Švýcarská ekonomika je stále nejvýkonnější
Světové ekonomické fórum sestavuje každoročně žebříček nejvýkonnějších ekonomik.
Nejvýkonnější je tradičně švýcarská ekonomika. Prim hrají i země Skandinávie, Česko padá
žebříčkem.
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V publikaci "The Global Competitiveness Report 2012-2013" bylo hodnoceno celkem 144
zemí světa, přičemž Česku patřilo 39. místo. V publikaci "The Global Competitiveness
Report 2013-2014" bylo hodnoceno 148 zemí světa a Česku patří 46. místo. Meziročně nás
přeskočily tyto země: Indonésie, Azerbajdžán, Panama, Mala, Polsko, Turecko a Mauritius.
Jednotlivé země světa jsou hodnoceny celkem ve 12 pilířích konkurenceschopnosti, těmito
pilíři jsou instituce, infrastruktura, makroekonomická stabilita, zdravotnictví, školství,
efektivita vnitřního trhu, trh práce, finanční trhy, technologická připravenost, velikost trhu,
sofistikovanost podnikání, inovace.
Veliký důraz je kladen právě na inovace. Právě ekonomikám orientovaných na inovace a
kreativitu patří budoucnost. Role vědy a výzkumu je nezastupitelná a všechny země na
předních místech investují značné finanční prostředky právě na širokou podporu vývoje.
Právě velmi příznivé podmínky pro rozvoj nových technologií a myšlenek ve Skandinávii
jsou jedním z důvodů výborného hodnocení těchto zemí. V první patnáctce zemí najdeme
Finsko, Švédsko, Norsko i Dánsko.

Hodnocení Česka v jednotlivých pilířích
V posledních letech Česko průběžně padá žebříčkem. V roce 2009 bylo Česko dokonce na 31.
místě. V přiložené tabulce máme uvedeno dílčí hodnocení Česka v jednotlivých pilířích v
roce 2013. Nejlepší hodnocení má Česko v technologické připravenosti, inovacích a vzdělání.
Nejvíce problematické faktory jsou korupce, byrokracie, přílišná regulace, nefunkčnost
veřejné správy a daňová administrativa.
Pořadí Česka v hodnocení v jednotlivých pilířích
Pilíře
Instituce
Infrastruktura
Makroekonomická stabilita
Zdravotnictví
Vzdělávání
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86
39
55
60
39

Efektivita vnitřního trhu
48
Trh práce
81
Finanční trh
58
Technologická připravenost 34
Velikost trhu
41
Sofistikovanost podnikání 38
Inovace
37

Které země najdeme na špici?
Nejlepší hodnocení má těchto deset zemí: Švýcarsko, Singapur, Finsko, Německo, USA,
Švédsko, Hongkong, Nizozemí, Japonsko a Velká Británie. Švýcarsku patří dlouhodobě první
místo. V naprosté většině renomovaných žebříčků analytických společností hodnotící kvalitu
života, úroveň ekonomiky, svobodu nebo podnikatelské podmínky najdeme Švýcarsko na
předních místech. Švýcarsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa a je považováno za
bezpečné finanční centrum. Nejhorší hodnocení má těchto deset zemí: Myanmar, Burkina
Faso, Mauritánie, Angola, Haiti, Sierra Leone, Jemen, Burundi, Guinea a Čad. V přiložené
tabulce máme uvedeno dvacet nejlépe hodnocených světových ekonomik.
Horší hodnocení než Česko z členských zemí EU a OECD má Litva (48. místo), Itálie (49.
místo), Portugalsko (51. místo), Lotyšsko (52. místo), Mexiko (55. místo), Bulharsko (57.
místo), Kypr (58. místo), Slovinsko (62. místo), Maďarsko (63. místo), Chorvatsko (75.
místo), Rumunsko (76. místo), Slovensko (78. místo) a Řecko (91. místo).
Z členských zemí EU a OECD si meziročně nejvíce polepšily tyto země: Chorvatsko (o 6
míst), Malta (o 6 míst), Bulharsko a Řecko (o 5 míst), Norsko (o 4 místa). Nejvíce si z
členských zemí EU a OECD pohoršily tyto země: Česko, Slovensko a Itálie (o 7 míst),
Slovinsko a Korea (o 6 míst).
Ze všech zemí si nejvíce polepšil Ekvádor (z 86. místa na 71. místo), Lesotho (z 137. místa na
123. místo), Indonésie (z 50. místa na 38. místo) a Svazijsko (ze 135. místa na 124. místo).
Nejvíce si pohoršily tyto státy: Honduras (z 90. místa na 111. místo), Gambie (z 98. místa na
116. místo), Libérie (ze 111. místa na 128. místo), Irán (z 66. místa na 82. místo) a
Mongolsko (z 93. místa na 107. místo).

Podpora vývoje a výzkumu se vyplácí
Tradičně velmi dobré hodnocení mají severské země, Finsko (3. místo), Švédsko (6. místo),
Norsko (11. místo) a Dánsko (15. místo). Výdaje na vývoj a výzkum jsou v těchto zemích
oproti ostatním zemím vysoké (měřeno procenty k HDP). Pro národní společnosti je inovace
klíčová, velmi dobře funguje propojení soukromého sektoru a univerzit. Podmínky pro byznys
jsou velmi dobré, firmy těží s nízké administrativy, jednoduchého systému, fungující veřejné
správy a justice, minimální korupce a vysoké osobní a ekonomické svobody. Řada domácích
firem se tak orientuje na produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa (Global Competitiveness Index 2013-2014)
Pořadí Země
Pořadí Země
1
Švýcarsko
11
Norsko
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Taiwan
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4
Německo
14
Kanada
5
USA
15
Dánsko
6
Švédsko
16
Rakousko
7
Hongkong
17
Belgie
8
Nizozemí
18
Nový Zéland
9
Japonsko
19
Spojené Arabské Emiráty
10
Velká Británie 20
Saudská Arábie

