 77. příčce, Česko se v něm umístilo na 

89. místě, Polsko na 128. místě a Slovensko až na 130. pozici ze 142 zemí. Nejkladněji je 

v tomto pilíři hodnocen ukazatel spread úrokové míry. Hodnota indikátoru na Slovensku 

dosáhla pouhých 2,3 % a tím se slovenská ekonomika umístila na 12. místě ze 142 zemí. 

Polsko a Maďarsko se umístily v tomto ukazateli na 20. místě. 

Pro doplnění tohoto pilíře je použit ukazatel veřejného dluhu v poměru k HDP, 

který publikuje Evropský statistický úřad. Podle jednoho z pěti Maastrichtských kritérií, 

které musí plnit země vstupující do eurozóny, nesmí hodnota veřejného dluhu přesáhnout 

60 % HDP země. V tabulce 4.3 je zobrazeno, jak si v tomto ukazateli vedly jednotlivé 

země. 

Tabulka 4.3.: Veřejného dluh v % HDP v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Veřejný dluh v % HDP 

2006 2007 2008 2009 2010 

Česko 28,3 27,9 28,7 34,4 37,6 

Slovensko 35,0 29,6 27,8 35,5 41,0 

Polsko 47,7 45,0 47,1 50,9 54,9 

Maďarsko 65,9 67,0 72,9 79,7 81,3 

Zdroj: Eurostat (2012a), vlastní zpracování 

Česká ekonomika si v ukazateli veřejného dluhu vede z těchto čtyř států nejlépe. 

Hodnota veřejného dluhu se stále zvětšuje, ale i přesto nepřesáhla 60 % a v roce 2010 činil 

veřejný dluh 37,6 % HDP. Slovensko v roce 2010 dosáhlo o něco větší hodnoty a to 41 % 
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HDP. Hodnota ukazatele pro Polsko byla už o něco vyšší a to 54,9 % v roce 2010. 

Maďarská ekonomika vykazuje negativní výsledky po celý sledovaný vývoj a s hodnotou 

81,3 % dosáhla nejhoršího umístění ze státu Visegrádské skupiny. 

4.4 Kvalita zdraví a základní vzdělání obyvatelstva 

„Vysoká úroveň zdraví představuje nezbytný předpoklad pro každou společnost a 

tato hodnota se promítá nejen do soukromého, ale také do ekonomického života všech lidí“ 

(MPO, 2009, s. 15). 

Graf 4.4.: Vývoj kvality zdraví a základního vzdělání v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Na výše uvedeném grafu 4.4 můžeme vidět nepravidelný vývoj tohoto pilíře. 

Nejlepšího výsledu dosahovala česká ekonomika v roce 2008. V tomto roce se Česko 

umístilo s hodnotou 6,07 bodů na 29. místě ze 134 zemí. V roce 2011 kleslo s hodnotou 

5,91bodů až na 51. místo ze 142 zemí. V roce 2011 se nejlépe z těchto čtyř zemí umístilo 

na 40. pozici ze 142 zemí s hodnotou 6,06 bodů Polsko. Za ním následuje s umístěním na 

43. místě Slovensko. Maďarsko se s hodnotou 5,81 umístilo na 54. pozici. Všechny čtyři 

země zaznamenaly v roce 2009 v tomto pilíři narůst, ovšem ten se v roce 2010 zastavil a 

poté měl mírnou klesající tendenci. 

Nejlepšího hodnocení v tomto pilíři dosáhlo Česko s ukazatelem kojenecké 

úmrtnosti. Na 1000 živě narozených dětí zemřou v průměru tři děti. Česká republika se 

umístila s tímto indikátorem na 9. místě ze 142 zemí. Na 10. místě se s ukazatelem dopadu 

HIV/AIDS na podnikání umístilo Maďarsko. Tato země dosáhla také dobrého hodnocení 

střednědobého vlivu tuberkulózy na podnikání a s hodnotou 6,4 bodů se Maďarsko 

umístilo na 23. místě ze 142 zemí. Slovensko si vede dobře v ukazateli podílu dětí 

navštěvujících školu prvního stupně. S hodnotou 97,4 % se umístilo na 27. místě. Až na 
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101. pozici s hodnotou 89,6 % se v tomto indikátoru umístilo Česko. Tento ukazatel je 

nepříznivý také pro Maďarsko, které skončilo na 98. místě. 

Pilíř kvality zdraví a základního vzdělání je doplněn o ukazatel naděje dožití při 

narození, publikovaný ve Zprávě o lidském rozvoji publikované OSN. 

Tabulka 4.4.: Naděje dožití při narození v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Naděje dožití při narození (roky) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Česko 76,9 77,1 77,3 77,5 77,7 

Slovensko 74,7 74,8 75,0 75,2 75,4 

Polsko 75,7 75,6 75,8 76,0 76,1 

Maďarsko 73,6 73,8 74,0 74,2 74,4 

Zdroj: OSN (2011), vlastní zpracování 

Podle tabulky 4.4 se podle této statistiky nejvíce dožijí lidé v České republice a to 

v průměru 77,7 let. O dva roky méně se dožije populace na Slovensku a to 75,4 let. 

V Polsku dosahuje naděje dožití 76,1 let a v Maďarsku, ve kterém je tato hodnota nejnižší, 

dosahuje naděje dožití 74,4 let. 

4.5 Vyšší stupeň vzdělání a systém dalšího vzdělávání 

Vyšší stupeň vzdělání je požadavek, který se rozvinul prostřednictvím globalizace 

ekonomiky. Tento pilíř v sobě zahrnuje vyšší nároky na flexibilitu firem a také jejich 

zaměstnanců. Vysoký podíl lidí se středním a vysokoškolským vzděláním je předpokladem 

pro lepší schopnost pracovníků a firem snadněji se přizpůsobovat měnícím se globálním 

ekonomickým podmínkám (Steinmetzová, 2008). Na následujícím grafu 4.5 vidíme, jak se 

v tomto pilíři umístily jednotlivé země Visegrádské skupiny. 
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Graf 4.5: Vývoj vyššího stupně vzdělání a systému dalšího vzdělávání v zemích 

Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Na grafu 4.5 lze zpozorovat, že v roce 2008 byl mezi Českem a Polskem rozdíl 

v hodnotách tohoto pilíře. Ovšem v roce 2011 Polsko dosáhlo stejných hodnot jako česká 

ekonomika a to 4,95 bodů. S tímto hodnocením se země drží na 30. pozici v žebříčku 

konkurenceschopnosti ze 142 zemí. Nejhoršího umístění dosáhlo s 4,5 body Slovensko a 

umístilo se na 53. pozici. Maďarsko pokleslo v žebříčku z roku 2010 o necelých deset bodů 

a to na 45. pozici v roce 2011. 

