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Із тих пір як у 1979 був опублікований попередник
Звіт про Глобальну Конкурентоспроможність
(ЗГК) – карта конкурентоспроможності, пройшли
майже три десятиліття, які Всесвітній Економічний
Форум вивчає конкурентоспроможність країн. У
звітах досліджуються фактори, які дозволяють
національним економікам досягти стійкого економічного зростання й довгострокового благополуччя.
Вони надають бізнесу й політикам той інструмент,
за допомогою якого вони зможуть об’єктивно оцінити відносно сильні й слабкі сторони їхньої національної економіки й порівняти їх з іншими країнами. Результати також можуть допомогти визначити
приклади кращої практики в певних сферах. Вони
часто використовуються як платформа для діалогу в
цивільному суспільстві й базис для реформ. Вкладиш 1.1 показує, як результати ЗГК були використані для поліпшення конкурентоспроможності
Хорватії.
Протягом останніх років Звіт про Глобальну
Конкурентоспроможність, Звіт про Глобальну
Інформаційну Технологію й Звіт про Конкурентоспроможність Туризму стали одним з інструментів
для політиків у багатьох країнах світу для визначення сильних і слабких сторін, а також для спостереження за прогресом через певний час. У повній версії звіту ця глава також надає короткий огляд методології, яку використовує Всесвітній Економічний
Форум для оцінки конкурентоспроможності країн.

. 2 складових конкурентоспроможності
Ураховуючи постійний прогрес теоретичних і прикладних економічних досліджень, методологія, яка
використовується Всесвітнім Економічним Форумом для оцінки конкурентоспроможності країн,
згодом неминуче еволюціонувала. Останнім кроком
у цій еволюції став Глобальний Індекс Конкурентоспроможності (ГІК), що був розроблений у співробітництві із професором Сала-І-Мартіном з Колумбійського Університету й уперше представлений в
2004. З тих пір ГІК став вичерпним індексом для
виміру національної конкурентоспроможності, що
враховує мікро й макроекономічні основи національної конкурентоспроможності, а також основним інструментом для оцінки конкурентоспроможності.
ГІК був розроблений для оцінки потенціалу
зростання країн у середньостроковій й довгостроковій перспективі, з огляду на рівень розвитку на
цей час і усвідомлюючи той факт, що конкурентоспроможність – це набір установ, політик і факторів, які визначають рівень продуктивності країни.
Рівень продуктивності визначає рівень добробуту, що може бути досягнутим економікою. Громадяни при більш конкурентоспроможній економіці
зазвичай мають більш високий рівень прибутків.
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Вкладиш .: Хорватія підвищує рівень конкурентоспроможності
Використання Індексу Глобальної Конкурентоспроможності Радою з національної конкурентоспроможності Хорватії (РНКХ)* є яскравим прикладом успішного застосування порівняльного аналізу Всесвітнього Економічного Форуму і його впливу на порядок денний, пов’язаний з питаннями політики.
Раду було утворено в 2002 році, вона об’єднує велику кількість зацікавлених осіб. До складу Ради
входять 22 представники бізнес-сектору, профспілок, уряду й наукового співтовариства. Рада має
амбіційну мету провести реформи в економіці Хорватії, щоб до моменту приєднання до Європейського Союзу (ЄС), країна входила до складу 40 найбільш конкурентоспроможних економік у світі.
Одним із найперших завдань РНКХ було співробітництво з Всесвітнім Економічним Форумом з
метою включення Хорватії до Звіту про Глобальну Конкурентоспроможність (ЗГК). Рада використовувала результати ЗГК разом з іншою інформацією для визначення сильних сторін і, щонайважливіше, слабких сторін, які заважали конкурентоспроможності Хорватії. Результати були згруповані в сім
категорій: освіта, держустанови й організації, конкурентоспроможність цін і витрат, інновації й технології, зміцнення малих і середніх підприємств, розвиток регіонів і кластерів, прийняття змін і
лідерство.
Аналіз був представлений в 2003 році в першому Звіті про Конкурентоспроможність Хорватії.
Після цього Рада створила робочі групи експертів і професіоналів і поставила завдання сформулювати рекомендації для кожної із семи категорій. Результатом стали 55 рекомендацій з політики
реформ, які були відображені в результатах ЗГК. Прем'єр Міністр Іво Санадер включив ці рекомендації як невід'ємну частину до свого економічного порядку денного. При цьому Делегація
Європейської Комісії в Хорватії також заявила, що 90% рекомендацій відповідають очікуванням ЄС
стосовно дій Хорватії на шляху її приєднання до ЄС.
Одночасно Рада розробила чотири «національні стратегічні завдання» з вимірним результатом,
які повинні бути виконані протягом 10 років і які можуть бути досягнуті за рахунок впровадження
даних рекомендацій. Рада також приділяла час і досі продовжує роз’яснювати громадськості значимість конкурентоспроможності й необхідність змін.
Спочатку впровадження даних рекомендацій повинне було здійснюватися спеціальною групою,
що очолювали представники РНКХ і державні чиновники. Проте, такий підхід не мав успіху. Тоді відповідальність на себе взяли міністерства. Рада проводить моніторинг прогресу впровадження рекомендацій шляхом опитувань, інтерв'ю й інших методів. Через два роки близько 85% рекомендацій
перебували на різних стадіях виконання.
Крім ЗГК, РНКХ використовує публікації Всесвітнього Економічного Форуму, такі як рекомендації з підвищення конкурентоспроможності інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ)
Хорватії. Даний документ був опублікований в 2007 році й в основному ґрунтується на результатах
Звіту про Глобальні Інформаційні технології й Індексу мережної готовності ВЕФ. Його метою є
роз’яснення важливості ІКТ для економічного розвитку, а також сприяння впровадженню порядку
денного ІКТ у Хорватії. Впровадження основних ініціатив, таких як e-Хорватія та e-освіта, є прямими
результатами роботи РНКХ у даній сфері.
РНКХ також намагається сприяти постійному розвитку туризму в Хорватії – сектору з величезним потенціалом – за рахунок використання результатів нещодавно опублікованого Звіту про Конкурентоспроможність в Сфері Туризму 2008 ВЕФ.
Крім того, РНКХ є одним із 140 інститутів, які входять до складу Товариства Інститутів-партнерів ВЕФ. У цій якості Рада проводить щорічне Дослідження думки керівників у Хорватії й бере
активну участь у поширенні роботи ВЕФ. У свою чергу, Інститути-партнери одержують привілей
широкого доступу до результатів робіт і важливої інформації, а також є частиною глобальної мережі
експертів із конкурентоспроможності.
Історія успіху РНКХ – це лише одна з багатьох історій. Від Еквадору до Ірландії, від Кувейту до
Пакистану є численні приклади діяльності рад з конкурентоспроможності, університетів, мозкових
центрів і урядів, які широко використовують порівняльний аналіз ВЕФ для підвищення рівня конкурентоспроможності своєї країни.
* Веб-сайт: http://nvk.multilink.hr.

