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světové ekonomické fórum

ZaÁzerbájdžánemčiPortori-
kem se ocitla Česká repub-
likavžebříčkukonkurence-
schopnosti sestavovaném

prestižním Světovým ekonomic-
kým fórem.A nejen to. Konkuren-
ceschopnost Česka se letos snížila
nejvíc za celou dobu, co ji Světové
ekonomickéfórumsleduje.Osedm
příček. Vyplývá to Zprávy o světo-
vé konkurenceschopnosti, kterou
mají HN exkluzivně k dispozici.
PříčinoujepodleexpertůSvětové-

hofórahlavněšpatnéfungovánístá-
tu a jeho institucí. Nedůvěra v poli-
tiky a stát jenižší nežmezi českými
podnikateli amanažeryna světě už
jenvArgentině a vLibanonu.

Nefunkční stát a špatné školy
Česká republika padá v žebříčku,
který se snaží předvídat schop-
nost zemí konkurovat ostatním
ve světové ekonomice, a tedy
i jejichbudoucíhospodářskývývoj,
už od roku 2009. Tehdejší mírný
sestup o dvě příčky šlo vysvět-
lit ekonomickou krizí v Evropě,
a tedy i v Česku. Jenže pád pokra-
čoval a zrychluje se.
„Tentokrátuž jepropadopravdu

mimořádný. Opakuje se problém,
kterýsezhoršujeužposledníchpár
let. Jde o špatnou kvalitu institu-
cí, tedy o korupci, problematic-
kou vymahatelnost práva a stát-
ní regulace omezující podnikání,“
říká Radek Špicar, místopředseda
Svazu průmyslu a dopravy, který
sdružuje velké zaměstnavatele.
„Lidé navíc nedůvěřují politi-

kům. Žádná vláda nevydrží čty-

ři roky, ministři se často střídají,
navíc tu byly korupční skandály.
Jedinádobrávěc, která sev tomdá
najít, je ta, že seokorupcivícemlu-
ví a začíná se vyšetřovat,“ dodává.
Zdůrazňuje přitom, že české fir-
my na tom nejsou zle a že nejsou
tolik závislé na státu a politicích
jako dřív.
Jenže pozice Česka se zhoršila

nejen v oblasti fungování státu.
„Naše špatné vysvědčení je způso-
beno slabou úrovní státní správy,
zároveňale i špatnou infrastruktu-
rou a konečně katastrofálním sta-
vem českého školství,“ připomíná
další slabiny Česka Jan Mühlfeit
z firmyMicrosoft. I ze zprávy Svě-
tového fóra přitom vyplývá, že je
třeba zlepšit kvalitu vzdělávání
v Česku a posílit na školách něk-
teré obory.
„Vzhledemknedostatkupracov-

níků potřebných kvalifikací začne
ze země odcházet nejen cizí, ale
i český kapitál,“ varuje Pavel Kaf-
ka, místopředseda Fora průmyslu
a vysokých škol a bývalý ředitel
českého Siemensu. Podniky navíc
sužuje podle zprávy i neustále se
měnící systém zdanění a nepruž-
ný trh práce, tedy předpisy ztěžu-
jícípropouštěníanajímánínových
zaměstnanců.

Udělejte to jako ve Skandinávii
Při řešeníproblémůskonkurence-
schopností jepotřebase inspirovat
vcizině,myslí siTomášJanča, ředi-
tel CMC Graduate School of Busi-
ness, která prováděla pro Světové
fórumprůzkummezičeskýmipod-
nikateli amanažery.
Například zlepšit znalost cizích

jazyků jako v Nizozemsku, kde
většina lidí umídva jazyky, aby šlo
snáze obchodovat se zahraničím,
tvrdí Janča. A vytvořit podmínky,
aby se zaměstnanci nebáli zkou-
šetnovévěci a stěhovat se zaprací
jako v Jižní Koreji. Nebo mít jako
třeba Skandinávie jednu dlouho-
doboustátnístrategiikonkurence-
schopnosti, která senebudeměnit
s každou novou vládou.
Česko má ale zatím podobných

koncepcí desítky.

