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ABSTRAKT 
V súčasnej ekonomickej dobe založenej na znalostiach a informačných a komunikačných 

technológiách je reputácia jedným z najzákladnejších zdrojov zaručujúcich strategické výhody 

a rozvojové predpoklady krajiny. Význam reputácie a atraktivity sa systematicky zvyšuje v dôsledku 

veľkého počtu dynamických zmien odohrávajúcich sa v spoločenskom, politickom, technologickom 

a kultúrnom prostredí. Cieľom práce je poukázať na argumenty opodstatňujúce význam reputácie 

krajiny pri budovaní jej konkurenčného postavenia na globálnom trhu a identifikovať hlavné atribúty, 

ktoré podopierajú hodnotenie reputácie národných štátov. Poukázať na aspekty, ktoré sa podieľajú na 

vytváraní reputácie krajiny a na hlavné determinanty, ktoré sú základom pre jej hodnotenie s využitím 

výsledkov štúdií, ktoré uskutočnil Reputačný inštitút. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: reputácia krajiny, reputačné indikátory, reputačný rebríček, strategický 

reputačný manažment  
 
ABSTRACT 
In the current economic era based on knowledge, information and communication technologies, 

reputation is one of the most fundamental sourcesof guaranteeing the country's strategic benefits and 

development prerequisites.Its importance is systematically rising due to a large number of dynamic 

changes occurring in the social, political, technological and cultural environment. The aim of the 

paper is to highlight arguments justifying the significance of reputation of a country in building its 

competitive position on the global market and to identify main attributes that underlay the evaluation 

of reputation of nation states. To point out the aspects involved in creating a country's reputation and 

the main determinants that underlie the reputation assessment using the results of studies conducted 

by the Reputation Institute.  

 
KEY WORDS:country reputation,reputation indicators, reputation scoreboard, reputation strategic 

management 
 
 
ÚVOD 
 

Tak ako každý človek, aj každá krajina či mesto je jedinečné. V súčasnom globalizovanom 
prostredí, kde sú úverové zdroje relatívne lacné a znižovaním cien technológií dostupnejšie, je 
získanie a udržanie si talentov jedným z kľúčových faktorov konkurencieschopnosti na globálnej aj na 
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lokálnej úrovni.  V tomto kontexte je reputácia a atraktivita krajiny i mesta ako dobrého miesta pre 
život človeka mimoriadne dôležitá. A to nielen v parametri finančného ohodnotenia, pracovného 
prostredia, ale aj v parametroch podpory rozvoja talentov, rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom, možnosti rozmanitosti a geografickej mobility.  

Používanie rôznych metód a stratégií pre budovanie značky krajiny je relatívne nový fenomén, 
ktorý sa zvyšuje s ohľadom na rastúcu globálnu konkurenciu, ktorej krajiny čelia na domácom aj 
zahraničnom trhu. Krajiny vynakladajú čoraz väčšie úsilie na budovanie reputácie a značky svojej 
krajiny,  so zámerom splniť tri hlavné ciele: zvýšiť vývoz, stimulovať zahraničné investície a prilákať 
turistov. Ďalším cieľom mnohých krajín je príťažlivosť pre talenty, vďaka ktorej krajiny súťažia o 
prilákanie študentov do vysokoškolského vzdelávania a o kvalifikovaných pracovníkov. Okrem 
uvedených cieľov môže národná značka zvýšiť stabilitu meny, pomôcť obnoviť medzinárodnú 
dôveryhodnosť a dôveru investorov, zvrátiť zníženie ratingu na medzinárodnej úrovni, zvýšiť 
medzinárodný politický vplyv, stimulovať silnejšie medzinárodné partnerstvá a posilňovať povedomie 
národa. Reputácia a imidž sú tak nevyhnutnou súčasťou strategickej hodnoty  krajiny a krajina bez 
značky má horšie podmienky na pritiahnutie ekonomickej a politickej pozornosti. Silná a pozitívna 
národná značka môže v dnešnej globalizovanej ekonomike poskytnúť rozhodujúcu konkurenčnú 
výhodu. 

Tvorba výnimočnej, inšpiratívnej  a motivujúcej stratégie značky krajiny je jedným zo 
základných predpokladov jej budúceho úspechu a konkurenčnej výhody a mala by byť súčasťou 
strategických dokumentov. Rizikami pre rast prosperity krajiny je jej vnímanie ako neatraktívnej 
krajiny pre investorov, pre študentov, pre prilákanie talentovaných ľudí alebo turistov.  
 