інструментом до 2005, коли був представлений
Глобальний Індекс Конкурентоспроможності, який
є основою методології дотепер.
ГІК увібрав у себе основні новітні економічні
ідеї щодо конкурентоспроможності й враховує
складність процесу економічного росту, включаючи
зважене середнє значення великої кількості різних
компонентів, кожний з яких стосується одного з
аспектів конкурентоспроможності. Компоненти
згруповані в 12 складових конкурентоспроможності. Детальна структура ГІК представлена в Додатку
А до цієї глави в повній версії звіту.

Складова : Державні, суспільні
й приватні установи
Інституціональне середовище формує базу, в рамках якої приватні підприємці, компанії та уряди
взаємодіють один з одним з метою одержання прибутків та забезпечення процвітання економіки.
Інституціональна база дуже важлива для конкурентоспроможності та зростання.2 Вона впливає на
спосіб, у який різні суспільства розподіляють свої
переваги та несуть втрати від реалізації стратегій і
програм розвитку. Крім того, вона позначається на
інвестиційних рішеннях і організації виробництва.
Власники землі, корпоративних акцій і навіть інтелектуальної власності не будуть здійснювати інвестиції в поліпшення або підтримку власності, якщо
їм не будуть гарантовані права власників.3 З іншого
боку, якщо власність не можна продати або купити
без впевненості у тому, що уряд схвалить угоду,
ринок не зможе динамічно зростати.
Значення установ не обмежено законодавчою
базою. Ставлення уряду щодо ринків і свобод,
ефективність його роботи також є важливими:
надмірне державне регулювання, громіздкий апарат і бюрократія4, корупція, нечесність при складанні держзамовлень, недостатня прозорість та
надійність або політична залежність судової системи призводять до значних економічних витрат з
боку бізнесу.
Приватні установи також є важливим елементом процесу досягнення добробуту. Як показали
великі корпоративні скандали декількох останніх
років, стандарти бухгалтерського обліку й звітності
відіграють важливу роль щодо запобігання шахрайства й неефективного управління, а також впевненості інвесторів і споживачів. Вони також є важливими складовими в утворенні добробуту.
Дотримання суворих етичних норм у ділових відносинах збільшують ступінь довіри й, таким чином,
знижують вартість виконаних операцій.5 Крім того,
прозорість ведення бізнесу, яку можна досягнути
завдяки суворим стандартам обліку допомагає запобігти шахрайству й неефективному управлінню6. Ці
аспекти зазначені в розділі, що стосується приватних установ.
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Рівень продуктивності також визначає відсоток
прибутковості інвестицій в економіці. Оскільки
відсоток прибутковості визначає рівень росту економіки, у середньостроковій й довгостроковій перспективі ймовірність росту більш конкурентоспроможної економіки вище, ніж менш конкурентоспроможної.
Як результат, концепція конкурентоспроможності включає статичні і динамічні компоненти.
Продуктивність країни визначає її здатність підтримувати високий рівень прибутків. Однак, вона
також є одним з основних факторів, що визначають
прибутковість від інвестицій, що, у свою чергу, є
одним з основних факторів, що пояснюють потенціал економічного росту.
Досвід Всесвітнього Економічного Форуму
щодо вивчення конкурентоспроможності свідчить
про те, що існує багато факторів, які визначають
конкурентоспроможність, і вони є достатньо
складними. Економічні дослідження підтримують
цю точку зору. Питання щодо того, що визначає
багатство націй, було одним з головних в економічних дослідженнях з моменту його виникнення
та істотно вплинуло на економічну політику. У 20му сторіччі економісти-неокласики підкреслювали важливість інвестицій у фізичний капітал і
інфраструктуру. Після цього почали надходити
інвестиції в фізичний капітал, особливо в країнах
з перехідною економікою, які мали обмежений
