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Česko si v žebříčku konkurenceschopnosti
polepšilo o devět míst
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) od letošního roku spolupracuje na tvorbě
zprávy o konkurenceschopnosti České republiky. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE
(FMV) se tak podílela na analýze dat a trendů, ze kterých vycházelo Světové ekonomické
fórum při sestavování každoročního žebříčku konkurenceschopnosti. Česko si v něm
polepšilo o devět míst.
Praha 3. září 2014
Česká republika se v letošním hodnocení umístila na 37. místě ze 144 srovnávaných
ekonomik. V loňském roce zaujímala až 46. příčku, jde tedy o výrazné zlepšení. Celkové
zlepšení je odvislé od změn v jednotlivých pilířích, přičemž tyto pilíře mají různou váhu
v závislosti na tom, v jaké skupině států se zkoumaná země nachází. Česká republika se podle
metodiky Světového ekonomického fóra nachází se skupině tzv. ekonomik tažených
inovacemi, tedy ve skupině z toho hlediska nejvyspělejších států. V této skupině mají relativně
nejvyšší váhu pilíře vyspělost podnikatelského prostředí a inovace.
V 10 z 12 pilířů došlo za poslední rok k pozitivnímu vývoji. Na pokroku České republiky se
nejvíce podílely pilíře finanční trhy (20%), makroekonomické prostředí (17%), základní školství
(17%) a vyšší vzdělání (13%). V prvních dvou už Česko vykazuje srovnatelné resp. lepší
výsledky než průměr zemí EU-15. Menší příspěvek zajistily pilíře efektivita trhu zboží (9%),
instituce (6%) a technologická připravenost (6%). Minimálního pokroku bylo dosaženo
v oblastech efektivity trhu práce (5%), vyspělosti podnikatelského prostředí (5%) a
infrastruktury (2%). Pilíře velikost trhu a inovace zaznamenaly ve srovnání s loňským rokem
zhoršení situace. Nicméně na celkovou změnu skóre Česka byl vliv pilířů, ve kterých si
pohoršilo, zanedbatelný.
Dlouhodobé trendy
Meziroční zlepšení českých výsledků v období 2014-2015 znamená první pozitivní obrat
v dlouhodobém trendu absolutního i relativního zhoršování posledních 4 let. I nadále je
nicméně patrné, že Evropu stále trápí dopady globální ekonomické krize.
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To potvrzuje i srovnání s vývojem skóre EU-15, ze kterého plynou obdobné závěry.
Konvergence globální úrovně konkurenceschopnosti České republiky k průměru EU-15 se
v roce 2009 zastavila a Česko si vedlo v následných letech významně hůře. I přes letošní
zlepšení se zatím podařilo snížit rozdíl pouze na úroveň období 2011-2012.
Na zlepšení měla nejvyšší vliv zvyšující se úroveň technického zázemí reprezentovaná pilíři
infrastruktura (dopravní, telefonní a energetická síť) a technologická připravenost (dostupnost
nových technologií, technologický transfer a rozšíření a využívání internetu). Relativně menší
posuny lze vypozorovat v oblasti školství. Kvantitativní nárůst studentů vysokých škol vedl
k jistému zlepšení pilíře vyšší vzdělání, zároveň však trvají obavy o jeho kvalitu, která stagnuje.
V ostatních pilířích Česká republika dlouhodobě zaostává.
Negativně se v dlouhodobém srovnání vyvíjely ukazatele fungování tržního prostředí, efektivita
trhu zboží, finanční trhy i efektivita trhu práce. Zejména dlouhodobě kritizovaný rigidní pracovní
trh se během krize vyvíjel špatně. Hlavní podíl na zaostávání České republiky mají ale pilíře
inovace a vyspělost podnikatelského prostředí, které mají podle metodiky nejvyšší váhu. Právě
zde však v posledních letech dochází ke zhoršování.
Na tvorbě zprávy o konkurenceschopnosti ČR se kromě FMV VŠE podílela CMC Graduate
School of Business Čelákovice a Česká manažerská asociace. Tato zpráva je vypracována
na základě dat Zprávy o globální konkurenceschopnosti (GlobalCompetitiveness Report),
kterou každoročně zpracovává švýcarská nezisková organizace Světové ekonomické fórum
(WorldEconomicForum). Zpráva hodnotí konkurenceschopnost států multikriteriálně, na
základě tvrdých i měkkých dat seskupených do 12 pilířů.
Nejnovější zprávě bude věnovaná také konference Konkurenceschopnost ČR 2015, která se
bude konat 18. září na VŠE. Na konferenci mimo jiné vystoupí i ředitel evropské sekce
Světového ekonomického fóra Nicholas Davies. Podrobnosti o konferenci jsou dostupné na
www.wef.cz.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zas távají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul do ktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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