Nejlepšího umístění dosáhlo Polsko s umístěním na 19. pozici ze 142 zemí, a to 

v ukazateli podílu studentů terciálního vzdělání na počtu obyvatel odpovídajícího věku. 

Hodnota tohoto indikátoru činila v roce 2011 celých 69 %. Také pro Maďarsko byly 

výsledky tohoto indikátoru příznivé, jelikož se umístilo s hodnotou 65 % na 24. pozici ze 

142 zemí. K silným stránkám Česka patří dostupnost výzkumných a vzdělávacích služeb, 

neboť se v tomto ukazateli umístilo s 5,2 body na 20. pozici. Na 27. místě s hodnotou 

celých 5 bodů se v tomto indikátoru umístila polská ekonomika. Česko dosáhlo také dobré 

pozice v přístupu internetu ve školách a s 5,8 body dosáhlo 21. příčky ze 142 zemí. 

Nejhoršího hodnocení mělo se 3 body v ukazateli kvality vzdělávacího systému Slovensko 

a umístilo se na 117. místě. Maďarsko se nepříznivě umístilo na 111. místě v indikátoru, 

který hodnotí rozsah vzdělávání zaměstnanců. 

Pro doplnění tohoto pilíře je vybrán ukazatel který měří, kolik procent populace 

v rozmezí 25-64 let se účastní vzdělávacího procesu a odborné přípravy. Tabulka 4.5 

podává přehled o celoživotním vzdělání obyvatel ve věku 25-64 let. 
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Tabulka 4.5.: Údaje o celoživotním vzdělání obyvatel v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Procento populace ve věku 25-64 let 

2006 2007 2008 2009 2010 

Česko 5,6 5,7 7,8 6,8 7,5 

Slovensko 4,1 3,9 3,3 2,8 2,8 

Polsko 4,7 5,1 4,7 4,7 5,3 

Maďarsko 3,8 3,6 3,1 2,7 2,8 

Pozn.: Tento indikátor se vztahuje k osobám, kterým se dostalo vzdělání nebo odborné přípravy během čtyř 

týdnů před tímto průzkumem.  
Zdroj: Eurostat (2012b), vlastní zpracování 

V České republice v roce 2010 činila hodnota tohoto ukazatele 7,5 %. Druhou 

pozici obsadilo s hodnotou 5,3 % Polsko. Slovensko s Maďarskem se vyznačují problémy 

v této oblasti a s hodnotou 2,8 % obsazují třetí a čtvrté místo. 

4.6 Efektivita trhu zboží 

I vysoce produktivní pracovní síla nemusí automaticky znamenat, že jejich 

zaměstnavatelé (respektive celá společnost) budou prosperovat. Je proto důležité hodnotit, 

jak fungují trhy, na kterých se s danou produkcí obchoduje. Na následujícím grafu 4.6 lze 

vidět, jaké podmínky pro trh zboží mají jednotlivé země. 

Graf 4.6.: Vývoj efektivity zboží na trhu v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Na výše uvedeném grafu 4.6 můžeme zpozorovat, že v roce 2008 si byly v tomto 

pilíři dvojice zemí podobné, nebo dokonce na téměř stejné úrovni. Slovensko a Česko se 

umisťovalo na 35. pozici ze 134 zemí. Maďarsko s Polskem se v tomto roce drželo až na 

65. pozici. Během roku 2009 zaznamenalo Slovensko pokles o 20 míst, a tím se pomalu 

přiblížilo k úrovním Polska a Maďarska. V roce 2011 si Česko udrželo svou vedoucí pozici 
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a s 4,58 body dosahuje 36. pozice ze 142 zemí. Ostatní tři země se střetly na pozicích 

50.tých míst. 

K ukazatelům, které nejvíce přispívají k vedoucí pozici České republiky, patří 

velikost místní konkurence. V tomto indikátoru se Česko umístilo s 5,6 body na 16. pozici 

ze 142 zemí. Na 22. místě se umístilo ve výskytu obchodních bariér, což umožňuje v této 

zemi prohlubovat obchodní vztahy s jinými zeměmi. Na 30. pozici se s 4,5 body udržela 

česká ekonomika v ukazateli rozsahu dominantního postavení na trhu. K silným stránkám 

maďarské ekonomiky patří ukazatel měřící počet dní potřebných k zahájení podnikání. 

V tomto indikátoru se Maďarsko s hodnotou pouhých 4 dnů potřebných ke startu 

podnikání umístilo na 7. pozici. Na 15. příčce s hodnotou 5,6 bodů se tato země umístila 

v ukazateli obchodních bariér. Nejhoršího umístění v tomto pilíři dosáhla maďarská 

ekonomika v indikátoru, který měří rozsah a dopad zdanění. Maďarsko se umístilo s 2,5 

body na 131 místě ze 142 zemí. Nepříznivě je v této zemi hodnocena také celková sazba 

daní, ve kterém se umístilo na 114. pozici. Mezi slabé stránky Slovenska patří ukazatel 

obchodní vyspělosti, ve kterém dosáhlo pouhých 2,7 bodů a umístění na 122. pozici. 

Pro porovnání, jak se vede podnikání v zemích Visegrádské skupiny, je tento pilíř 

doplněn tabulkou 4.6, ve které je zobrazen údaj o délce času, který firmy v dané zemi 

potřebují ke splnění všech procedur, než legálně zprovozní své podniky. 

Tabulka 4.6.: Potřebný čas k zahájení podnikání v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Čas potřebný k zahájení podnikání ve dnech 

2007 2008 2009 2010 2011 

Česko 17 20 20 20 20 

Slovensko 27 18 18 18 18 

Polsko 31 31 32 32 32 

Maďarsko 16 5 4 4 4 

Zdroj: WB (2012c), vlastní zpracování 

Přestože má Maďarsko v pilíři efektivnosti trhu zboží nepříznivý vývoj, naleznou 

se ukazatele, které mohou této zemi přispět k jejímu lepšímu vývoji do budoucna. Příklad 

takového indikátoru zobrazuje tabulka 4.6. V roce 2007 byl čas potřebný k zahájení 

podnikání stanoven na 16 dní, který během čtyř let výrazně poklesl, a v roce 2011 činil 

pouhé 4 dny. Na Slovensku je tato hodnota podstatně vyšší a to 18 dní. V Česku se po celé 
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sledované období hodnota času k zahájení podnikání moc nemění a v roce 2011 je 

stanoven na 20 dní. Nejdéle trvá zahájení podnikání v Polsku a to celých 32 dní. 

