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1. Bevezetés 

A tanulmány célja az angol nyelvű versenyképességi szakirodalom feldolgozása és elemzése, 

ezen belül a gazdasági és a társadalmi versenyképesség hagyományos fogalmainak a 

tisztázása, a mai relevanciák bemutatása.  

Az áttekintett szakirodalom elemzése alapján tanulmányunkat három részre tagoljuk. Először 

a versenyképesség fogalmi megközelítéseit tekintjük át, ennek keretében külön kiemeljük a 

gazdasági, a gazdasághoz kapcsolódó társadalmi és a komplex társadalmi és gazdasági 

tényezőket egyaránt felvonultató megközelítéseket. Ezután összegezzük az Európai Unió 

versenyképességgel foglalkozó dokumentumainak elemeit, a versenyképesség értelmezését és 

definícióit, a közösségi prioritásokkal való összefüggéseit. Tanulmányunk harmadik részében 

a versenyképesség mérhetőségével, konkrét mutatóival és indikátoraival foglalkozunk. 

 

2. A versenyképesség definíciói 

A versenyképesség mikro-, mezo- és makroszinten is értelmezhető, így beszélhetünk 

mikrogazdasági (vállalati) versenyképességről, regionális versenyképességről és országos, 

nemzeti vagy makrogazdasági versenyképességről egyaránt (1. ábra). A vállalatok közötti 

piaci verseny evidenciájával szemben az országok, régiók, települések közötti verseny léte 

korántsem volt elfogadott a versenyképesség elméleti hátterét adó közgazdaságtanban. 

Krugman tagadja a területi verseny létét, s így a versenyképesség területi szintre való 

kiterjesztését, mondván, az csak a vállalatok egyik jellemző vonása. Többrétű indoklása 

szerint egyrészt a nemzetgazdaságok nem hasonlítanak a vállalatokhoz, hiszen a sikertelen 

országokat nem lehet bezárni, másrészt az országok közötti kereskedelem nem zérus összegű, 

azaz a komparatív előnyök alapján megvalósuló specializálódás eredményezheti azt, hogy 

minden ország nyertessé váljon, harmadrészt pedig a vállalatokkal szemben az országok nem 

versenyeznek, hanem rivalizálnak egymással (Krugman, 1994).  

A kilencvenes években egy másik neves közgazdász, Porter is amellett érvelt, hogy a 

versenyképesség nem értelmezhető nemzetgazdasági szinten. A termelékenységet a 

középpontba helyező elmélet, az ún. gyémántmodell szerint a versenyképesség nem a 

gazdaság egészében, hanem csak az egyes iparágakban mérhető, méghozzá a 

tényezőellátottság (pl. munkaerő, infrastruktúra), a keresleti viszonyok, a kapcsolódó és 

beszállító iparágak (háttéripar) és a vállalati stratégia, szerkezet és verseny kategóriái mentén. 

A versenyképesség Porter felfogása szerint dinamikus, idővel változó, így egy ország 

jellemzésére is több versenyképességi szint alkalmas: erőforrásokon, illetve termelési 
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tényezőkön alapuló, beruházásokon alapuló, innovációvezérelt, végül a jóléten, gazdagságon 

alapuló versenyképesség (Porter, 1990).  

 

1. ábra: A versenyképesség különböző területi szempontjai 

 

Forrás: Borozan, 2008, 52.o. 

 

A Ricardo által megfogalmazott komparatív előnyök érvényesülésével, a szakosodással 

minden ország előtt lehetőség nyílik a fejlődésre. Egy másik közgazdaságtani megközelítés 

szerint azonban a piaci mechanizmusok önmagukban nem képesek kiegyenlíteni a területi 

különbségeket, s így közösségi beavatkozásra is szükség van. Porter a kompetitív előnyök 

elméletének megfogalmazásával – amely a területi egység adottságokhoz illeszkedő stratégia 

kidolgozásának szükségességét hangsúlyozza – értelmezhetővé vált a verseny az országok és 

az egyes térségek között is. A kompetitív előnyök elmélete szerint a nemzet jóléte az ország 

gazdaságpolitikájától és a vállalati versenystratégiáktól függ, s nem a komparatív előnyök 

elméletének alapját adó termelési tényezők meglététől (Porter, 2001). Az országok közötti 

verseny létének elfogadottságát jelzi, hogy egyre több szervezet, intézet készít a 

versenyképesség alapján rangsorokat. Az országok évenkénti rangsorát elkészítő IMD 