ефект щодо добробуту цих країн. Пізніше до
інвестицій у фізичний капітал додалися освіта й
професійна підготовка. Ближче до кінця 20 сторіччя були додані технологічний прогрес, макроекономічна стабільність, ефективне управління,
верховенство права, прозорі й ефективно працюючі державні й суспільні установи, орієнтування на ринкову економіку й багато інших факторів. Вплив кожного із цих факторів на продуктивність ґрунтується на непорушних теоретичних
основах і має економічний сенс; деякі підтверджуються емпірично. Крім того, велика кількість
економетричних досліджень свідчать про те, що
більшість із цих факторів повинна бути наявною
також для того, щоб забезпечити економічне
зростання країни1.
Ця еволюція економічного мислення також
відображена в розробці ЗГК, що використовується
для оцінки конкурентоспроможності країн. Із 1979
року, коли була опублікована перша карта конкурентоспроможності, методологія регулярно обновлялася для того, щоб урахувати всі нові досягнення
економічної науки. Україну було вперше включено
до неї в 1997 році, коли карта конкурентоспроможності все ще залишалася основною методологією. Її
було замінено в 2001 році Індексом Зростання
Конкурентоспроможності, розробленим професором Джефрі Саксом, що залишався основним
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Складова 2: Інфраструктура
Високорозвинена інфраструктура має велике значення для ефективного функціонування економіки,
оскільки вона є важливим чинником, що визначає
місце розташування економічної діяльності, а
також види діяльності або сектори, які можуть розвиватися в економіці. Сама по собі інфраструктура
є важливим чинником, що стимулює конкуренцію
й має істотний вплив на економічне зростання.7
Наприклад, високоякісна інфраструктура зменшує
вплив відстаней між регіонами, що забезпечує
реальну інтеграцію національного ринку й зв’язок з
ринками інших країн і регіонів.
Ефективні умови транспортування товарів,
людей і послуг – такі як якість автомобільних доріг
та залізниць, портів і повітряного транспорту –
дозволяють підприємцям постачати свій товар на
ринок безпечно й вчасно, а працівникам – пересуватися країною в пошуку найбільш придатних робочих
місць. Економіка також залежить від безперешкодного постачання електроенергії в необхідному обсязі,
що забезпечує належний режим роботи підприємств
і заводів. І, нарешті, широка й розвинена телекомунікаційна мережа гарантує швидкий і вільний потік
інформації, що підсилює економічну ефективність
тим, що дозволяє гравцям на ринку враховувати всю
наявну інформацію при прийнятті рішень.

Складова : Макроекономічна стабільність
Макроекономічна стабільність сама по собі не
може збільшити продуктивність країни. Однак,
макроекономічний хаос серйозно шкодить економіці.8 Теоретичні й емпіричні докази взаємозв’язку
між макроекономічною стабільністю й зростанням
економіки були чітко встановлені.9 Компанії не в
стані прийняти обґрунтовані рішення, якщо рівень
інфляції високий (якщо державний бюджет виходить з-під контролю). Фінансовий сектор не може
функціонувати, якщо в державі спостерігається
гігантський дефіцит (особливо, якщо це призводить
до притиснення банків і змушує їх видавати кредити під проценти нижчі за ринкові). Держава не
може ефективно надавати послуги, якщо вона
мусить виплачувати величезні відсотки по минулим
боргам. У загальному підсумку, економіка не може
зростати, якщо макроекономічне середовище не є
стабільним або сприятливим.

Складова : Охорона здоров’я й початкова освіта
Здорова робоча сила має найважливіше значення
для конкурентоспроможності й продуктивності
країни. Хворі працівники не в змозі реалізувати свій
потенціал і будуть працювати менш продуктивно.
Поганий стан здоров’я співробітників призводить
до більших витрат з боку бізнесу, оскільки нездорові співробітники часто відсутні на робочому місці
або працюють із низьким рівнем ефективності.