ATRAKTIVITA A DOBRÉ MENO KRAJINY, MESTA 
 

V súčasnom svete plnom porovnávania sa a konkurencie takmer v každej oblasti života, má 
reputácia a s ňou spojená atraktivita čoraz väčší význam ako kedykoľvek predtým. Získavanie nových 
investícií, nových zdrojov pre financovanie projektov, prilákanie kvalifikovaných a talentovaných 
pracovníkov, turistov i nových obyvateľov, ako aj snaha predať produkty v zahraničí, sú výsledkom 
úsilia, ktoré má silné korene v pozitívnej povesti danej krajiny, mesta, lokality. Vlády pripravujú rôzne 
komplexné rozvojové stratégie, pomocou ktorých sa snažia zatraktívniť svoju krajinu a získať lepšiu 
konkurenčnú výhodu na svetovom trhu.  

Zdroje konkurenčnej výhody sú čoraz viac spojené s nehmotnými aktívami a tak budovanie 
atraktivity a reputácie krajiny sa orientuje na túto dôležitú zložku prosperity. 

Reputácia krajiny je formovaná ako výsledok cieľavedomej činnosti jej zástupcov (vlády, 
verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií). Do formovania vstupujú ako externí (štátne, verejné 
a regulačné inštitúcie, turisti, médiá, podnikatelia, zákazníci atď.), tak aj interní účastníci (obyvatelia, 
členovia rôznych inštitúcií, úradov a pod.).  

S reputáciou krajiny a budovaním jej dobrého mena (National Branding) sa spája meno 
Simona Anholta1, ktorý je zakladateľom indexu dobrej krajiny. Podľa jeho výskumov [9, s. 105] si 
krajiny budujú reputáciu prostredníctvom výmeny hmotných a nehmotných aktív prostredníctvom 
šiestich komunikačných kanálov: 

 
1. export značky – vzťahuje sa na ponuku produktov od známych značiek z danej krajiny 

(„made in“); 

                                                           
1 S. Anholtdefinoval národnú značku  ako strategickú sebareprezentáciu krajiny s cieľom vytvoriť reputačný kapitál 
prostredníctvom ekonomickej, politickej a sociálnej propagácie záujmov doma a v zahraničí. Podieľal sa na vypracovaní 
a implementácii stratégií na posilnenie hospodárskeho, politického a kultúrneho zapojenia sa krajín do svetového diania. 
Tieto stratégie sa dotýkajú oblastí národnej identity a reputácie, verejnej diplomacie, kultúrnej politiky a kultúrnych vzťahov, 
regionálnej integrácie, prisťahovalectva a súvisiacich oblastí sociálnej politiky, udržateľnosti, vzdelávacej politiky, obchodu, 
podpory vývozu a príťažlivosti pre talenty.Známy je jeho hexagon značky krajiny a hexagon značky mesta, pomocou ktorého 
vytvoril národný index značky (GfKNationBrand Index). Ďalší zo známych autorov z tejto oblasti jeWallyOlins, ktorý 
rozšíril terminológiu spojenú s reputáciou značky[7].   
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2. vnútorná a vonkajšia politika - politické rozhodnutia a kroky, ktoré ovplyvňujú proces 
formovania imidžu krajiny doma aj v zahraničí; 

3. zahraničné investície a prisťahovalectvo - spôsoby získavania zahraničných investorov, 
podnikateľov, získanie kvalifikovaných pracovníkov, vedcov, študentov atď.; 

4. kultúra a národné dedičstvo - globálne vnímanie dedičstva krajiny,kultúrna výmena s inými 
krajinami a export národnej kultúry krajiny (literárne diela,  film, hudba, športové úspechy, 
vážení predstavitelia krajiny); 

5. ľudia –povesť obyvateľov danej krajiny, známi a rešpektovaní predstavitelia vedy, politiky, 
športu, médií atď. ako aj bežní občania, ktorí svojim správaním a postojmi voči 
cudzincomvytvárajú obraz o krajine; 

6. cestovný ruch –miera záujmu o danú krajinu, propagačné aktivity profesionálnych 
turistických organizácií,  agentúr a inštitúcií, ako aj vlastné skúsenosti zahraničných turistov 
navštevujúcich danú krajinu organizovaným alebo individuálnym spôsobom. 