(International Institute for Management and Development) megfogalmazásában „a nemzetek 

versenyképessége a közgazdaságtannak azon tényezők és politikák vizsgálatával foglalkozó 

része, amely meghatározza egy nemzet képességét a vállalkozások nagyobb értékteremtését és 

az állampolgárok nagyobb jólétét létrehozó és megőrző környezet fenntartására” (Garelli, 

2006, 2.o.). Szintén az országos szintű, országok közötti verseny kimenetelét meghatározó 
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versenyképesség definícióját fogalmazza meg a Világgazdasági Fórum: „Nemzeti 

versenyképesség alatt azon tényezők, politikák és intézmények összességét értjük, amelyek 

egy ország termelékenységének a szintjét meghatározzák” (WEF, 2007, 3.o.). Az OECD 

meghatározása szerint a versenyképesség „annak a fokmérője, hogy szabadpiaci körülmények 

között mennyire képes egy ország nemzetközi piacokra eladható árukat és szolgáltatásokat 

termelni, miközben hosszabb távon fenntartja és növeli lakossága életszínvonalát” (OECD, 

1992). A fenti definíciókból is kitűnik, hogy a vállalati és a területi versenyképesség jellemzői 

között jelentősek különbségek vannak; a területi versenyképesség magában foglalja azt a 

tudatos magatartást is, amely a sikeres vállalatok letelepedésének, megmaradásának 

érdekében tett lépéseket, a megfelelő háttértényezők – intézményrendszer, infrastruktúra, 

oktatás – biztosítását foglalja magában. Egy adott országra, Írországra vonatkozó speciális 

meghatározás szerint „a nemzeti versenyképesség mindazon tényezők összessége, amelyek 

hatással vannak az ír cégek azon képességére, hogy a nemzetközi piacokon versenyezzenek, 

ezáltal megteremtik a lehetőséget Írország lakói számára életszínvonaluk növelésére” (Forfás, 

2006). 

Az országok gazdasági versenyképességének definiálására már számos kísérlet történt. Az 

egyik legösszetettebb koncepciót kialakító Trabold a versenyképesség négy fontos elemét 

határolta körül – az eladás képessége (export), vonzóképesség (helyszín), 

alkalmazkodóképesség, kereseti képesség –, amelyek egy olyan hierarchiába, piramisba 

rendeződnek, ahol a kereset képessége a másik három pilléren alapul (2. ábra). Az elmélet 

szerint egy ország versenyképességének legalapvetőbb indikátora a kereseti szint, míg a 

másik három mutató csak ezt meghatározó faktorként jelentkezik. A versenyképesség fő 

ismérveként Fagerberg azt a jelenben és a jövőben is érvényesülő képességet jelöli meg, hogy 

az ország állampolgárai számára olyan életszínvonalat tud biztosítani, amely magas más 

államokban tapasztaltakhoz képest (Fagerberg, 1996). A gazdasági versenyképesség mind 

Dollar és Wolff, mind Hughes szerint a külkereskedelemmel áll szoros összefüggésben. A 

szerzőpáros a versenyképes országot a magas technológiai szintű és minőségű, sikeres 

nemzetközi kereskedelemmel, valamint a magas jövedelmekkel és bérekkel azonosítja (Dollar 

– Wolff, 1993), míg Hughes a termelékenység és a külkereskedelem szerepét hangsúlyozza 

(Hughes, 1993).  
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2. ábra: A nemzeti versenyképesség hierarchiája 

 

Forrás: Trabold, 1995, 182. 