Тому інвестиції в охорону здоров’я є істотними з
погляду економіки й моралі.10
Крім здоров’я, ця складова стосується обсягу і
якості початкової освіти населення, значення якої в
сучасній економіці зростає. Базова освіта збільшує
ефективність кожного окремого працівника, що
робить економіку більш продуктивною. Робоча сила
з недоліком формальної освіти може виконувати
тільки елементарні роботи вручну, і їй набагато
складніше адаптуватися до більш складних виробничих процесів і технологій. Тому відсутність базової освіти може обмежувати бізнес-розвиток, у той
час як компаніям буде складніше рухатися вперед
по ланцюжку створення доданої вартості, вироблюючи більш складні товари або товари з більшою
доданою вартістю.

Складова 5: Вища освіта й професійна підготовка
Якісна вища освіта й професійна підготовка мають
вирішальне значення для економік, які намагаються рухатися вперед по ланцюжку створення вартості, не обмежуючись простими виробничими процесами й продукцією.11 Зокрема, сьогодні глобалізація
економіки потребує національних економік створення резерву працівників з освітою, які в стані
швидко адаптуватися до змін середовища. Для урахування такої концепції у даній групі факторів оцінюється рівень зарахування до середніх шкіл та
вузів, а також якість освіти відповідно до оцінок
бізнес-співтовариства. Важливість технічного й безперервного виробничого навчання, про яке забувають у багатьох країнах, неможливо переоцінити,
оскільки воно забезпечує працівникам можливість
регулярно поліпшувати свої навички при роботі з
постійно обновлюваними виробничими системами.

Складова 6: ефективність ринку товарів і послуг
Країни з ефективними ринками виробляють необхідний асортимент товарів і послуг з урахуванням
умов попиту-пропозиції. Крім того, такі ринки
гарантують, що товари продаватимуться й купуватимуться в економіці найефективнішим чином.
Здорова ринкова конкуренція на внутрішньому й
зовнішньому ринках важлива для підвищення ринкової ефективності й, відповідно, продуктивності
бізнесу. Вона гарантує виживання найефективнішим фірмам, які виробляють товари, що вимагає
ринок. Щоб створити найкраще середовище для
обміну товарами, має існувати якнайменше перешкод для діяльності бізнесу, що є наслідком державного втручання. Наприклад, конкурентоспроможності шкодять непропорційні й обтяжливі
податки, а також обмежувальні й дискримінаційні
правила стосовно іноземних власників або прямих
іноземних інвестицій (ПІІ). Ефективність ринку
також залежить від умов попиту, якими є, наприклад, вимоги клієнта й вибагливість покупців.

Ефективність і гнучкість ринку праці вкрай важливі,
оскільки вони гарантують, що працівники використовуватимуться в економіці найбільше ефективно та
матимуть достатньо ініціативи для того, щоб працювати щонайкраще. Ринки праці повинні бути гнучкими, щоб забезпечувати швидке переміщення працівників з одного сектора в інший і допускати коливання зарплати без значних соціальних потрясінь.
Крім того, ефективні ринки праці повинні забезпечувати чіткий зв’язок між стимулами для працівників і їхньою діяльністю, а також найкраще використання наявних талантів, що передбачає рівність між
жінками й чоловіками в бізнес-середовищі.

Складова 8: розвиненість фінансового ринку
Ефективний фінансовий сектор дає можливість розміщення ресурсів, зекономлених громадянами країни або інвестованих іншими країнами, там, де ці
ресурси є найбільш продуктивними. Розвинутий
фінансовий сектор спрямовує ресурси кращим підприємцям або інвестиційним проектам, а не тим,
хто має політичні зв’язки. Тому ключовий момент
полягає щодо цього в ретельній оцінці ризиків.
Сучасний фінансовий сектор створює продукти й
методи для того, щоб новатори з відмінними ідеями
змогли реалізувати їх і розвинути свій бізнес.
Правильно функціонуючий фінансовий сектор
повинен надавати ризиковий капітал, кредити, а
також бути надійним і прозорим. Тому продуктивність збільшується шляхом розвинених фінансових
ринків, які можуть надати інвестиційний капітал
для приватного сектора з таких джерел, як позики
від надійного банківського сектора, добре регульованих фондових бірж і венчурного капіталу.

Складова 9: Оснащеність новітніми технологіями
(технологічна готовність)
У цій групі оцінюється швидкість, з якою економіка
переймає існуючі технології для підвищення продуктивності своїх секторів.12 Це дуже важлива концепція, оскільки розходження в технологіях можуть
пояснити більшу частину розходжень між країнами
щодо продуктивності. В останні роки відносна важливість адаптації технологій в межах національної
конкурентоспроможності збільшується пропорційно прогресу, досягнутому в поширенні знань і використанні інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). Для аналізу конкурентоспроможності за
допомогою ГІК не має значення, чи були такі технології винайдені в межах країни, чи ні. Головне – те,
що в підприємствах країни є доступ до цих прогресивних продуктів і проектів. Це не означає, що інноваційний процес недоречний. Однак, повинне бути
визначене розходження між рівнем технологій компанії країни й можливостями країни щодо проведення досліджень й розробки інновацій. Тому тех-

нологічна готовність оцінюється окремо від інновацій, які є складовою №12.
Оскільки ІКТ еволюціонували в технології
«загального застосування» нашого часу13, доступ до
ІКТ і їхнє використання перетворилися на фундаментальну основу у визначенні технологічної готовності з огляду на приплив ІКТ в інші економічні
сектори і їхню роль як ефективної інфраструктури
для комерційних операцій. Із цієї причини проникнення ІКТ і присутність сприятливого регуляторного середовища для ІКТ дуже важливі для загальної
конкурентоспроможності країни.