4.7 Efektivita trhu práce 

„Efektivně fungující pracovní trh má pozitivní vliv na konkurenceschopnost, neboť 

pracovní síla je alokována tam, kde nachází své nejlepší uplatnění a je odměněna na 

rovnovážné úrovni dle svých kvalit, znalostí a dovedností“ (Steinmetzová, 2009, s. 40). 

Graf 4.7 znázorňuje, jak efektivní byl trh práce v jednotlivých zemích za zkoumané 

období. 

Graf 4.7.: Vývoj efektivity na trhu práce v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Na výše uvedeném grafu 4.7 lze vidět, že všechny země od roku 2008 do 2009 

zaznamenaly nárůst efektivity na trhu práce. Maďarsko si vedlo nejhůře z těchto zemí a 

s 4,23 body v roce 2008 se umístilo až na 83. místě ze 134 zemí. Česká republika se 

v tomto roce nacházela na 28. příčce, která ji zajistila vedoucí pozici v tomto pilíři. Od 

roku 2009 efektivnost na trhu práce klesá na Slovensku a také v české ekonomice a lze říci, 

že země Visegrádské skupiny v tomto pilíři směřují k horším výsledkům. V roce 2011 si 

s 4,62 body udrželo svou vedoucí pozici Česko a umístilo se tak na 42. místě ze 142 zemí. 

Slovensko a Polsko dosahují stejných výsledků, se kterými dosáhly 59. a 58. místa. 

Maďarsko se umístilo s 4,38 body na 66. pozici ze 142 zemí. 

Mezi silné stránky Slovenska v oblasti efektivity na trhu práce patří vzájemný vztah 

mzdy a produktivity, neboť se v tomto ukazateli umístilo se 4,7 body na 14. místě. Tento 

ukazatel je příznivý také pro českou ekonomiku, která v něm dosáhla 4,4 bodů a 31. 

pozice. Česko dosáhlo v roce 2011 dobrých výsledků také v ukazateli, který měří strnulost 
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zaměstnanosti
25

, a s hodnotou indexu 11 bodů se umístilo na 27. místě. Silnou stránku 

Polska v tomto pilíři zaujímá indikátor, který měří náklady související s propouštěním. 

Tento ukazatel měří, kolik týdenních platů musí podnikatel zaplatit propuštěnému 

zaměstnanci. V polské ekonomice tato hodnota činí 13 platů a tím se tato země umístila na 

21. místě ze 142 zemí. Nejhoršího umístění dosáhlo Maďarsko s hodnotou 2,5 bodů a 

umístěním na 121. místě v indikátoru odlivu mozků. Mezi slabé stránky Česka, Slovenska 

a Polska patří přijímací a propouštěcí postupy v zaměstnání, neboť v tomto ukazateli se 

země umístily až na 120. pozicích ze 142 zemí. 

Tento pilíř je následně doplněn o ukazatel minimální mzdy tabulka 4.8, neboť tento 

indikátor také úzce souvisí s efektivním fungováním trhu práce v jednotlivých zemích.  

Tabulka 4.7.: Minimální mzda v jednotlivých letech v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Minimální mzda k 1. 1. v EUR měsíčně 

2008 2009 2010 2011 2012 

Česko 300,44 297,67 302,19 319,22 310,23 

Slovensko 241,19 295,50 307,70 317,00 327,00 

Polsko 313,34 307,21 320,87 348,68 336,47 

Maďarsko 271,94 268,09 271,80 280,63 295,63 

Pozn.: Jedná se o hrubou částku před srážkou daně z příjmu a příspěvku na sociální zabezpečení. 

Zdroj: Eurostat (2012c), vlastní zpracování 

Z tabulky 4.7 je patrné, že minimální mzda u zemí Visegrádské skupiny roste, až na 

výjimku v roce 2009, kdy u Česka, Polska a Maďarska nepatrně klesla. Nejvyšší minimální 

mzdu k 1. 1. 2012 obdrží pracovníci v Polsku a jedná se o 336,47 EUR. Druhou nejvyšší 

mzdu obdrží pracující na Slovensku a to 327 EUR. Nejnižší minimální mzda náleží 

maďarské ekonomice a to 295,63 EUR. 

4.8 Rozvoj finančního trhu 

Nedávná hospodářská krize zdůraznila hlavní roli zdravého a dobře fungujícího 

finančního sektoru, neboť finanční trh je často označován za důležitý prvek každého 

hospodářství (WEF, 2011). 

 

 

                                                 
25 Index strnulost zaměstnanosti se pohybuje v rozmezí 0-100, kde vyšší hodnota znamená tužší předpisy. 
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Graf 4.8.: Vývoj finančního trhu v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

V oblasti finančního trhu si podle grafu 4.8 v roce 2008 nejlépe vedlo Slovensko a 

umístilo se tak na 31. pozici ze 134 zemí. Lze ovšem zpozorovat nepříznivý vývoj 

u většiny zemí kromě Polska, které zaznamenalo v roce 2008 největší růst z těchto zemí, 

neboť v roce 2009 si polepšilo oproti předchozímu roku o 24 pozic. V roce 2011 se Polsko 

umístilo nejlépe ze zemí Visegrádské skupiny a umístilo se s hodnotou 4,6 bodů na 34. 

místě ze 142 zemí. Přestože Slovensko zaznamenalo největší pokles v hodnotě indexu 

GCI, stále dosahuje lepšího hodnocení než Česko a Maďarsko a s hodnotou 4,44 bodů 

dosáhlo 47. pozice. Na 53. místě se umístila česká ekonomika a následně na 63. příčce se 

nachází Maďarsko. 

I přes svůj dlouholetý pokles Slovensko v tomto pilíři stále dosahuje příznivých 

hodnot v mnoha ukazatelích. Mezi silné stránky této ekonomiky patří index zákonných 

práv, ve kterém Slovensko dosáhlo 9 bodů z možných 10 a tím se zařadilo mezi první 

desítku zemí, které vykazují stejné hodnoty tohoto indikátoru. Další příznivě hodnocený 

ukazatel Slovenska je zdraví bank, ve kterém se umístilo s hodnotou 5,3 bodů na 31. pozici 

ze 142 zemí. Nejlepšího umístění dosáhlo Česko v ukazateli, který hodnotí zdraví bank. 

Umístilo se s 6 body na 25. příčce. Tato ekonomika vykazuje také dobré výsledky 

v dostupnosti finančních služeb a s 5,2 body se Česko umístilo na 38. pozici. Nejhůře je na 

Slovensku a v Maďarsku hodnocen ukazatel akciového trhu a s hodnotami pouhých 2,5 

bodů se země umístily na 118. a 110. místě. Nepříznivě je v Maďarsku hodnocena také 

dostupnost rizikového kapitálu a s 2,1 body se tato ekonomika umístila na 117. pozici. 