 

A területi versenyképesség létezésének, mérésének elterjedése a versenyképesség 

definíciójára is hatással volt. A regionális versenyképességet korábban vagy a nemzeti 

versenyképességből származtatták, vagy a kisebb területi egységek versenyképességének 

aggregátumaként értelmezték. A mikrogazdaságon alapuló koncepció szerint a regionális – 

illetve minden területi – versenyképesség a termelékenységgel egyenlő (Porter, 2002). A régió 

termelékenysége a vállalatok termelékenysége által meghatározott, ami egyrészt a megtermelt 

áruk és szolgáltatások minőségétől, versenyelőnyeiktől, másrészt az üzleti környezet 

minőségétől függ. Porter összességében arra a következtetésre jutott, hogy a regionális 

versenyképességet a klasztertevékenységek jelenléte és dinamikája határozza meg (Porter, 

2003), jóllehet nem biztos, hogy a versenyelőnyök a regionális termelékenység 

növekedéséhez, a termelékenység növekedése pedig a régió fejlődéséhez vezet. A nemzeti 

versenyképességből származtatott koncepció azon a meggyőződésen alapul, hogy a 

mikrogazdaság termelékenysége csak szükséges, de nem elégséges feltétele a regionális 

versenyképességnek, s a tartós regionális fejlődésnek. Storper megfogalmazásában a 

regionális versenyképesség „egy régió azon képessége, hogy odavonzza és megtartsa 

bizonyos tevékenységekben stabil vagy növekvő piaci részesedésű cégeket, miközben 

fenntartja vagy növeli azok életszínvonalát, akik ebben részt vesznek” (Storper, 1997, 264.o.). 

Definíciója szerint az a régió lesz versenyképes, amelyiknek sikerül olyan feltételeket 

kialakítania, ami tartósan lehetővé teszi a hozzáadott érték kialakítását, az életszínvonal és a 
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lakosság jól-létének javítását. A fenti megközelítéssel szemben megfogalmazott kritikák azon 

alapulnak, hogy a nemzetgazdaság és a regionális gazdaság jelentős mértékben különböznek 

egymástól, mint ahogy a nemzeti kormányok és a regionális testületek hatáskörei is 

nagyságrendekkel eltérőek. A regionális versenyképesség a régióknak azon képességeként 

definiálható, hogy valamilyen módon, országon belül vagy országok között versenyeznek a 

gazdasági növekedés és fejlődés érdekében (Borozan, 2008).  

A versenyképesség komplex megközelítései a gazdasági és a társadalmi (s olykor a 

környezeti) szempontok figyelembevételével készültek el. E szemlélet alkalmazói belátták, 

hogy egy ország (régió, város) versenyképességét nem lehet egyoldalúan csak gazdasági 

tényezőkre leszűkíteni, hanem olyan elemeket is figyelembe kell venni, amelyek e szektoron 

kívül léteznek. A nemzetek közötti verseny az emberi fejlődés egyes elemeiben, így a 

gazdasági jólétben, a képzettségi szintben, az egészségügyi állapotban vagy az egyenlő 

jogokban és a demokráciában egyaránt megnyilvánul. A társadalmi jólétet célzó társadalmi-

gazdasági versenyképesség piramisa (3. ábra) a fent már ábrázolt Trabold-féle hierarchia 

továbbfejlesztett változata, amely a gazdasági versenyképességet a társadalmi-gazdasági 

versenyképesség egyik (hangsúlyos) alkotóelemének tekinti, ami mellett a választás 

szabadsága (demokrácia), az egészség, az oktatás és a választás lehetősége (társadalmi 

igazságosság) jelentkezik további pillérként (Reiljan – Hinrikus – Ivanov, 2000). 

 

3. ábra: Az országos társadalmi-gazdasági versenyképesség hierarchiája 

 

Forrás: Reiljan – Hinrikus – Ivanov, 2000, 24. o. 
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Egy másik, a gazdasági mutatók meghatározottságán túlmutató megközelítés szerint a 

versenyképesség azon intézmények, politikák és tényezők sora, amelyek meghatározzák egy 

ország termelékenységi szintjét, így az tizenkét pillér (intézmények, infrastruktúra, 

makrogazdasági stabilitás, egészségügy és alapfokú oktatás, felsőfokú oktatás és képzés, 

termékpiaci hatékonyság, munkaerő-piaci hatékonyság, pénzpiaci kifinomultság, technológiai 

felkészültség, piaci méret, üzleti kifinomultság, innováció) mentén értelmezhető (Sala-i 

Martin et al., 2008). 