Складова 0: розмір ринку
Розмір ринку впливає на продуктивність, оскільки
великі ринки дозволяють компаніям користуватися
економією на масштабі.14
Традиційно доступні компаніям ринки обмежувалися кордонами їхньої країни. В епоху глобалізації
міжнародні ринки прийшли на зміну внутрішнім,
особливо це стосується невеликих держав. Хоча
досліджень з вивчення взаємозв’язку між розміром
ринку і зростанням небагато15, існує велика кількість
емпіричних свідчень позитивного взаємозв’язку між
відкритістю торгівлі й зростанням економіки. Деякі
дослідження ставлять під сумнів міцність такого
зв’язку, однак вони показують, що взаємозв’язок між
торгівлею й зростанням не є негативним.16 У світлі
всіх цих свідчень на користь позитивного взаємозв’язку, існує загальне розуміння того, що зв’язок
між відкритістю й зростанням є позитивним і міцним, особливо для невеликих країн з невеликим
внутрішнім ринком.17 Тому при аналізі 10-ї складової
економічної конкурентоспроможності враховується
розмір як внутрішнього, так і зовнішнього ринку.
Урахування як внутрішнього, так і зовнішнього
ринку при вимірі розмірів ринку країни, допомагає
уникати дискримінації географічних територій,
таких як Європейський Союз, які складаються з
багатьох країн, але при цьому мають єдиний ринок.

Складова : рівень розвитку бізнесу
Рівень розвитку бізнесу стосується загальної якості
бізнес-мереж країни, а також складності операцій і
стратегій окремо взятих фірм. Це впливає на рівень
ефективності при виробництві товарів і послуг і, у
свою чергу, збільшує продуктивність і підвищує
конкурентоспроможність всієї країни.18 Дана складова має особливе значення для економік на тій
стадії розвитку, коли зростання залежить від інновацій. Якість бізнес-мереж і допоміжних галузей у
країні, які ми вимірюємо, використовуючи змінні
по кількості і якості національних постачальників,
важливі з багатьох причин. Коли компанії й постачальники об’єднані в групи (кластери) і географічно
перебувають недалеко один від одного, ефективність зростає, виникає більше можливостей для
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інновацій і зменшується кількість бар’єрів для
виникнення нових фірм. У результаті індивідуальної
діяльності й розробки стратегій фірм (брендінг,
маркетинг, наявність ланцюжка створення доданої
вартості, виробництво унікальних і складних товарів) виникають комплексні й сучасні бізнес-процеси, оскільки нові ідеї переходять від одних компаній до інших.

Складова 2: Інновації
Остання складова конкурентоспроможності – це
технологічні інновації. У той час як значний прогрес можна досягти шляхом поліпшення роботи
державних, суспільних і приватних установ, створюючи інфраструктуру, знижуючи макроекономічну нестабільність або поліпшуючи людський капітал (освіту) населення, позитивний ефект від усіх
цих факторів зрештою стає меншим. Те ж саме стосується ефективності ринку праці й фінансів, а
також ринку товарів і послуг. У довгостроковій перспективі рівень життя можна підвищувати тільки
за рахунок технологічних інновацій. Особливе значення інновації мають для розвинених країн. Вони
працюють із найбільш передовими технологіями,
тому можливість адаптації й інтеграції зовнішніх
технологій, що зазначені в 9-ій складовій, достатньо
обмежена.19 Менш розвинені країни все ще можуть
підвищувати свою продуктивність, переймаючи
існуючі технології або поетапно поліпшуючи інші
сфери. Однак, цього підходу вже недостатньо для
підвищення продуктивності в тих країнах, які
досягли інноваційної стадії розвитку. Компанії в
таких державах повинні розробляти й створювати
найсучасніші товари й процеси для збереження
конкурентоспроможної переваги. Для цього необхідне сприятливе для інноваційної діяльності середовище, що підтримує державний і приватний сектори. Зокрема, це має на увазі достатні інвестиції в
наукові дослідження, особливо з боку бізнесу, високоякісні дослідницькі інститути, співробітництво
між університетами й промисловістю в дослідженнях, а також захист інтелектуальної власності.

.2 Конкурентоспроможність
і стадії економічного розвитку
Перший принцип, на якому ґрунтується наш
індекс, полягає в тому, що факторів, які визначають
конкурентоспроможність, є безліч, всі вони комплексні й не виключають один одного. Другий принцип полягає в тому, що різні фактори впливають
на різні країни по-різному. Спосіб, що був би оптимальним для підвищення конкурентоспроможності
Зімбабве, не був би прийнятним для Фінляндії. У
міру розвитку економіки заробітні плати зростають, і для підтримки високого рівня прибутків
необхідно підвищувати продуктивність праці.