 
 
Uvedené  kanály predstavujú šesť oblastí vnímania krajiny, mesta a spoločne podčiarkujú 

nevyhnutný aspekt prítomný pri modernom uvažovaní o imidži krajiny, mesta, ktorým je  
súdržnosť[2]. Jednotlivé kanály sa navzájom dopĺňajú a rozsah využitia konkrétneho kanála závisí od 
stanoveného cieľa účastníka. 

 
Povesť krajiny je výsledkom jej súhrnného ohodnotenia od rôznych účastníkov, ktorí 

posudzujú krajinu podľa svojich kritérií, požiadaviek a očakávaní. Je teda výsledkom vyhodnotenia 
mnohých rôznych aspektov a oblastí činností, ktoré možno nazvať atribútmi dobrého mena. 
Vyhodnotenie dobrého mena vykonávajú rôzne inštitúcie, výskumné centrá alebo poradenské 
agentúry.  

 
Svetovým lídrom v hodnotení firiem a poradenstve ohľadom reputácie je Reputačný inštitút 

(ReputationInstitute - RI)2.  
 
Respondenti hodnotia firmy v rôznych oblastiach akokvalita výrobkov a služieb,  inovácie, 

kvalita riadenia, dlhodobé investície, sociálna zodpovednosť, riadenie ľudských zdrojov, finančná 
spoľahlivosť, využívanie aktív spoločnosti a globálna konkurencieschopnosť. Pre každú oblasť sa 
používa 11-bodová stupnica,získané údajesú spriemerované a vytvárajú celkové skóre reputácie 
(OverallReputationScore - ORS) pre každýdruh podnikania.  

 
Pokiaľ ide o  krajiny, Reputačný inštitút ich hodnotí od roku 1999. Reputácia krajín, tzv. Country 

RepTrak®Pulse,sa určuje na základe 16. atribútov z troch hľadísk:  
• progresívna ekonomika, 
• pôsobivé prostredie, 
• efektívna vláda. 

 
Koreláciu  medzi správaním sa krajiny a jej reputáciou v zahraničí znázorňuje obrázok 1. 
 
Obrázok 1: Model korelácie medzi správaním sa krajiny a jej reputáciou v zahraničí 

                                                           

2Konzultačný inštitút, založený v roku 1997 v Bostone.Špecializuje sa na reputačný manažment azostavuje rebríčky miest, 
krajín, firiem a inštitúcií. 
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Prameň: ReputationInstitute [8, s. 4] 

 
 
 
Jednotlivé zložky hodnotenia sa na celkovej reputácii podieľajú pomerne vyrovnaným podielom a 

ich percentuálne vyjadrenie znázorňuje graf 1.  
 
Vyhodnotenie atribútov povesti vykonávajú hodnotitelia z krajín skupiny G8 (Francúzsko, 

Japonsko, Kanada, Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, USA a Rusko), ktorí vypĺňajú on-line 
dotazník (CAWI).  

 
Indikátory reputácie krajiny sú umiestnené na bodovacej stupnici od 0 do 100 a sú zaradené do 

piatich skupín podľa nasledujúcich kategórií:   
 

• vynikajúca reputácia (skóre nad 80), 
• silná reputácia (skóre 70 – 79),  
• priemerná reputácia (skóre 60 – 69),  
• slabá reputácia (skóre 40 – 59),  
• zlá reputácia (skóre pod 40). 

 
Graf 1: Podiel zložiek hodnotenia reputácie krajiny 
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Prameň: ReputationInstitute[8, s. 21] 

 
Reputačný inštitút poskytuje najväčšiu normatívnu databázu reputácie krajiny vo svete. 

Kritériom výberu krajiny do databázy je objem jej hrubého domáceho produktu (HDP).V roku 2018 
bolo do databázy hodnotenia Reputačného inštitútu vybraných 55 krajín. Podľa rebríčka Country 
RepTrak®2018 do skupiny 10  top krajín boli zaradené: 1. Švédsko (skóre 81,7); 2. Fínsko (81,6); 3. 
Švajčiarsko (81,3); 4. Nórsko (81,1); 5.  Nový Zéland (79,7); 6. Austrália (79,6); 7. Kanada (79,2); 8. 
Japonsko (77,9) 9. Dánsko (77,7) a 10. Holandsko (76,7)3. 