A versenyképesség új, társadalmi elemeket is magában foglaló megközelítése megjelenik 

Kitson, Martin és Tyler munkájában, akik a regionális versenyképessége esetében a korábbi 

„külső” tényezők nyomatékosítása helyett az endogén fejlődés (termelő tőke, humán tőke, 

társadalmi-intézményi tőke, kulturális tőke, infrastrukturális tőke, tudás- és kreatív tőke) 

egyes elemeire helyezik a hangsúlyt (Kitson – Martin – Tyler, 2004). Egyéb szerzőknél is 

találunk példát arra, hogy a társadalmi szempontokat kiemelten kezelik. McRae ezen belül a 

társadalmi szerveződések fontosságát hangsúlyozza, vagyis azt állítja, hogy ezek 

hatékonysága alapvetően meghatározza a társadalmi versenyképességet. Hangsúlyoznunk kell 

azonban, hogy a térségi versenyképességet ő sem tudja elképzelni erős, jól teljesítő gazdaság 

nélkül (McRae, 1996).  

 A komplex versenyképességi megközelítések további példáit adják a városok 

versenyképességének mérésével foglalkozó tanulmányok. Az OECD két dimenzióban 

értelmezi a városok versenyképességét. Az egyik dimenziót az üzleti szektor 

termelékenységének fejlődése, a másik dimenziót pedig a város humán tőkéjének fejlődése 

adja (OECD, 2006). A városok versenyképességével foglalkozó szakirodalom jelentős 

részében továbbra is csak a gazdaság, a termelékenység meghatározó szerepe jelenik meg, bár 

egyes kutatók azt hangsúlyozzák, hogy a gazdasági siker nem garantálja sem annak hosszú 

távú megmaradását, sem a gazdaságon kívüli szektorok sikerességét (Begg, 1999; 

Bruneckiene – Guzavicius – Cincikaite, 2010; Jiang – Shen, 2010, 2013). A városok 

versenyképességére a komplex megközelítést alkalmazók szerint a gazdasági teljesítmény, a 

társadalmi fejlődés, a környezet állapota és a hatékony városi kormányzás egyaránt hatással 

van. A komplex megközelítés a fenntartható fejlődés alappilléreit (gazdaság, társadalom, 

környezet) teszi meg a vizsgálat fő dimenzióiként, s a versenyképes várost mint gazdaságilag 

jól teljesítő, jó társadalmi adottságokkal és struktúrával rendelkező, jó minőségű környezettel 

bíró területet határozza meg.  
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3. Versenyképesség az Európai Unió dokumentumaiban 

Az Európai Unió első, versenyképességre vonatkozóan dokumentuma az 1993 decemberében 

elfogadott, majd 1994-ben megjelent Európa Tanács a Növekedés, versenyképesség és 

foglalkoztatás című Fehér Könyve. Ez az ipar fejlesztését a globális versenyképesség, a 

tényező generálta növekedés és a foglalkoztatás alapján közelítette (vagyis az ipar fejlesztésén 

keresztül kívánja elérni a versenyképesség fokozását). Ez alapján több Bizottsági jelentés és 

előerjesztés nyomán 1996-ban született döntés arról (EC, 1996), hogy évente jelentés 

készüljön az EU versenyképességének alakulásáról. A Fehér Könyv megfogalmazta, hogy az 

állampolgárok jóléte a foglalkoztatottságtól és a munkahelyek számától függ, így akkor lesz 

versenyképes egy régió, ha gazdasági növekedési rátát mutat fel és elegendő munkahelyet 

teremt az ott élők számára. A Fehér Könyv tehát nem definiálja pontosan, hogy mit ért 

versenyképesség alatt, a gazdasági növekedéből indul ki és megfogalmazza a társadalmi 

elvárásokat, a növekvő életszínvonalat és a kis jövedelmi különbségeket (Lengyel, 2003).  

1994-ben a régiókról szóló ötödik kohéziós jelentés is elkészült, Versenyképesség és kohézió 

címmel. Ez a jelentés általánosságban ír a versenyképességről, nem ad egységes 

versenyképesség definíciót, inkább csak bemutatja az Unión belüli regionális különbségeket 

és egyenlőtlenségeket.  