Для підрахунку ГІК було прийняте визначення
Майкла Портера щодо стадій розвитку економіки.20
На першій стадії економічне зростання залежить від
базових факторів, а країни конкурують за рахунок
забезпеченості ресурсами – в основному некваліфікованою робочою силою й природними ресурсами.
Компанії конкурують за рахунок ціни й продають
елементарні продукти й товари. Низька продуктивність передбачає низький рівень зарплат. Збереження конкурентоспроможності на цій стадії розвитку
економіки залежить в основному від стабільного
функціонування державних і приватних установ
(складова 1), інфраструктури (складова 2), макроекономічної стабільності (складова 3), а також від
здорової й освіченої робочої сили (складова 4).
У міру росту заробітної плати і подальшого економічного розвитку, країни переходять до наступної стадії, де економічний ріст залежить від ефективності. На цій стадії необхідно впроваджувати
більш ефективні виробничі процеси й підвищувати
якість продукції. На цьому етапі підвищення рівня
конкурентоспроможності більшою мірою залежить
від якості вищої освіти й професійної підготовки
(складова 5), ефективного ринку товарів і послуг
(складова 6), добре функціонуючого ринку праці
(складова 7), розвиненості фінансового ринку (складова 8), здатності впроваджувати новітні технології
(складова 9) і розмірів внутрішнього й зовнішнього
ринків (складова 10).
Нарешті, коли країни переходять до стадії розвитку економіки, що залежить від інновацій, вони
здатні підтримувати високий рівень заробітних плат і
відповідний рівень життя тільки за умови, якщо компанії конкурують за рахунок нової й унікальної продукції. На цій стадії компанії повинні конкурувати за
допомогою інновацій (складова 12) і впровадження
нових і різноманітних товарів за рахунок високорозвинених виробничих процесів (складова 11).
Концепція стадій економічного розвитку інтегрована в Глобальний Індекс Конкурентоспроможності; більш питома вага віддається тим складовим,
які відносно більш важливі для поточної стадії економічного розвитку країни. Це означає, що всі 12
складових до деякої міри важливі для всіх країн, але
важливість кожної з них залежить від конкретної
стадії розвитку економіки країни. Щоб це врахувати, складові згруповані в три субіндекси, кожний з
яких є найбільш важливим на певній стадії розвитку економіки. Субіндекс базових вимог складається
з тих складових, які є вирішальними для країн, де
економічний розвиток перебуває в стадії залежності від базових факторів. Субіндекс підсилювачів
ефективності складається з тих складових, які найбільш важливі для країн, економічний розвиток
яких залежить від підвищення ефективності.
Субіндекс факторів інновацій і розвитку включає ті
складові, які важливі для країн, де економічне зрос-

Базові вимоги
• Державні та суспільні заклади
• Інфраструктура
• Макростабільність
• Охорона здоров'я та початкова освіта

Основа

факторноорієнтованих
экономік

Підсилювачі ефективності
• Вища освіта та професійна підготовка
• Ефективність ринку товарів та послуг
• Ефективність ринку труда
• Розвиненість фінансового ринку
• Оснащеність новими технологіями
• Розмір ринку

Основа

орієнтованих на
ефективність
экономік

Основа

інноваційноорієнтованих

Фактори розвитку та інноваційного потенціалу
• Рівень розвитку бізнесу
• Інноваційний потенціал
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Малюнок 1.1 12 складових конкурентоспроможності

экономік

Таблиця 1.1

Питома вага трьох основних груп складових на кожній стадії розвитку економіки
Стадія факторної
Стадія орієнтованості
Субіндекс
орієнтованості (%)
на ефективність (%)
Базові вимоги
60
40
Підсилювачі ефективності
35
50
Фактори розвитку та інноваційного потенціалу
5
10

Стадія орієнтованості
на інновації (%)
20
50
40
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Таблиця 1.2

Поріг прибутків для визначення стадії розвитку економіки

Стадія розвитку
ВВП на душу населення (дол. США)
Стадія 1: Факторно-орієнтована
< 2,000
Перехід зі стадії 1 на стадію 2
2,000 -3,000
Стадія 2: Орієнтована на ефективність
3,000-9,000
Перехід зі стадії 2 на стадію 3
9,000-17,000
Стадія 3: Орієнтована на інновації
> 17,000

тання залежить від інновацій. Ці три підпункти
показані на мал. 1.1.
Питома вага кожного субіндексу на кожній стадії розвитку економіки показаний у таблиці 1.1.
Щоб одержати точне значення питомої ваги кожного субіндексу в Глобальному Індексі Конкурентоспроможності, була розрахована регресія ймовірності максимального ВВП на душу населення (залежна змінна) з окремими субіндексами за останні
роки (незалежні змінні), що дозволило одержати
різні коефіцієнти на кожній стадії розвитку економіки. Після округлення цих економетричних результатів були отримані дані, показані в таблиці 1.1.
Стадії розвитку економіки країн визначаються
за допомогою двох критеріїв. Перший – рівень ВВП
на душу населення з огляду на ринкові курси валют.
Цей широко розповсюджений показник використовується для приблизної калькуляції заробітних плат,
оскільки не існує міжнародних даних щодо заробіт-