Na najvyšších pozíciách sa umiestnili severské a ostrovné krajiny, teda nie rozlohou alebo 
počtom obyvateľov najväčšie krajiny. Hlavné faktory, ktoré sú určujúce pre priaznivú reputáciu 
krajiny, tvoria: a/ľudia sú priateľskí a ústretoví (8,7 %); b/ bezpečné miesto (7,8 %); c/ krásna krajina 
(7,6 %); d/ príťažlivý životný štýl (7,0 %); e/ príjemná krajina (6,8 %); f/ etická krajina (6,6 %); g/ 
zodpovedný účastník globálnej komunity (6,2 %) Týchto sedem hlavných atribútov sa na hodnotení 
reputácie krajiny podieľa až 50,7 % [8, s. 22].  Krajiny s najvyšším skóre sú rešpektované 
predovšetkým pre nízku mieru korupcie, silné environmentálne cítenie a ochranu prírodného 
prostredia, vysokú úroveň prosperity a pohody a priateľské prostredie. Samozrejme, že vzhľadom na 
silnú dynamiku zmien, ku ktorým dochádza globálne aj na miestnej úrovni, sa úroveň reputácie krajín 
každoročne mení. Niektorí krajiny svoju povesť zlepšujú, iné vykazujú negatívny trend. 

Okrem zostavovania rebríčka reputácie krajín zostavuje Reputačný inštitút každoročne aj 
rebríček reputácie organizácií a v posledných rokoch aj miest. Rebríček miest bol zverejnený už po 
siedmy raz a pre rok 2018 bol zostavený na základe 23tisíc ratingov 56.svetových miest. Dáta sa 
zbierali len od tých ľudí, ktorí potvrdili, že majú o dianí v dotyčnom meste prehľad. Najuznávanejšie 
mestá a ich RepTrak®Pulse skóre: 1. Sydney 82.3; 2. Kodaň 81.5; 3. Viedeň 79,8; 4. Štokholm 79.6; 
5. Vancouver 79.2; 6. Londýn 79.2; 7. Melbourne 79.0, 8. Barcelona 79.0; 9. Miláno 78.7; 10. Toronto 
78.6; 11. Amsterdam 78.3; 12. Tokio 78.3; 13. Rím 78.1; 14. Montreal 78.0; 15. Edinburgh 77.8. Na 
konci hodnotiaceho rebríčka sa umiestnila Káhira, Moskva a Mexico City. Kým Sydney bolo 
uvádzané ako top miesto pre život, prácu a výlety, New York zase top mesto, kde by ľudia chceli 
investovať. 

Podporu mestám pre rozvíjanie ich kultúry a budovanie imidžu  poskytuje Európska únia 
a Európsky parlament. Už od roku 1985 tieto inštitúcie udeľujú titul „Európske hlavné mesto kultúry“, 
ktorý každoročne priznávajú jednému alebo dvom európskym mestám. Vybrané mesta majú po celý 
rok možnosť predstaviť Európe svoj kultúrny život a jeho rozvoj. Niektoré mestá vedia veľmi dobre 
využiť ponúknutú šancu na transformáciu svojej kultúrnej štruktúry, na propagáciu, zviditeľnenie 
a uznanie v medzinárodnom prostredí. 

                                                           
3Podľa rebríčka Country RepTrak®2018 sa v prvej polovici hodnotených krajín ďalej umiestnili: 11. Írsko (76,1); 12. 
Rakúsko (75,6); 13. Taliansko (75,0); 14. Španielsko (73,1); 15. Belgicko (72,6); 16. Spojené kráľovstvo (72,0); 17. 
Portugalsko (71,9);18. Francúzsko (69,3); 19. Nemecko (68,5); 20. Singapur (68,5); 21. Česká republika (65,6); 22. Grécko 
(64,7); 23. Thajsko (63,8); 24. Taiwan (62,6); 25. Maďarsko (62,0); 26. Chile (60,2); 27. Argentína (60,2); 28. Peru (60,0), 
29. Malajzia (59,7), 30. Poľsko (59,5).  
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PRÍNOSY Z DOBREJ POVESTI 
 