Ez a jelentés négy olyan tényezőt emel ki, amelyek meghatározóak a versenyképesség 

szempontjából. Ezek a tényezők az alábbiak:  

 az infrastruktúra és a humán erőforrás 

 a régiókba kívülről jövő új befektetések (külföldi működő tőke, azaz régión kívüli 

tőke) 

 a kutatási és a technológiai fejlesztés szerepe 

 a perifériális (földrajzi) helyzet (határmenti térségek) (Lengyel, 2003) 

1994- évben az Európai Unióban létrejött egy Versenyképességi Tanácsadó Csoport, valamint 

kidolgozásra került a versenyképesség mérésének első módszertana, amely ettől az évtől 

kezdve a minden évbe megjelenő Európai Versenyképességi Jelentés alapját jelentette. Ez a 

munka vezetett el a versenyképesség Európai Unió által megfogalmazott egységes 

definíciójához, amely így hangzik: a versenyképesség „képesség olyan termékek és 

szolgáltatások előállítására, amelyek megfelelnek a nemzetközi piac követelményeinek, 

illetve magas és fenntartható mértékű bevételeket (GDP) eredményeznek”1. Emellett 

                                                 
1
 A GDP alakulására e megközelítés szerint négy tényező van közvetlen hatással: foglalkoztatási szerkezet, 

innovációs tevékenység, megközelíthetőség (elérhetőség) és a munkaerő képzettsége. 
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alkalmaznak egy általánosabb definíciót is: „a vállalatok, régiók, országok és ország 

csoportok képessége a magas bevételek és foglalkoztatási szint megteremtésére”. 

A versenyképesség fogalom alakulására a fentieken túl lényeges hatással volt az Első 

Kohéziós Jelentés (1996), az Amszterdami Szerződés (1997), továbbá az Európai 

Területfejlesztési Perspektíva is. 

Elmondható, hogy az 1997-es Amszterdami Szerződésben a versenyképesség és a kohézió 

már kulcsfogalomként szerepelnek. A Szerződés így fogalmaz: „A Közösség feladata, hogy 

közös piac, valamint gazdasági és monetáris unió létrehozásával, továbbá a 3. és a 4. cikkben 

meghatározott közös politikák, illetve intézkedések végrehajtásával a Közösség egész 

területén előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és 

fenntartható fejlődését, a foglalkoztatottság és a szociális védelem magas szintjét, a férfiak és 

a nők egyenlőségét, a fenntartható és inflációt nem gerjesztő növekedést, a gazdasági 

teljesítmények nagyfokú versenyképességét és konvergenciáját, a környezet minőségének 

magas szintű védelmét és javítását, az életszínvonal és életminőség emelését, valamint a 

tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohéziót és szolidaritást” (Idézi: Lengyel 2003, 

227.). A Szerződésben a versenyképesség fogalom szorosabb értelemben az iparral 

kapcsolatban jelenik meg.  

A versenyképesség Európai Unióban elfogadott szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti.  

 

4. ábra: A versenyképesség logikai szerkezete az EU-ban 

 
Forrás: EC (1996) alapján Lengyel, 2003, 234. 
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Az Európai Unió versenyképességi piramisában a piramis csúcsa az életszínvonal, ami arra 

enged következtetni, hogy a versenyképességnek az EU tagállamai állampolgárainak 

életszínvonal növekedését kell szolgálnia. Az EU versenyképességgel kapcsolatos legújabb 

felfogását tükrözi az Európai Bizottság 2004-es definíciója, mely szerint „a versenyképesség 

egy globalizált világban elhelyezkedő gazdaság termelékenységét méri azzal a céllal, hogy 

fokozza az életszínvonalat és a munkahelyteremtést” (EC, 2006). 

 Az életszínvonal növekedését két tényező határozza meg e megközelítés szerint: a 

foglalkoztatás és a termelékenység alakulása. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a 

versenyképességet célzó politikáknak a munkahelyteremtéshez és a termelékenység 

növeléséhez egyidejűleg hozzá kell járulniuk. Az ábra bal oldala a foglalkoztatási ráta 

felbontását tartalmazza a foglalkoztatásra ható legfontosabb makrogazdasági tényezők 

kiemelésével, rámutatva a köztük lévő kapcsolatokra is. Az ábra jobb oldala a 

termelékenységre ható tényezőket foglalja magában. A felsorolt kategóriák elsősorban 

vállalatgazdasági és nem makrogazdasági kategóriák (ez kapcsolódik Porter korábban leírt 

megközelítéséhez), noha bizonyos keretek között átválthatók és mérhetők. Rá kell mutatni 

arra, hogy az immateriális befektetések és az innováció kiemelésében a tudás-alapú gazdaság 

és társadalom megteremtésének és fejlesztésének szándéka érezhető, illetve több olyan 

szempont is megjelenik, amelyek a jelenlegi projektbe beépíthetők.  

