19.Riikide konkurentsivõime
Milles seisneb riigi konkurentsivõime?................................................................................................
SKP-st üksi ei piisa inimeste heaolu mõõtmiseks. Majandusliku aktiivsuse kõrval tuleb arvestada ka
elukeskkonda ja tulevaste põlvede võimalusi. Jätkusuutliku arengu mõõtmiseks on erinevaid viise.
Erinevad konkurentsi edetabelid:
1. maailma konkurentsivõimelisus;
2. majandusliku vabaduse indeks;
3. globaalne konkurentsivõime.

19.6Maailma konkurentsivõimelisuse edetabel
Maailma konkurentsivõimelisuse edetabelit (Word Competitiveness Yearbook – WCY) koostab
Institute of Management Development (IMD). Järgnevad materjalid pärinevad allikast
www.imd.ch/wcc/ranking
Mitmendal kohal on Eesti konkurentsivõime indeksi järgi?.................................................................
Loe lisamaterjali Eesti kohta ja leia õpetaja abiga, millest sõltub riigi konkurentsivõime? Vormista
see mõistekaardina.
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Kui uurida riikide sarnasust konkurentsivõimet mõjutavate tegurite alusel, moodustub 3 gruppi

Riikide konkurentsimudelid (allikas A. Arrak)
Max Weberi järgi konkureerivad riigid ka kultuuri ja väärtushinnangute alusel.
Väärtushinnangud teevad aja jooksul läbi järgmise arengu:
1. kõva töö - inimesed pühenduvad täielikult riigi korporatiivsetele eesmärkidele ja töötavad
palju tunde (Korea);
2. rikkus - inimesed küll töötavad kõvasti, kuid pööravad rohkem tähelepanu oma isikliku tulu
suurendamisele (Singapur);
3. sotsiaalne osalus - inimesed on vähem
huvitatud kõvast tööst ning tegelevad
rohkem ühiskonna kujundamisega
(USA ja Euroopa 1960. aastatel);
4. eneseteostus - inimesed tegelevad oma
isikliku elu kujundamisega (USA ja
Euroopa tänapäeval).
Milises faasis on Eesti?
Vaata järgmist joonist ja vasta, millest sõltub
riigi rikkus?
..........................................................................

19.7Majandusliku vabaduse indeks
Kumb riik on konkurentsivõimelisem? Kas avatud või suletud majandusega?
Majandusliku vabaduse indeksit (Index of Economic Freedom) koostab The Heritage Foundation.
Järgnevad materjalid pärinevad aadressilt www.heritage.org/research/features/index/
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Uuri allolevat kaarti ja leia, milliste riikide majanduslik vabadus on suurim?

Loe lisamaterjali Eesti kohta ja leia õpetaja abiga, millest sõltub riigi majanduse vabadus?
Kujunda tulemus mõistekaardina.
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19.8Riikide globaalne konkurentsivõime
Riikide globaalse konkurentsivõime edetabelit (Global Competitiveness Report - GCR) koostab
Harvard Business School, World Economic Forum. Järgnevad materjalid pärinevad aadressilt
www.cid.harvard.edu/cr
Kaks konkurentsivõimelisuse tõlgendust:
1. majanduskasvu indeks (Growth Competitiveness Index – GCI) – institutsioonide ja
poliitikate kogum, mis toetab majanduskasvu.
2. jooksva konkurentsivõimelisuse indeksi (Current Competitiveness Index – CCI) –
institutsioonide ja poliitikate kogum, mis toetab majanduse kõrget taset.
Indeks mõõdab riikide majanduse kasvu ja kõrge taseme säilitamise võimet 5 aasta jooksul.
Majanduskasvu indeks koosneb 3 alamindeksist (too iga indeksi kohta üks konkreetne näide, mis
suurendab riigi konkurentsivõimet):
1. tehnoloogia tase majanduses.....................................................................................................
2. avalike institutsioonide kvaliteet...............................................................................................
3. makromajanduslikud tingimused...............................................................................................
Indeksite põhjal antakse riikidele ka krediidireiting. Kes on huvitatud krediidireitingust?
...............................................................................................................................................................
Konkurentsivõime indeks sõltub (täpsusta, kuidas):
1. ettevõtete tegevusest ja strateegiatest........................................................................................
2. riigi ettevõtluskeskkonna kvaliteedist.......................................................................................
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