Dobrá povesť prináša pre firmy výhody spojené s lepšími finančnými výsledkami, so 
zvýšením výnosov z odbytu, so znížením kapitálových nákladov, dostupnosťou kvalifikovanej 
pracovnej sily, menším rizikom súvisiacim s podnikateľskými aktivitami, atď. V prípade krajín sa ich 
dobrá povesť pozitívne prejavuje v mnohých oblastiach ekonomiky, politiky, spoločnosti a kultúry. 
Tieto prínosy sa odrážajú jednak v aktivitách a vzorcoch správania sa predstaviteľov danýchkrajín, 
jednak na úrovni organizácií (firmy, inštitúcie, orgány verejnej správy atď.) a bežných osôb 
(zákazníci, turisti, zamestnanci, študenti, obyvatelia). Priateľské podnikateľské prostredie priťahuje 
investorov a podnikateľov a ich aktivity následne prispievajú k rozvoju miest, regiónov a celej krajiny. 

Nové firmy vytvárajú nové pracovné miesta, platia dane do štátneho rozpočtu, budujú 
infraštruktúru, prinášajú know-how a technologický a inovačný rozvoj, spolupracujú s miestnymi 
dodávateľmi a pod. Atraktívne prírodné prostredie, tradície, kultúrne dedičstvo, známe produkty, 
univerzity, centrá vedy a výskumu priťahujú turistov na návštevu krajiny, spotrebiteľov k nákupu 
domácich produktov, mladých ľudí na štúdium, talentovaných a vysokokvalifikovaných ľudí do 
zamestnania, prípadne mať úmysel usadiť sa v krajine. Efektívne riadenie krajiny zabezpečujúce mier, 
bezpečnosť, právny poriadok, dodržiavanie etických kódexov, dôveryhodnosť orgánov a verejných 
inštitúcií, diplomatické kontakty a spolupráca v rôznych aspektoch a na rôznych úrovniach pomôžu 
pritiahnuť  medzinárodné a ďalšie významné organizácie a podnikateľské aktivity. Výhody 
generované kľúčovými skupinami zainteresovaných strán so zreteľom na krajinu uvádza tabuľka 1. 
 
Tab. 1- Prínosy dobrej povesti podľa kľúčových zainteresovaných účastníkov 

Zúčastnení aktéri Hlavné výhody 
Investori Investovanie v krajine, meste 
 Odporúčanie investície  
 V prípade pochybnosti rozhodnutie v prospech 

krajiny, mesta   
Firmy  Podnikanie v krajine, meste 
 Odporúčanie ďalším  
Obyvatelia Práca v krajine, meste 
 Život v krajine, meste 
 Štúdium v krajine, meste 
Turisti Návšteva krajiny, mesta 
 Odporúčanie návštevy 
 V prípade pochybnosti rozhodnutie v prospech 

krajiny, mesta   
Regulátori Odporúčanie krajiny, mesta   
 Podpora domácich aktivít 

V prípade pochybnosti rozhodnutie v prospech 
krajiny, mesta   

Médiá Poradenstvo pred publikovaním 
 Použitie príkladu  
 V prípade pochybnosti rozhodnutie v prospech 

krajiny, mesta   
Tvorcovia verejnej mienky Zapojenie sa do dialógu 
 Odporúčanie krajiny, mesta   
 V prípade pochybnosti rozhodnutie v prospech 

krajiny, mesta   
Prameň: [9, s. 111, 112] 
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Ako zobrazuje tabuľka 1, výhody vyplývajúce z dobrej povesti nie sú výsledkom iba činnosti 
aktérov konkrétnych záujmových skupín, ale pochádzajú aj z postojov k iným účastníkom, zo šírenia 
pozitívnych názorov na krajinu a mesto a odporúčaniaich hodnôt a predností. Základom vzorcov 
správania sa je dôvera zúčastnených aktérov k danej krajine, jej autoritám a obyvateľom. 
 
BUDOVANIE REPUTÁCIE KRAJINY 

 
Reputácia krajiny má na rozdiel od rýchlo sa meniacej realitydlhodobý charakter. Jedným z 

hlavných dôvodov, prečo sa krajiny rozhodujú pre budovanie značky resp. hľadanie konkurenčnej 
identity  je uvedomenie si, že imidž už nezodpovedá skutočnosti, je zastaraný, ďalej už nedokáže 
podporovať ekonomické, politické, či rozvojové ciele krajiny, alebo z prevencie pred týmto 
zaostávaním imidžu.Pre zlepšenie reputácie krajiny je prospešné inšpirovať sa vyskúšanými postupmi 
a príkladmi dobrej praxe. Prvým krokom je určiť, v čom spočíva reputácia krajiny a stanoviť si 
očakávania a príležitosti. Ďalším krokom je identifikácia kľúčových účastníkov, ktorí zvyšujú 
reputáciu danej krajiny a vytvoriť tím zodpovedný za reputáciu krajiny, naštartovať zmeny 
a prispôsobiť aktivity očakávaniam.  