 

4. A versenyképesség mérése 

Az országok, régiók, városok vagy egyéb térségek versenyképességének mérésére több 

megközelítés alapján kerülhet és kerül sor. Az indikátorokat nagyban meghatározza a mérést 

végző szemléletén kívül az is, hogy mely területi egység vizsgálatáról van szó, hiszen e 

tényező mentén az egyes indikátorok is változóak lehetnek.  

 

4.1. Gazdasági megközelítések 

Az országok versenyképességével, illetve az országok versenyképességi rangsorának 

felállításával foglalkozó szervezetek és intézmények döntően makrogazdasági szemléletet 

alkalmaznak tevékenységük során. Az adatgyűjtés során kemény, azaz statisztikai adatokat, s 

puha, azaz szakértői interjúkon és kérdőíveken alapuló adatokat egyaránt használnak, s 

figyelembe vesznek a gazdaság teljesítményét mérő ex post és a gazdaság teljesítményének 

növelését elősegítő ex ante mutatókat is. A versenyképességi rangsorok további közös 

jellemzőjét adja az, hogy a gazdasági, s ezen belül makrogazdasági megközelítés mellett 
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olyan mutatókat is bevonnak az elemzésbe, amelyek a gazdasági teljesítménnyel lazább 

kapcsolatban állnak, s inkább csak annak hátterét adják. Fontos azonban az is, hogy ezeket a 

mutatókat is külön értékelik, a rangsorállítás az e mutatókon alapuló fő- és alfaktorokban is 

megvalósul.  

 

1. International Institute for Management and Development, Lausanne: IMD World 

Competitiveness Yearbook 

A vizsgálat fő kérdése az, hogy hogyan tudnak az egyes nemzetek a vállalataik számára olyan 

környezetet megteremteni és fenntartani, amely biztosítja versenyképességüket. A 

versenyképességi rangsorok elkészítése érdekében 2007-ben négy fő faktort alakítottak ki, 

amelyek további 5-5 alfaktorra bomlanak, s összesen 323 indikátort tartalmaznak. A mutatók 

egy részét csak az országelemzésekhez használták fel, a versenyképességi rangsor felállítását 

246 mutató alapján készítették el.  

 

1. táblázat: A versenyképességre ható tényezők, IMD 

Gazdasági teljesítmény 

(79 adat) 

Kormányzat 

hatékonysága (72 adat) 

Üzleti szféra 

hatékonysága (71 adat) 

Infrastruktúra 

 (101 adat) 

1. belföldi gazdaság 

2. nemzetközi 

kereskedelem 

3. külföldi befektetések 

4. foglalkoztatottság 

5. árak 

1. közpénzügyek 

2. költségvetési 

politika 

3. intézményrendszer 

4. gazdasági 

törvénykezés 

5. társadalmi szerkezet 

1. termelékenység 

2. munkaerő-piac 

3. pénzügyek 

4. vállalatvezetési 

gyakorlat 

5. attitűdök és értékek 

1. alapinfrastruktúra 

2. technológiai 

infrastruktúra 

3. tudományos 

infrastruktúra 

4. egészségügyi 

infrastruktúra és 

környezet 

5. oktatás 

 

Forrás: McCauley, 2007 

 

2. Világgazdasági Fórum: Globális Versenyképességi Index (GCI) 

A Világgazdasági Fórum égisze alatt megvalósított vizsgálat 2007-ben már az új módszer 

szerint készült el. A Globális Versenyképességi Index meghatározása 12 pillér vizsgálatán 

alapul, amelyek három alindexbe csoportosíthatók, s összesen 113 változót tartalmaznak. A 

vizsgált országokat – a versenyképességi rangsor felállításán túl – a szervezet tényezővezérelt, 

hatékonyságvezérelt és innovációvezérelt versenyképességi csoportokba sorolja. 
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3. Világgazdasági Fórum: Üzleti Versenyképesség Index (BCI) 

A Világgazdasági Fórum másik versenyképességi indexe, az Üzleti versenyképesség index azt 

a Porter-féle szemléletet alkalmazza, amely a versenyképességet a termelékenységgel 

azonosítja, tehát egy ország is akkor lehet versenyképes, ha magas a termelékenységi indexe. 