Finanční trh se zabývá také přeměňováním domácích a zahraničních úspor do 

investičních akcí. Proto je tento pilíř doplněn o ukazatel, který vypovídá o hodnotě 

celkových investic v zemích Visegrádské skupiny. 
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Tabulka 4.8.: Celkové investice v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Podíl celkových investic země vyjádřených v % HDP 

2007 2008 2009 2010 2011 

Česko 29,8 28,9 24,0 25,1 24,5 

Slovensko 27,8 27,7 19,9 23,4 21,8 

Polsko 24,4 23,9 20,4 21,0 21,8 

Maďarsko 22,4 23,5 18,0 18,4 19,1 

Zdroj: IMF (2012), vlastní zpracování 

Na základě výsledků z tabulky 4.8 můžeme konstatovat, že se hodnota podílu 

celkových investic na HDP ve všech zemích Visegrádské skupiny zmenšuje. Největší 

hodnotu vykazovalo v roce 2007 Česko a to 29,8 % HDP. Nejmenší podíl investic na HDP 

mělo v tomto roce Maďarsko. V roce 2011 se pořadí zemí v hodnocení tohoto ukazatele 

příliš nezměnilo, neboť v české ekonomice tvoří podíl investic 24,5 % HDP a tím si opět 

získalo vedoucí pozici. Nejmenší podíl můžeme vidět opět u Maďarska a to 19,1 % HDP. 

Podíl celkových investic na Slovensku a v Polsku se zakotvil v roce 2011 na stejné úrovni 

a to na 21,8 % HDP. 

4.9 Technologická připravenost 

„Z hlediska vnímání technologického prostředí je klíčové, zda společnosti 

podnikající v zemi mají přístup k vyspělým výrobkům a vynálezům a zda jsou schopné je 

používat“ (MPO, 2009, s. 25). Graf 4.9 znázorňuje technologickou vyspělost zemí 

Visegrádské skupiny. 

Graf 4.9.: Vývoj technologické připravenosti v zemích Visegrádské skupiny 

 
Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Na výše uvedeném grafu 4.9 lze vidět rostoucí trend technologické připravenosti ve 

všech zemích Visegrádské skupiny. Vedoucí pozici si za celé sledované období udržuje 
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s hodnotou 4,82 Česká republika, která v roce 2011 zaujímá 31. místo ze 142 zemí. 

Maďarsko a Slovensko zaujímají 36. a 37. pozici. Nejhorší umístění v tomto pilíři 

pozorujeme u polské ekonomiky a s hodnotou indexu 4,18 bodů se umístila na 48. místě ze 

142 zemí. 

Přestože v tomto pilíři dominuje svými výsledky česká ekonomika, nejlepšího 

hodnocení i přes tuto skutečnost dosáhlo Slovensko. V indikátoru měřícím hodnotu 

přímých zahraničních investic se slovenská ekonomika dostala na 6. pozici s hodnotou 5,5 

bodů. Další příznivé hodnocení dosáhla země v ukazateli počtu uživatelů internetu. Na 100 

obyvatel využívá internet 80 lidí a tím se Slovensko umístilo na 16. pozici ze 142 zemí. 

Mezi silné stránky české a maďarské ekonomiky patří také velikost přímých zahraničních 

investic, neboť se země umístily s hodnotami 5,3 a 5,4 bodů na 15. a 11. místě. Na 20. 

místě se Česko umístilo v ukazateli šířky internetového pásma s hodnotou 47,7kb/s na 

obyvatele. Nejhoršího umístění v tomto pilíři dosáhlo Polsko a mezi jeho nejslabší stránky 

patří schopnost firem proniknout na trh a dostupnost nejnovějších technologií. V těchto 

ukazatelích polská ekonomika za ostatními zeměmi Visegrádské skupiny zaostává a 

nachází se na 100. a 88. místě ze 142 zemí. 

Ikdyž je technologická vyspělost pro země v dnešní době velice důležitá, pro 

doplnění tohoto pilíře je použit ukazatel který sleduje, jaký je podíl výrobků vysoké 

technologie (High technology) na celkovém dovozu v zemích Visegrádské skupiny. 

Tabulka 4.9.: Dovoz high-tech produktů v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Procentní podíl dovozu high-tech výrobků na celkovém dovozu 

2005 2006 2007 2008 2009 

Česko 16,6 17,1 23,3 23,7 30,3 

Slovensko 14,1 18,7 7,6 8,9 15,3 

Polsko 8,7 7,0 7,7 9,7 15,1 

Maďarsko 33,1 26,6 32,0 28,2 36,3 

Pozn: High-tech výrobky jsou definovány jako součet následujících produktů: letectví, počítače, elektronika, 

farmacie, chemie, výzbroj, atd. 

Zdroj: Eurostat (2012d), vlastní zpracování 

V tabulce 4.9 vidíme, že největší podíl dovážených high-tech výrobků má v roce 

2009 Maďarsko, kde tyto výrobky tvoří 36,3 % celkového dovozu. Druhou vedoucí pozici 

v roce 2009 s hodnotou těchto produktů 30,3 % na celkovém dovozu zaujímá Česko. 

Slovensko a Polsko v dovozu high-tech výrobků v porovnání s českou a maďarskou 
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ekonomikou zaostávají a i přes větší nárůst v roce 2009 tvoří hodnota celkového dovozu 

těchto výrobků pouze 15 %. 

4.10 Velikost trhu 

Velikost trhu má vliv na produktivitu, protože velké trhy umožňují firmám využívat 

úspory z rozsahu. Dříve byly trhy omezeny národními hranicemi, ale v éře globalizace se 

vzniklé mezinárodní trhy staly náhradou za trhy domácí zejména pro malé země (WEF, 

2011). Na grafu 4.10 můžeme sledovat vývoj velikosti trhu v porovnávaných zemích. 

Graf 4.10.: Vývoj velikosti trhu v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Z grafu 4.10 můžeme vyčíst značný rozdíl mezi Polskem a zbývajícími třemi 

ekonomikami. Za sledované období od roku 2008 má polská ekonomika značný náskok ve 

vývoji tohoto pilíře. Polsko se s hodnotou indexu, který se pohyboval za všechny 

sledované roky kolem 5 bodů, umístilo v roce 2011 na 20. místě ze 142 zemí. O 20 pozic 

níže vidíme Česko s hodnotou 4,48 bodů. Maďarsko se v roce 2011 umístilo na 52. pozici. 

