
 
 
 

	
      

	
	

ČR	si	v	konkurenceschopnosti	opět	polepšila		
a	získala	nejlepší	pozici	mezi	novými	členskými	zeměmi	

 

Lausanne, Praha, 1. června   Švýcarský  institut  IMD  dnes  zveřejnil  nové  vydání  žebříčku 
konkurenceschopnosti,  ve  kterém  porovnává  konkurenceschopnost  61  ekonomik  světa. 
V aktuálním vydání žebříčku se na první místo posunul Hongkong následovaný Švýcarskem, 
naopak až na třetí pozici se propadly dříve vedoucí USA. Česká republika v novém žebříčku 
postoupila na 27. místo,  takže je nově i nejkonkurenceschopnější ekonomikou mezi novými 
členskými zeměmi EU. 

 

Překvapením celkových výsledků je pokles USA až na třetí příčku žebříčku, protože 
právě USA si totiž v minulých letech udržovaly na žebříčku vedoucí pozici. Na prvním 
místě je vystřídal Hongkong, následovaný Švýcarskem. Podle prof. Artura Brise, 
ředitele IMD World Competitiveness Center, hrál v případě Hongkongu hlavní roli 
závazek podporovat příznivé podnikatelské prostředí, v případě Švýcarska pak 
kombinace malé velikosti ekonomiky a snahy o orientaci na kvalitu. 

 

Konkurenceschopná Evropa, pokles Asie 

 

 Ze zemí EU se nejvýše umístilo Švédsko (výrazné zlepšení z 9 na 5. pozici), v první 
desítce byly i Dánsko (6. místo), Irsko (7. místo) a Nizozemsko (8). Z pohledu referenda 
o BREXITu je zajímavá relativní pozice Velké Británie, která si mírně polepšila (18). 
Naopak Německo pokleslo na 12. místo, Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko 
skončily dokonce až v druhé polovině žebříčku.  

Pozice evropských zemí se celkově zlepšila díky výraznějšímu zlepšení ve střední a 
východní Evropě a mírnému pozitivnímu posunu v západní Evropě, naopak Asie 
zaznamenala pokles konkurenceschopnosti. Ze zemí BRICS získaly vyšší pozici Indie 
(41), Rusko (44) a JAR (52), ke zhoršení došlo v případě Brazílie (57.) a Číny (22.). Na 
posledním 61. místě mezi srovnávanými ekonomikami skončila opět Venezuela. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Jak je na tom Česko 

 

Česká republika získala v žebříčku pro rok 2016 velmi zajímavou 27. pozici, čímž se 
dostala na první místo mezi novými členskými zeměmi a všemi středo- a 
východoevropskými ekonomikami zahrnutými v průzkumech IMD a posunula se na 
pozici, která je nejen před Francií (32. místo), ale dokonce i Jižní Koreou (29. místo).  

Ve srovnání s ostatními zeměmi  je česká ekonomika podle IMD atraktivní díky 
kvalifikované pracovní síle, nákladové konkurenceschopnosti, úrovni vzdělanosti a 
spolehlivé infrastruktuře. Ke zlepšení přispěl rychlý růst české ekonomiky v roce 2015, 
výrazně pozitivněji vyhodnotili respondenti pozici ČR i v oblasti veřejných financí, 
vzdělávání a produktivity a efektivity. K mírnému zlepšení přispěl i posun v oblasti 
infrastruktury a kvality institucionálního rámce.  

Současně je však nutno upozornit i na to, že Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko sice 
skončily v žebříčku na nižších pozicích, avšak dosáhly výrazně lepšího meziročního 
zlepšení (skok o 6 pozic). Pozici ČR oslabovaly oblasti jako legislativa pro podnikání a 
trh práce. Porovnání s ekonomikami na špičce žebříčku ukazuje, že cestou k dalšímu 
růstu konkurenceschopnosti by mělo být další zlepšování a zpřehlednění regulace a 
institucí. 

 

Žebříček konkurenceschopnosti IMD sestavuje již více než 25 let a vychází z analýzy 
více než 340 kritérií, která kromě statistických dat zahrnují i výsledky průzkumu mezi 
více než 5400 manažery. Spolupracujícím odborným partnerem IMD za Českou 
republiku je Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., jehož je CERGE-EI součástí. 

 

Výsledná kompletní ročenka IMD World Competitiveness Yearbook vyjde v červnu 
2016. Další informace k výsledkům a metodám hodnocení jsou k dispozici na webu 
IMD: http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/ 
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Příloha: aktuální žebříček: 

 

 

 

 

Poznámka pro editory: 
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CERGE‐EI ‐‐  zkratka anglického názvu Center for Economic Research and Graduate Education ‐‐ je 

společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Vedle 

postgraduálního vzdělávání z ekonomie se specializuje na ekonomický výzkum, kde se dlouhodobě 

umisťuje mezi institucemi produkujícími nejkvalitnější výzkum tohoto druhu. V roce 2016 slaví 25. 

výročí své existence. Další informace na www.cerge‐ei.cz.  