Jde dosud o největší pád
konkurenceschopnosti
Česka v historii

Podle Světového fóra je
problémem nedůvěra
v politiky a trh práce

Marek Hudema
marek.hudema@economia.cz

Česko přestává konkurovat světu,
v žebříčku zemí spadlo o sedm míst

Hlavněmladé lidichceoslovitnový
virtuálníoperátornačeskémtrhu.
Studentfone, který bude využívat
infrastrukturu mobilního operá-
tora Vodafone, se bude snažit, jak
už jeho název napovídá, studen-
ty nalákat zejména na mobilní
internet. Ten budoumít „zdarma“
zákazníci, kteří si pravidelnědobí-
její kredit. Ještě nad rámec limitu
300megabajtů budoumít přístup
na několik vybraných adres v čele
s Facebookem.

Virtuálníhooperátorabudespo-
lu s Vodafonem provozovat GTS
Alive. Tedy firma, která se v České
republicevěnujezejménadistribu-
ci studentských průkazů ISIC.
Právěposkytováníminternetuse

chce nový operátor odlišit od těch,
kteří již na českém trhu působí.
„Ke vzniku virtuálního operátora
náspřivedlisamidržitelékaretISIC.
Zjistili jsme,žebymobilnídatarádi
využívali, ale často si je nemohou
dovolit. Rozhodli jsme se s Voda-
fonem vytvořit nabídku, která je
postavena na jejich potřebách,“
popisuje vznik generální manažer
GTSAlive TomášVyskočil.

Podle něj na základě přání stu-
dentů v průzkumech vznikl i tak-
zvanýwhitelist.Tedyseznaminter-
netových adres, které bude moci
zákazník ze svého mobilu navště-
vovat ipopřečerpání limitu.Vpod-
statě tak budemít dva FUP limity.
Jedenovelikosti300MB,kterýzís-
ká „zdarma“zákazník,kterýsi ales-
poňjednouměsíčnědobijedvouse-
tkorunovýkredit.DruhýFUPlimit,
který se budeuplatňovat po vyčer-
pánítohoprvního,nebudeomezený
počtem megabajtů, ale adresami,
nakteré seklientdostane.Dostup-
né mu budou i ty ostatní, ale při
snížené přenosové rychlosti.

Právěkvůlioblíbenostimezistu-
denty je hlavním tahákem tohoto
whitelistu sociální síť Facebook.
Další adresy už ale z průzkumu
cílové skupiny nevycházejí. Zahr-
nují totižzejménadistribučnípart-
nery virtuálního operátora nebo
samotnou stránku průkazu ISIC.
ZaminutuvoláníbudeStudentfo-

neúčtovat2,50koruny,zaSMSzprá-
vu 1,50korunyazaMMS4,50koru-
ny. V distribuci a při dobíjení chce
stavět nejen na vlastních prodej-
nách, internetu, bankomatech, ale
spojil se i s partnery. Zakoupit SIM
kartupůjdeiunich,třebavrestaura-
cíchKFCči ve vlacíchRegioJet.

Na trh vstoupí nový virtuální
operátor 9. září. Utká se tu jednak
s ostatními „virtuály“ a zejména
se společností ViralMobil, která
funguje od srpna a jejížmarketing
také cílí na mladé. Ať už slovní-
kem, kterým potenciální zákaz-
níky oslovuje na stránkách, tak
i virálnímvideemskupinyViralB-
rothers, ve kterém má zakoupe-
nou reklamu.
Kromě toho na český teleko-

munikační trh formouvirtuálních
operátorů vstoupil například brit-
skýobchodní řetězecTescoa totéž
letosnapodzimplánujeenergetic-
ká skupina ČEZ.