Nejhůře byla ohodnocena velikost trhu na Slovensku a s hodnotou 3,99 bodů dosáhlo 

58. příčky. 

Tento ukazatel je tvořen pouze dvěma indikátory, ve kterých má nejlepší hodnocení 

polská ekonomika. Velikost domácího trhu je v Polsku ohodnocena 4,9 body a velikost 

zahraničního trhu 5,6 body. V obou těchto ukazatelích se Polsko umístilo na 20. pozici ze 

142 zemí. Velikost zahraničního trhu je příznivá také pro českou ekonomiku, neboť se 

s hodnotou 5,4 bodů země umístila na 27. příčce. Mezi slabší stránky Slovenska a 

Maďarska patří velikost zahraničního trhu, neboť se s hodnotami 3,7 a 3,9 bodů země 

umístily na 59. a 54. pozici. 
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Pro doplnění tohoto pilíře je vybrán podíl dovozu a vývozu na HDP země, který je 

publikován ve statistikách Světové banky. Jedná se o dovoz a vývoz veškerého zboží a 

dalších tržních služeb mezi danou zemí a zbytkem světa. Pomocí těchto ukazatelů můžeme 

zjistit, zda je daná ekonomika otevřená nebo uzavřená okolnímu trhu. 

Tabulka 4.10.: Dovoz zboží a služeb v zemích Visegrádské skupiny v % HDP 

Země 
Podíl dovozu na HDP země v % 

2007 2008 2009 2010 

Česko 75 73 64 75 

Slovensko 88 86 72 82 

Polsko 44 44 39 43 

Maďarsko 80 81 73 80 

Zdroj: WB (2012d), vlastní zpracování 

Na základě hodnocení Světové banky můžeme říci, že česká, slovenská a maďarská 

ekonomika, jsou malé otevřené ekonomiky závislé na dovozu zboží z okolních zemí, neboť 

hodnota dovozu zboží tvoří vysoké procento HDP těchto zemí. Největší podíl dovozu na 

HDP země je v roce 2010 na Slovensku, kde tato hodnota dosahuje 82 % HDP. Naopak 

nejmenší část dovozu na HDP v roce 2010 vidíme v polské ekonomice, kde tato hodnota 

dosahuje pouhých 43 % HDP země. 

Tabulka 4.11.: Vývoz zboží a služeb v zemích Visegrádské skupiny v % HDP 

Země 
Podíl vývozu na HDP země v % 

2007 2008 2009 2010 

Česko 80 77 69 79 

Slovensko 87 83 71 81 

Polsko 41 40 39 42 

Maďarsko 81 82 78 87 

Zdroj: WB (2012e), vlastní zpracování 

Největší podíl vývozu na HDP podle tabulky 4.11 zaznamenáváme u maďarské 

ekonomiky. Tato hodnota tvoří 87 % HDP země. Druhé místo v největším podílu exportu 

na HDP obsadilo s hodnotou 81 % Slovensko a třetí místo s hodnotou 79 % Česko. Polská 

ekonomika se od ostatních zemí Visegrádské skupiny opět liší, neboť v této ekonomice 

podíl vývozu na HDP tvoří pouhých 42 %. 
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4.11 Obchodní sofistikovanost 

Sofistikované obchodní praktiky přispívají k dosažení maximální efektivity při 

výrobě zboží a služeb. Ukazatele, které jsou v tomto pilíři hodnoceny, jsou důležité 

zejména pro země v pokročilejší fázi vývoje. Graf 4.11 zobrazuje vývoj tohoto pilíře 

v jednotlivých zemích. 

Graf 4.11.: Vývoj obchodní sofistikovanosti v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Jelikož se česká ekonomika nachází ve třetí fázi vývoje, jsou pro tuto zemi důležité 

ukazatele obchodní sofistikovanosti více než v ostatních zemích Visegrádské skupiny. Na 

výše uvedeném grafu 4.11 můžeme vidět, že za sledované období si vedoucí pozici udržuje 

i přes pokles v roce 2010 Česko a s hodnotou 4,42 se v roce 2011 umístilo na 36. místě ze 

142 zemí. Slovensko, Polsko a Maďarsko se v tomto pilíři umisťují až na 60.tých místech a 

nejhorší pozice dosáhlo s 3,88 body Maďarsko, které je na 69. pozici. 

Přestože se polská ekonomika nenachází v celkovém hodnocení tohoto pilíře na 

nejlepších pozicích, v ukazateli počtu místních dodavatelů dosahuje nejlepšího umístění a 

to v roce 2011 s 5,5 body na 16. pozici. Česko se velice příznivě umístilo v ukazatelích 

počtu a kvality místních dodavatelů, ve kterých se umístilo s 5,3 a 5,4 body na 23. a 17. 

pozici a dále v šířce hodnotového řetězce, ve kterém se s 4,3 body umístilo na 30. příčce. 

Nejhoršího hodnocení v tomto pilíři dosáhlo Maďarsko a mezi jeho slabé stránky patří 

především ukazatel ochoty delegovat pravomoci, ve kterém se tato země umístila až na 

121. místě s pouhými 3 body. Také Slovensko zaznamenává problémy v tomto pilíři a 

nejhoršího umístění dosáhl v této zemi indikátor, který měří mezinárodní distribuci. 

Slovensko se v něm umístilo s 3,4 body na 120. pozici ze 142 zemí. Mezi další slabou 

stránku slovenské ekonomiky patří ukazatel konkurenční výhody, neboť se s pouhými 2,8 
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body umístilo na 113. příčce. Mezi nejslabší stránku Česka v tomto pilíři patří ukazatel 

mezinárodní distribuce, ve kterém se umístilo s hodnotou 3,6 bodů na 111. místě. 

Doplňující ukazatel tohoto pilíře je zaměřen na podíl lidských zdrojů ve vědě a 

technice na celkové pracovní síle v dané zemi. Jelikož je zřejmé, že věda a technika mají v 

dnešní ekonomice podstatnější roli, tabulka 4.12 zobrazuje, jaké procento lidských zdrojů 

v tomto oboru mají jednotlivé země Visegrádské skupiny. 

Tabulka 4.12.: Podíl lidských zdrojů ve vědě a technice na celkové pracovní síle v 

zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Podíl lidských zdrojů ve vědě a technice na celkové pracovní síle v % 

2007 2008 2009 2010 

Česko 36,0 37,1 37,9 37,8 

Slovensko 31,8 32,0 32,0 33,5 

Polsko 32,5 33,4 34,9 36,3 

Maďarsko 31,7 33,2 33,2 33,0 

Pozn.: Tento ukazatel udává procentní podíl z celkové pracovní síly ve věkové skupině 25-64 let, kteří 

dokončili vysokoškolské vzdělání, nebo jsou zaměstnáni v takovém povolání, které toto vzdělání vyžaduje. 