 

2. táblázat: A versenyképesség mérése, WEF 

Alapkövetelmények Hatékonyságfokozók Innováció és kifinomultság 

1. Intézmények 

2. Infrastruktúra 

3. Makroökonómiai 

stabilitás 

4. Egészségügy és 

alapoktatás 

 

1. Felsőoktatás és képzés 

2. Termékpiaci hatékonyság 

3. Munkaerőpiaci 

hatékonyság 

4. Pénzpiac kifinomultsága 

5. Technológiai 

felkészültség 

piacméret 

1. Üzleti kifinomultság 

2. Innováció 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A magas termelékenység hozzájárul a magas bérekhez, az erős árfolyamhoz, a kedvező 

befektetői környezethet, s a magas életszínvonalhoz. A 2007-es kiadványban már új 

módszertant alkalmaztak, s meghatározták a versenyképesség elindítóit és indikátorait, 

valamint determinánsait. A versenyképesség elindítói és indikátorai, azaz a versenyképes 

környezet hozzájárul a hazai befektetések, export, import, külföldről jövő közvetlen 

befektetések, külföldre irányuló közvetlen befektetések, nemzeti innováció növeléséhez, ezek 

pedig biztosítják a termelékenység növekedését. A versenyképesség determinánsai közé a 

makrogazdasági, politikai, jogi és szociális környezet, mikrogazdasági versenyképesség, s az 

adottságok (természeti kincsek, földrajzi fekvés) tartoznak, tehát ezek azok a – nem csak a 

gazdaság szigorúan vett körébe tartozó – tényezők, amelyek meghatározzák egy ország 

versenyképességét. A determinánsok közül a mikrogazdasági versenyképesség a hangsúlyos, 

mert Porter szerint „csak a vállalatok tudnak jólétet létrehozni, nem a kormányok vagy más 

társadalmi intézmények” (Porter – Ketels – Delgado, 2007, 53). A mikrogazdasági 

versenyképességet meghatározza a vállalati tevékenységek és stratégiák kifinomultsága, a 

mikrogazdasági üzleti környezet minősége és a klaszterek fejlettségi szintje.  

Egy adott ország annál versenyképesebb, minél erősebb és integráltabb a determinánsok 

közötti kapcsolat. A fentebb említett versenyképességi vizsgálatokkal szemben az Üzleti 

Versenyképesség Index  ex ante értékelésen alapul, a két alindexbe – vállalati működés és 
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stratégia, illetve nemzeti üzleti környezet – sorolt 58 indikátor tehát a versenyképesség 

növelésére ható tényezőket, azok eredményességét összegzi. 

4. Az Egyesült Királyság versenyképességi mérései (DTI) 

A szintén makroökonómiai szemléletet alkalmazó, az Egyesült Királyságban kialakított 

versenyképességi mérési módszer célja nem versenyképességi rangsorok felállítása, hanem az 

ország összehasonlítása meghatározott tényezők mentén más államokkal. Az elkészült 

elemzések ennek megfelelően leíró statisztikai jellegűek, de ex ante és ex post mutatókat 

egyaránt alkalmaznak. 

1. Eredménymutatók: GDP/fő, foglalkoztatottsági ráta, GDP/foglalkoztatott, 

GDP/ledolgozott munkaóra; 

2. Beruházási mutatók: a GDP növekedésének volatilitása, a rövid távú kamatlábak 

volatilitása, üzleti beruházások a GDP %-ában, kormányzati beruházások a GDP %-

ában; 

3. Innovációs mutatók: publikációk egy lakosra jutó száma, hivatkozások egy lakosra 

jutó száma, teljes K+F kiadások a GDP %-ában, üzleti K+F kiadások a GDP %-ában, 

megadott szabadalmak száma az USA-ban / 1 000 000 lakos, az innovációban aktív 

vállalkozások azon aránya, amely technológiai innovációs kooperációban vesz részt, a 

bevétel termékfejlesztésre fordított része; 