Telekomunikace

Další virtuální operátor Studentfone dá klientům přístup na Facebook „zdarma“
Aleš Černý
ales.cerny@economia.cz

vývoj Hdp
České ekonomice
pomohly povodně
a export
Statistici potvrdili, že recese
skončila. Hrubý domácí pro-
dukt se však proti loňsku zten-
čil. Zatím chybí trvalé známky
zlepšení.Českéfirmytotiž stále
dostatečně neinvestují.
strany 14 a 15

strojírenství
armaturka msa
Rimera dodá zařízení
pro asijský plynovod
Zařízení za 44 milionů korun
doplynovodu spojujícíhoČínu
sestředoasijskými republikami
dodá na začátku příštího roku
armaturkaMSARimera z Dol-
ního Benešova. Právě průnik
na daleké, rychle se rozvíjejí-
cí trhy pomohl firmě během
dvou let zdvojnásobit tržby.
strana 14

eurozóna
nezaměstnanost
motivuje Španěly
zakládat nové firmy
Během prvního pololetí vznik-
lo ve Španělsku, kde je čtvrtina
lidíbezpráce,oosmprocentvíce
nových firem než ve stejném
období roku 2012. Celkem tak
vzemizačalopůsobitpřes51tisíc
nových podniků. Lidé se místo
žádostí o podporu raději sou-
středí na to, jak rozjet podniká-
ní. strana 16

investice
J&T Banka chce
navýšit kapitál
J&T Banka chce navýšit kapi-
tál pomocí nového investič-
ního produktu, takzvaného
podřízeného vkladu. Musí se
do něj vložit minimálně půl
milionu korun a nesmí se šest
let vybrat. Klient tak ale získá
úrokovou sazbu 5,1 procenta.
strana 16

czk/euro

aktuální kurzy

czk/dolAr

19,52725,720

studentfone

Volání do všech sítí: 2,50 kč/min
SMS do všech sítí: 1,50 kč/min
MMS do všech sítí: 4,50 kč/min

při pravidelném dobití 200 Kč
měsíčně:
zdarma 300MB dat
neomezený přístup na Facebook,
neomezený přístup na regiojet.cz,
studentagency.cz, isic.cz a několik
dalších stránek

kategorie umístění Česka
Vysoký stupeň nedůvěry v politiky 146.

Daně, které nepodporují investování 132.

Špatné a neefektivní státní regulace 135.

Zvýhodňování některých firem při rozhodování
státních orgánů 123.

Obtížné propouštění a najímání zaměstnanců 121.

Vysoký deficit veřejných rozpočtů 120

Zneužívání veřejných peněz 117.

Stát neobjednává ve veřejných zakázkách moderní
technologie 124.

pořadí Země Umístění minulý rok

1 Švýcarsko 1

2 Singapur 2

3 Finsko 3

4 Německo 6

5 Spojené státy 7

6 Švédsko 4

7 Hongkong 9

8 Nizozemsko 5

9 Japonsko 10

10 Velká Británie 8

pořadí Země Umístění minulý rok

16 Rakousko 16

23 Francie 23

42 Polsko 41

46 Česká republika 39

49 Itálie 42

63 Maďarsko 60

78 Slovensko 71

146 Burundi 144

147 Guinea 141

148 Čad 139

Jak si vede Česká republika
Žebříček konkurenceschopnosti jednotlivých zemí podle
Světového ekonomického fóra (WeF)
Světové ekonomické fórum sestavuje žebříček konkurenceschopnosti zemí od roku 2004. Využívá k tomu jak
statistických dat, tak výsledků dotazníkového průzkumu mezi významnými manažery a podnikateli v jednotlivých
zemích. Získá tak více než stovky různých údajů, které jsou pak shrnuty do dvanácti takzvaných pilířů
konkurenceschopnosti. Jsou to například stav institucí, infrastruktury, makroekonomické prostředí, zdravotní
stav populace, školství, fungování trhu a finančních institucí a využívání inovací.

Proč má Česko slabou konkurenceschopnost
(největší problémy ČR podle průzkumu WEF)

Věci, které nejvíc ztěžují podnikání v Čr
(průzkumWEF mezi podnikateli a manažery,
v procentech)

Korupce
17,5

Ostatní

Neefektivní
státní

byrokracie
12,6

Vysoké
daně 11,3

Omezení na trhu
práce 10,5

Složité předpisy
týkající se daní 10,1

Obtížné
financování
podniků 7

Nedostatek
kvalifikovaných
pracovníků 6,3

Špatná pracovní
etika zaměstnanců
5,9

Krádeže a další
zločiny 5,9