Zdroj: Eurostat (2012e), vlastní zpracování 

Ve sledovaném období vykazuje nejlepší výsledky v tomto indikátoru česká 

ekonomika a s podílem 37,8 % lidských zdrojů ve vědě a technice zaujímá v roce 2010 

první pozici z těchto čtyř států. O necelé dvě procenta méně získalo Polsko a to 36,3 % a 

tím se umístilo na druhém místě ze států Visegrádské skupiny. Hodnocený ukazatel 

v těchto zemích roste a můžeme konstatovat, že do budoucna se podíl lidských zdrojů ve 

vědě a technice bude stále zvyšovat. 

4.12 Inovace 

„V delším časovém horizontu je schopnost inovovat nejvýznamnější ze všech 

faktorů, které ovlivňují konkurenceschopnost“ (MPO, 2009, s. 27). Inovace souvisí také 

s devátým pilířem, který posuzuje země podle toho, jak využívají moderní technologie. 
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Graf 4.12.: Vývoj inovací v zemích Visegrádské skupiny 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Nejlepší umístění dosáhla v roce 2008 česká ekonomika, která se s 3,98 body 

umístila na 25. příčce ze 134 zemí. Hodnota indexu se v této zemi v roce 2011 snížila na 

3,77 bodů, ale přesto si Česko opět udrželo s umístění na 33. místě vedoucí pozici. 

Hodnocení Maďarska se v roce 2011 oproti předchozímu roku zlepšilo a s 3,62 body se 

umístilo hned za českou ekonomikou a to na 34. příčce. Polsko své umístění v tomto pilíři 

příliš nemění a s hodnotou 3,23 bodů pokleslo na 58. pozici. Nejméně příznivý je vývoj 

slovenské ekonomiky, který má od roku 2008 klesající charakter. V roce 2008 se 

Slovensko umístilo s 3,28 body na 58. pozici ze 134 zemí a v roce 2011 zhoršilo své 

postavení s hodnotou 2,91 bodů až na 96. místo ze 142 zemí. 

Mezi silné stránky Maďarska v tomto pilíři patří ukazatel kvality vědeckých a 

výzkumných institucí, ve kterém se s hodnotou 5,2 bodů v roce 2011 umístilo na 20. 

pozici. V počtu udělených patentů na milion obyvatel se maďarská ekonomika umístila na 

29. místě a to s hodnotou 9 patentů na milion obyvatel. Mezi silné stránky české 

ekonomiky patří kapacita pro inovace, kvalita vědeckých a výzkumných institucí a výdaje 

na výzkum a vývoj. V těchto ukazatelích se Česko umisťuje na 25.tých pozicích ze 142 

zemí. Slovensko zaostává v hodnocení státních zakázek na pokrokové produkty. V tomto 

ukazateli se umístilo s 2,8 body až na 129. příčce. Nepříznivě jsou v této zemi hodnoceny 

výdaje na výzkum a vývoj kde se s hodnotou 3,2 bodů Slovensko umístilo na 104. místě. 

Také polská ekonomika zaostává v hodnocení státních zakázek na pokrokové produkty a 

s hodnotou 3,3 bodů dosáhlo 100. pozice ze 142 zemí. 
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Tento pilíř je pro potřeby této práce doplněn ukazatelem, který se zabývá výdaji na 

výzkum a vývoj a je vyjádřený v % HDP. Tyto výdaje, zobrazené v tabulce 4.13, mají 

velký podíl na hodnocení inovačního prostřední všech zemí. 

Tabulka 4.13.: Výdaje na výzkum a vývoj v zemích Visegrádské skupiny 

Země 
Výdaje na výzkum a vývoj v % HDP 

2006 2007 2008 2009 

Česko 1,55 1,54 1,47 1,53 

Slovensko 0,49 0,46 0,47 0,48 

Polsko 0,56 0,57 0,60 0,56 

Maďarsko 1,00 0,97 1,00 1,15 

Pozn.: Strategie Evropa 2020 zdůrazňuje zvýšit potřebu do výzkumu a vývoje na 3 % HDP do roku 2020. 

Zdroj: WB (2012f), vlastní zpracování 

Hodnoty výdajů na výzkum a vývoj se v dnešní ekonomice staly velice sledovaným 

údajem. Největší část výdajů v této oblasti vynakládá v roce 2009 podle tabulky 4.13 česká 

ekonomika a jedná se o 1,53 % HDP země. Druhé místo si s hodnotou 1,15 % HDP 

udržela maďarská ekonomika. Slovensko a Polsko se v hodnotě výdajů na výzkum a vývoj 

drží pod úrovní 1 % HDP v roce 2009 a tím se země zasloužily o 3. a 4. místo. 

4.13 Celkové pořadí zemí v žebříčku konkurenceschopnosti 

V předchozích grafech je zobrazen vývoj dvanácti pilířů konkurenceschopnosti a 

hodnoty těchto pilířů jsou porovnávány mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Graf 4.13 

znázorňuje, jak se vyvíjel celkový index globální konkurenceschopnosti mezi lety 2006-

2011 bez ohledu na jednotlivé pilíře, neboť tento souhrnný index vypovídá o celkovém 

umístění zemí v žebříčku konkurenceschopnosti. 
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Graf 4.13.: Vývoj celkového pořadí zemí Visegrádské skupiny v žebříčku 

konkurenceschopnosti 

 

Pozn.: Hodnota GCI se pohybuje v rozmezí od 1 (nejhorší) po 7 (nejlepší) výsledek 

Zdroj: WEF (2008, 2009, 2010, 2011), vlastní zpracování 

Na základě grafu 4.13 můžeme říci, že za celé sledované období od roku 2006 do 

roku 2011 si vedoucí pozici udržela Česká republika. Svého nejlepšího výsledku dosáhlo 

Česko v roce 2006 a umístilo se s hodnotou indexu 4,7 bodů na 31. místě ze 122. 

hodnocených zemí světa. Od tohoto roku se hodnocení vybraných zemí mírně zhoršuje. 

V roce 2009 byl zaznamenán mezi zeměmi Visegrádské skupiny největší rozdíl 

v celkovém hodnocení. V tomto roce se dařilo polské ekonomice nejlépe, neboť 

zaznamenala největší růst v indexu konkurenceschopnosti a svým hodnocením předběhla 

slovenskou ekonomiku, která byla do tohoto roku na druhém místě hned za Českem. 