них плат по всіх країнах. Таблиця 1.2 показує поріг
ВВП на душу населення на трьох основних стадіях
економічного розвитку й на двох перехідних стадіях.
Другий – вимірює ступінь залежності розвитку
країн від основних факторів. Ми приблизно підраховуємо це шляхом визначення тієї частини, що становить сировину в експорті (товарів і послуг) країни і
припускаємо, що якщо сировинна продукція становить більше 70%, економіка країни перебуває в стадії розвитку, де зростання економіки забезпечується
в основному за рахунок базових факторів.21
Країни, економіка яких перебуває між будьякою із цих двох або трьох стадій, вважаються країнами з «перехідною економікою». Для цих країн
питома вага складових плавно змінюється протягом
розвитку країни, що відображає процес плавного
переходу від однієї стадії розвитку до іншої.
З огляду на такий тип переходу від однієї стадії
розвитку до іншої в моделі, – тобто поступово віддаючи більше питомої ваги тим складовим, які є все
більш важливими для конкурентоспроможності
країни в міру розвитку економіки, – дає можливість Глобальному Індексу Конкурентоспроможності поступово «карати» ті країни, які непідготовлені до наступної стадії розвитку економіки. Класифікація відібраних для аналізу країн у Главі 2 цього
звіту й деяких інших відібраних економік по стадіях розвитку показана в Таблиці 1.3.
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Таблиця 1.3

Класифікація відібраних країн по стадіях розвитку

Стадія

Порівнювані країни

Інші країни на даній стадії

Важливі області конкурентоспроможності

Стадія 1
(факторна орієнтованість)

Індія

Арменія, Єгипет, Кіргізія,
Молдова, Філіппіни,
Таджикістан, Узбекістан

Базові вимоги (критичні)
та підсилювачі ефективності
(дуже важливі)

Перехід зі стадії 1
на стадію 2

Китай, Колумбія, Азербайджан,
Казахстан, Україна

Албанія, Боснія та Герцеговина,
Туніс, Венесуела

Базові вимоги (критичні)
та підсилювачі ефективності
(важливість зростає)

Стадія 2
(орієнтація на ефективність)

Аргентина, Бразилія, Чілі,
Литва, Мексика, Польша,
Румунія, Росія, Турція

Болгарія, Латвія, Перу,
Сербія, Південна Африка,
Таїланд, Уругвай

Базові вимоги (дуже важливі)
та підсилювачі ефективності
(критичні)

Перехід зі стадії 2
на стадію 3

Естонія

Чеська республіка, Угорщина,
Словацька республіка,
Тайвань (Китай)

Так само, як і в попередньому,
але зростає важливість
інноваційних факторів

Стадія 3
(орієнтація на інновації)

США

Німеччина, Франція, Ірландія,
Ізраїль, Японія, Корея,
Іспанія, Швеція

Усі три сфери важливі: базові вимоги,
підсилювачі ефективності,
та інноваційні фактори

. Висновки
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У цьому розділі представлений огляд Глобального
Індексу Конкурентоспроможності, основної
методології Всесвітнього Економічного Форуму
для оцінки конкурентоспроможності, які будуть
основним інструментом оцінки конкурентоспроможності України в цьому звіті. ГІК збирає дані
про те, що лідери бізнесу і уряду знали довгий
час. Конкурентоспроможність – це складне
явище і загальний рівень конкурентоспроможності країни може бути покращений тільки за
допомогою широкого спектру реформ в різних
сферах. ГІК також підкреслює, що пріоритети
для різних країн різні, залежно від їх рівня
розвитку.

ГІК є інструментом, який можна використовувати як для визначення конкурентних переваг країни,
так і бар'єрів для її економічного прогресу. Він також
може бути використаний для порівняння з сусідніми
країнами і визначення порівняльної позиції країни в
рейтингу. Політики повинні також звертати увагу на
порівняльні бали по кожній з субкатегорій у всіх
складових. ГІК складається шляхом комбінування
точних даних з думкою керівників бізнесу, які відповідають на питання задані в Опиті Думки Керівників.
В результаті порівняльні бали різних субкатегорій ГІК
надають корисну інформацію про пріоритети в
реформах, які грунтуються як на точних даних, так і
на думці бізнес співтовариства, що працює в країні.

Посилання
1

2

див., наприклад, Сала-і-Мартін, доппельхофер і Миллер, 2004г.

9

(Sala-i-Martin, Doppelhofer, and Miller 2004) для розширеного пе-

10 див. Сахс, 2001р. (Sachs 2001)

реліку потенційно сильних детермінант економічного зростання.