Zlepšenie imidžu krajiny je možné dosiahnuť strategickým prístupom k manažmentu značky 
krajiny. Základnými fázami v procese strategického manažmentu je zodpovedanie nasledovných troch 
otázok: 

• Kto sme, kde sme? – v kontexte krajín to znamená zistiť, ako ľudia v skutočnosti vidia 
svoju krajinu dnes a porozumieť, prečo ich tento pohľad odrádza od aktívneho záujmu, 
rešpektu, obdivu, načúvaniu jej posolstvám, investovaniu prostriedkov a trávenia času v 
tejto krajine;  

• Kam sa chceme dostať? – vytvoriť si jasnú víziu toho, ako by krajina mala vyzerať,  aby ju 
ľudia pozitívne vnímali po všetkých stránkach; 

• Ako sa tam dostaneme? – vypracovať efektívnu stratégiu a postupnosti, ktorými sa krajina 
dostane od súčasného k budúcemu želanému stavu. 

 
Tvorba výnimočnej, inšpirujúcej a motivujúcej stratégie značky krajiny je jedným zo základných 

predpokladov jej budúceho úspechu a konkurenčnej výhody. Stanovením si správnych výberových 
kritérií a v súlade s nimi je potrebné vytvoriť jednak stratégiu pravdivú a zároveň výrazne 
zaujímavejšiu ako bola pôvodná a aké sú konkurenčné stratégie iných krajín. Aby bola stratégia 
imidžu krajiny úspešná, musí spĺňať určité kritériá. Mala by byť: 1/ kreatívna, 2/ jedinečná, 3/ 
špecifická, nie odvodená, 4/ motivujúca, 5/ relevantná, zmysluplná a 6/ jednoduchá, použiteľná[4]. 
Dobrá stratégia by mala zabezpečiť, aby krajina bola vnímaná na preplnenom globálnom trhu. Jej 
vlastnosti by mali byť kombináciou pravdivosti internej a externej hodnovernosti a odlíšenosti od 
konkurencie. Motivujúca by mala byť práve tými faktormi, ktoré majú v sebe hybnú silu k zmene 
správania sa. Mala by priniesť určitú zmysluplnosť pre externé publikum a dôvody „prečo“ kúpiť, 
investovať atď. v danej krajine. A nakoniec praktická a dostatočne obsažná pre rozličné spektrum ľudí, 
pre rôzne situácie, pre dlhodobý časový horizont a s možnosťou praktickej implementácie do 
každodenných aktivít všetkých jej nositeľov. 

  
ZÁVER 
 

Imidž krajiny a jej atraktivita súvisí s vnímaním krajiny rôznymi skupinami účastníkov. 
Reputáciu určujú vzorce správania, postoje a konkrétne aktivity zainteresovaných strán. Dobrá povesť 
krajiny priťahuje investorov, talentovaných pracovníkov, vedcov, umelcov, turistov a pod., čo 
prispieva k rozvoju krajiny a zvyšuje jej konkurencieschopnosť a výhody v medzinárodnom prostredí. 
Skúmaním reputácie firiem, krajín a miest sa zaoberajú významné medzinárodné organizácie. Pri 
meraní reputácie krajiny sú hodnotené rôzne faktory a atribúty, ktoré sa vzťahujú na tri kľúčové 
oblasti – efektívnosť vládnej politiky, atraktívnosť prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva a tiež 
úroveň národného hospodárstva krajiny a jej príspevok k rozvoju globálnej ekonomiky.Na tom, akú 
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má krajina reputáciu, má veľký vplyv skutočnosť, ako komunikuje samú seba a čo všetko pre svoje 
zviditeľnenie robí. Predpokladom budúceho úspechu v konkurenčnom prostredí je vytvorenie kvalitnej 
stratégie značky krajiny. 
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