V roce 2011 je pořadí zemí následující: s hodnotou indexu 4,52 bodů se Česko umístilo na 

38. pozici ze 142 hodnocených zemí, Polsko s hodnotou 4,46 bodů vidíme na 41. místě a 

můžeme říci, že konkurenceschopnost této země se stále zlepšuje. Maďarská ekonomika se 

s hodnotou 4,36 umístila na 48. místě a svým hodnocením se tak umístila na třetí pozici 

v zemích Visegrádské skupiny. Hodnocení Slovenska se od roku 2008 stále zhoršuje a 

v roce 2011 se s 4,19 body umístilo až na 69. příčce ze 142 zemí a tím slovenská 

ekonomika dosáhla nejhoršího hodnocení konkurenceschopnosti ze států Visegrádské 

skupiny. 

4.13.1 Nejproblematičtější faktory pro podnikání 

Graf 4.14 shrnuje ukazatele, které jsou podle obchodních magažerů daných zemích 

považovány za nejvíce problematické faktory pro podnikání. Respondenti měli za úkol 

z 15 ukazatelů vybrat pět, které v dané zemi brání v rozvoji podnikání, a seřadit je podle 

pořadí (tedy od 1. do 5.). 
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Graf 4.14.: Nejproblematičtější faktory pro podnikání v roce 2011 v % 

 
Zdroj: WEF (2011), vlastní zpracování 

Pokud se podíváme na hodnocení Česka tak mezi nejproblematičtější faktory v této 

zemi patří korupce (tento faktor označilo 17,2 % respondentů), státní byrokracie (15 %), 

daňové předpisy (9,7 %) a politická nestabilita (9,2 %). K nejméně problematickým 

faktorům české ekonomiky patří například devizové předpisy (2,2 %) a inflace (1,3 %). 

Mezi nejproblematičtější faktory na Slovensku patří korupce (tento faktor označilo 

19,4 % respondentů), státní byrokracie (19 %), omezující pracovněprávní předpisy (11 %) 

a nedostatečná infrastruktura (10,5 %). Pokud bychom měli zhodnotit nejméně 

problematické faktory v této zemi, můžeme zmínit zločin a krádeže (1,4 %) a zdravotní 

stav veřejnosti (0,4 %). 

Mezi nejproblematičtější faktory pro podnikání v Polsku patří daňové předpisy 

(tento faktor označilo 20,7 % respondentů), státní byrokracie (13,6 %) a omezující 

pracovněprávní předpisy (13,4 %). Jako nejméně problematické faktory patří vládní 

nestabilita (0,3 %), zločin a krádeže (0,3 %) a devizové předpisy (1 %). 

Pokud zhodnotíme nejproblematičtější faktory pro Maďarskou ekonomiku, 

zjistíme, že mezi ně patří přístup k financování (tento faktor označilo 17,6 % respondentů), 

daňové předpisy (12,8 %), korupce (10,3 %) a politická nestabilita (10,1 %). Jako nejméně 

problematické faktory se podle respondentů v maďarské ekonomice jeví devizové předpisy 

(1,1 %), zdravotní stav veřejnosti (1,1 %) a zločin a krádeže (1 %). 
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5 Závěr 

Jak již bylo několikrát v této práci zmíněno, konkurenceschopnost je těžce 

uchopitelný pojem a nemá zcela jasný význam ani na úrovni podniků, natož na úrovni celé 

národní ekonomiky. Pojem konkurenceschopnost v sobě ovšem skrývá něco, čeho chtějí 

všichni dosáhnout, a to být nejkonkurenceschopnější ze všech. Konkurenceschopnost se 

stala oblíbeným pojmem mezi odborníky a také mezi laickou veřejností, která jej začala 

využívat ve svém praktickém životě. 

Druhá kapitola práce nastiňuje, co pojem konkurenceschopnost znamená, a kdo se 

její definicí dlouhodobě zabývá. V této části je koncept charakterizován na různých 

úrovních, zejména na úrovni národních států, neboť tou se zabývá celá třetí a čtvrtá 

kapitola. 

Stejně jako její vymezení, tak její měření je poměrně záludným úkolem. Nikde 

nenalezneme univerzální návod, jak konkurenceschopnost přesně změřit. Spousta institucí 

nabízí mnoho ukazatelů, které mohou konkurenceschopnost hodnotit, ale můžeme těžko 

říci, který ukazatel je ten správný a kterému můžeme věřit. Pokud se rozhodneme měřit 

konkurenceschopnost zemí, musíme se rozhodnout, na základě jakých faktorů toto měření 

provedeme a kolik ukazatelů k tomuto hodnocení použijeme, aby byl konečný výsledek 

objektivní a správný. Hodnocení zemí musí být provedeno na základě mnoha faktorů, 

neboť každá země má své přednosti a nedostatky, které lze pomocí multikriteriálního 

hodnocení lépe odhalit. 

Je těžké říci, který indikátor je k hodnocení nejlepší, neboť jeho výběr je dost 

subjektivní záležitost. Pro tuto práci jsou k zhodnocení konkurenceschopnosti zemí 

Visegrádské skupiny vybrány pilíře konkurenceschopnosti, které publikuje Světové 

ekonomické fórum. Hodnocení této organizace je vybráno z důvodu, že obsahuje mnoho 

kvantitativních ukazatelů, které mají na konkurenceschopnost zásadní vliv a hodnotí velký 

počet zemí z celého světa, což zaručuje dobré srovnání v mezinárodním měřítku. Tyto 

pilíře jsou detailně charakterizovány ve třetí kapitole, která pro představu obsahuje také 

hodnocení Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu a Světové banky, neboť tyto 

instituce se hodnocením konkurenceschopnosti také zabývají. 

Stěžejní částí této práce je čtvrtá kapitola, která se zabývá zejména silnými a 

slabými stránkami konkurenceschopnosti zemí Visegrádské skupiny. Pomocí této části je 
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naplněn cíl práce, který se týká zhodnocení konkurenceschopnosti Visegrádské skupiny. 

Pilíře konkurenceschopnosti jsou rozděleny do dvanácti skupin, kde každá hodnotí jinou 

ekonomickou a také sociální oblast. 

Nejlepší výsledky dosahuje Česko v pilířích infrastruktury (kde se umístilo na 36. 

pozici ze 142 zemí), vyššího stupně vzdělání (30. pozice), technologické připravenosti (31. 

pozice) a inovacích (33. pozice). Česká ekonomika se nachází ve třetí fázi vývoje zemí a to 

v inovačně orientovaném stádiu, ve kterém jsou nejdůležitější investice do oblastí 

jedenáctého a dvanáctého pilíře (obchodní sofistikovanost a inovace). Nejhorší hodnocení 

dosáhla Česká republika v pilířích instituce (84. příčka), kvality zdraví a základního 

vzdělání (51. příčka) a rozvoji finančního trhu (53. příčka). 