11 див. Шульц, 1961р.; Бекер, 1993р.; лукас, 1988р.; і Кремер,

див. Ейсмоглу, джонсон і Робинсон, 2001, 2002 р.р.; Родрік,
Сабраменаен і Требі, 2002р., і Сала-і-Мартін і Сабраменаен, 2003.

див., наприклад, Фішер, 1993р.( Fisher 1993)

1993р. (Schultz 1961; Becker 1993; Lucas 1988; and Kremer 1993)
12 див. Ахйон і Ховітт, 1992р. і Барро і Сала-і-Мартін, 2003р.

(Acemoglu, Johnson and Robinson 2001, 2002; Rodrik,

(Aghion and Howitt 1992 and Barro and Barro and Sala-i-Martin

Subramanian, and Trebi 2002: and Sala-i-Martin and Subramanian

2003) – технічне тлумачення теорій росту, що базується на тех-

2003)

нології.

3

див. де Сото, 2000р. (de Soto 2000)

4

див. де Сото і Еббот, 1990р. (de Soto and Abbot 1990)

2005р. (Trajtenberg 2005), – це така технологія, що у кожний

5

див. Шляйфер і Вішней, 1997р.; зінгалес, 1998р.( Shleifer and

окремий період особливо сприяє економічному зростанню у

Vishney 1997; Zingales 1998)

цілому завдяки здатності трансформувати методи виробництва в

див. Кауфманн і Вішванат, 2001р. (Kaufmann and Vishwanath

різних секторах економіки. Прикладами Тзз є винахід парового

6

2001)
7

8

див. Грамлфч, 1994р.; Ашауер, 1989р.; Каннфнг,Фей і Пероттф,

13 Технологія загального застосування (Тзз), згідно Трайтенбергу,

двигуна й електричної машини.
14 Як мінімум у деяких промислових секторах існують мікроекономіч-

1994р.; і Істерлі, 2002р. (Gramlich 1994; Aschauer 1989; Canning,

ні свідчення того, що ефект масштабу призводить до підвищення

Fay and Perotti 1994; and Easterly 2002)

продуктивності. Розмір економіки може викликати негативні ефек-

див. Фішер, 1993р. (Fischer 1993)

ти завдяки різнорідності переваг і адміністративних витрат.

Spolaore and Wacziarg 2005).
16 див. Френкель і Ромер, 1999р.; Родрік і Родрігес, 1999р.; і Сахс і

розробленої Центром Міжнародної Торгівлі та Індексу Розвитку
Торгівлі. Крім нафти і газу до цієї категорії включені всі руди
металів і інші мінерали, а також нафтопродукти, скраплений газ,

Ворнер, 1995р. (Frenkel and Romer 1999; Rodrik and Rodriguez

вугілля і дорогоцінні камені. Інформацію із цих даних можна

1999; and Sachs and Warner 1995)

знайти на http://www/intracen/org/menus/countries.htm/ Всі країни,

17 див. Алесіна, Сполаоре й Вачьярг, 2005р. (Alesina, Spolaore and
Wacziarg 2005)
18 див. Портер, 1990р. (Porter 1990) останні дослідження
лондонської Школи Економіки показали, що різниця в якості

які експортують більше 70% мінеральної продукції від загального експорту, вважаються такими, економіка яких розвивається в
основному завдяки базовим факторам. Стадія економічного розвитку цих країн визначається залежно від точної частини експор-

менеджменту є одною з першочергових причин різного рівня

ту первинних товарів. Чим більше експорт мінеральної продукції,

продуктивності. див. Блум і Ван Рінен, 2007р. (Bloom and van

тим ближче країна до першої стадії розвитку економіки.

Reenen 2007)
19 див. Ромер, 1990р.; Ахйон і Ховітт, 1992р.; і Гроссман і

Наприклад, якщо країна експортує більше 95% мінеральної продукції й одночасно за критерієм прибутку попадає на третю ста-

Хельпман, 1991р. (Romer 1990; Aghion and Howitt 1992; and

дію розвитку економіки, у результаті вона буде на перехідній

Grossman and Helpman 1991)

ступені між першою й другою стадіями. Критерії прибутку й екс-

20 Напевно, найбільш популярна теорія стадій економічного роз-

порту первинної продукції мають однакову питому вагу. Стадії

витку була розроблена американським істориком В.В. Ростоу в

розвитку економіки визначаються тільки за критерієм прибутку

1960-х роках.

для країн, що експортують менш 70% мінеральної продукції.

21 для визначення ресурсної інтенсивності економіки у звіті вико-

Розділ 1 – Глобальний Індекс Конкурентоспроможності

15 для огляду дів. Алесіна, Сполаоре й Вачьярг, 2005р.(Alesina,

Країни, які експортують тільки первинну продукцію, автоматично

ристовуються дані з обсягу експорту мінеральної продукції від

перебувають на стадії, де економічний ріст забезпечується

загального експорту країни, відповідно до класифікації секторів,

основними факторами (стадія 1).
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