Maďarsko, Polsko a Slovensko jsou země, nacházející se v přechodové fázi mezi 

druhým a třetím stádiem. Pro tyto země je nejdůležitější zlepšovat své výsledky 

v oblastech vyššího stupně vzdělání, efektivity trhu zboží, efektivity trhu práce, rozvoje 

finančního trhu, v technologické připravenosti a ve velikosti trhu. Tato přechodná fáze 

nezahrnuje pouze tyto vyjmenované oblasti, ale můžeme říci, že by země měly investovat 

také do oblastí obchodní sofistikovanosti a inovací. Nemůžeme ovšem tvrdit, že tyto 

oblasti jsou stěžejní pro zlepšení konkurenceschopnosti těchto zemí, neboť pro země je 

přednější zlepšovat své výsledky v oblastech, ve kterých dosahují nejhorší výsledky. 

Nejlepších výsledků dosáhlo Slovensko v pilířích kvality zdraví (43. pozice ze 142 

zemí), rozvoje finančního trhu (47. pozice) a ve velikost trhu (37. pozice). Největší 

problémy zaznamenala slovenská ekonomika v pilíři instituce, kde se umístila až na 101. 

místě. Mezi další pilíře, ve kterých má Slovensko horší výsledky, patří obchodní 

sofistikovanost (63. místo) a inovace (96. místo). 

Mezi pilíře, ve kterých se na dobrých pozicích umístilo Polsko, patří vyšší stupeň 

vzdělání a odborné přípravy (31. pozice ze 142 zemí), rozvoj finančního trhu (34. pozice) a 

velikost trhu (20. pozice). Mezi slabé stránky této země patří infrastruktura (74. místo), 

makroekonomické prostředí (74. místo) a obchodní sofistikovanost (60. místo). 

Maďarská ekonomika se příznivě umístila v pilířích technologické připravenosti 

(36. pozice ze 142 zemí) a v inovacích (34. pozice). Nejhorší hodnocení obdržela tato 

země v pilířích instituce (73. místo), makroekonomické prostředí (67. místo), efektivita 

trhu práce (66. místo) a v obchodní sofistikovanosti (69. místo). 



59 

 

Na základě celkového umístění v žebříčku konkurenceschopnosti se jako 

nejkonkurenceschopnější země za celé sledované období od roku 2006 do 2011 jeví Česká 

republika. V roce 2009 vystřídala vedoucí pozici Slovenska s lepšími výsledky polská 

ekonomika a tím se umístila na druhém místě. Také Maďarsko zlepšilo své hodnocení 

během tohoto sledovaného období a předběhlo Slovensko, které se stalo nejméně 

konkurenceschopnou zemí ze společenství států Visegrádské skupiny. 

Společným problémem těchto zemí je špatná kvalita institucionálního rámce, neboť 

se země potýkají s vysokou korupcí, která má na vývoj institucí špatný vliv. Země by měly 

zapracovat na zlepšení tohoto pilíře, neboť do budoucna by jejich konkurenceschopnost 

mohla poklesnout. Další společný problém, který doprovází Polsko, Maďarsko a 

Slovensko je malá obchodní sofistikovanost ve výrobě. Proto by se měly země zaměřit na 

lepší marketingovou strategii, která by jejím výrobků pomohla stát se více mezinárodně 

směnitelnými. Země Visegrádské skupiny mají určitě co vylepšovat. Měly by především 

zlepšovat výsledky v oblastech, ve kterých se umísťují na nízkých pozicích. To ovšem 

neznamená, že by ostatním oblastem pozornost věnována být neměla. 

Země Visegrádské skupiny by v dnešní globalizované ekonomice měly nadále 

směřovat, prostřednictvím internacionalizace, k posilování ekonomických aktivit přes 

národní hranice a rozšiřovat tak ekonomické vztahy a vazby s nejkonkurenceschopnějšími 

ekonomikami na světových trzích. Vlivem globalizace jsou země vystavovány větší 

konkurenci, která vede k většímu tlaku na zvyšování flexibility zemí a regionů, a ta 

následně přispívá ke zvyšování a posilování jejich celkové konkurenceschopnosti. 
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Příloha č. 2.: Výpočet indexu globální konkurenceschopnosti 

Index globální konkurenceschopnosti (WEF, 2008, s. 49) 

Při výpočtu GCI jsou tvrdá data převáděna na měkká pomocí vzorce: 

6  1. 

V některých případech byly provedeny úpravy tohoto vzorce z důvodu, že u některých 

ukazatelů vyšší hodnota znamenala horší výsledek (např. výskyt onemocnění, veřejný 

dluh). Aby výsledná hodnota odpovídala opět 1 nejlepšímu a 7 nejhoršímu výsledku, má 

vzorec následující úpravu: 

-6 . 

Výpočet skóre země 

Skóre dané země se vypočítá podle následujícího vzorce Qi,c
07-08

, který je dán vztahem: 

Qi,c
07-08

=Wc
2007

Q'i,c
2007

Wc
2008

Q'i,c
2008

 

Q'i,c
T
 je skóre země C v roce T=2007, 2008, vypočteno podle přístupu, který je 

následovně popsán, 

Qi,n,c
T
 je odpověď respondenta (v hodnotách 1-7) v roce T, 

Nc
T 

je velikost vzorku (počet respondentů) pro zemi C v roce T, 

Wc
T
 je velikost skóre aplikována na zemi C v roce T. 

Váhy pro každý rok jsou stanoveny takto: 

Wc
2007

       [1a] 

Wc
2008

       [1b] 

Spojením rovnic 1a a 1b získáme následující rovnici, ve které jsou uvedeny poloviční 

hodnoty každé z nich. 



IV 

 

Qi,c
2007/2008

=

]+ [ Q'ic 2007+ Q'ic 2008] 

Hodnota  je 0.6 a odpovídá diskontnímu faktoru, jehož hodnota je 2/3. To znamená, že 

skóre země C v roce 2007 odpovídá ze 2/3 skóre země v roce 2008. Tento přístup výpočtu 

brání tomu, aby výsledek z minulých let ovlivnil velikost výsledku počítaného roku. 

Hodnota skóre se tedy pro každé dvě po sobě jdoucí období vypočte pomocí vzorce: 

Qi,c
T1/T2

= ]+ [ Q'ic2007+ Q'ic T2 