4. Képességre vonatkozó mutatók: a 25-64 éves népesség legmagasabb iskolai 

végzettsége, a gazdaságilag aktív népesség képzettségi szintje, menedzsment 

képességek; 

5. Vállalkozásokra vonatkozó mutatók: vállalkozói kultúra indexe, a vállalkozásindítás 

költsége, a vállalkozásindítás időszükséglete, kockázati tőkebefektetések a korai 

szakaszokban, kockázati tőkebefektetések a felfutási és későbbi szakaszokban, teljes 

vállalkozási aktivitási index, nemek szerinti vállalkozásalapítás, a termelékenység 

növekedése a vállalkozások nagysága szerint; 

6. A versenypiaci környezetre vonatkozó mutatók: gazdasági nyitottság a termékek és a 

szolgáltatások piacán, termékpiaci korlátozások, a verseny indexe. 

 

5. Írország versenyképességi mérései: Éves Versenyképességi Jelentés 

Az írek versenyképességi módszertana szintén a makroökonómiai megközelítésen alapul, s a 

vizsgálat 140 indikátor bevonásával történik meg. Az Egyesült Királyság céljaihoz hasonlóan 

itt is a leíró statisztika segítségével kívánják meghatározni Írország helyzetét a többi 
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kiválasztott országhoz, valamint az OECD- és az EU-átlaghoz képest. Az általuk megalkotott 

versenyképességi piramis alapzatát az inputok, a középső szintet az outputok, míg a csúcsot 

az outcomes alkotják. Az inputok (politikai inputok) közé az üzleti környezet, a fizikai 

infrastruktúra és a tudásinfrastruktúra, az outputok (lényegi feltételek) közé az üzleti 

teljesítmény, a termelékenység, az árak és költségek, valamint munkakínálat tartoznak, míg az 

outcomes (eredmény) a fenntartható növekedéssel jelölhető.  

 

4.2. Gazdasági, a gazdasághoz szorosan kapcsolódó társadalmi 

tényezők figyelembevételével történő megközelítések 

Az országosnál alacsonyabb területi szintek esetében – a versenyképesség definíciói közötti 

különbségekkel megegyezően – a vizsgálatba bevont változók, indikátorok köre, s az egyes 

faktorok is gyakrabban alapulnak olyan társadalmi adatokon, mutatókon, amelyek nem 

választhatók el élesen a gazdasági teljesítménytől, sokkal inkább annak alapjául, meghatározó 

háttértényezőjeként szolgálnak. A regionális versenyképesség vizsgálata eleve kizárja a 

vizsgálható elemek köréből azokat a makroökonómiai mutatókat, amelyeket csak nemzeti 

szinten lehet értelmezni, megragadni. A regionális versenyképességre irányuló elemzések egy 

része azonban ennek ellenére is makroökonómiai megközelítésű – ezek elsősorban a 

regionális versenyképesség mérésére irányulnak –, mások a mikrogazdasági szemléletükkel 

elsősorban a regionális versenyképesség javításában hasznosítják eredményeiket.  

 

1. Az Egyesült Királyság versenyképességi mérései (DTI) 

A régiók összehasonlítását, s a regionális gazdaságfejlesztési elképzeléseikhez való 

információszolgáltatást célzó, a stratégiák kidolgozásához segítséget nyújtó módszertan az 

országos versenyképességi vizsgálathoz hasonló módszertanon, így ex ante és ex post elemek 

vizsgálatán alapul, amelyeket öt főcsoportba soroltak. A régiók társadalmi helyzetét leíró 

indikátorok számát a korábbiakhoz képest megnövelték, s külön csoportba sorolták a 

hátrányos társadalmi helyzetet jellemző mutatókat is. 

1. Átfogó versenyképesség: egy főre jutó bruttó hozzáadott érték és a háztartások egy 

főre jutó nettó jövedelme, munkatermelékenység a feldolgozóiparban, 

szolgáltatásokban és a többi ágazatban, hazai és külföldi tulajdonú feldolgozóipari 

cégek kibocsátásai és befektetései, termékek és szolgáltatások exportja; 

2. Munkaerőpiac: bruttó átlagbérek, foglalkoztatottság, munkanélküliség, munkanélküli 

segély, oktatás és szakképzés; 
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3. Hátrányos társadalmi helyzet: jövedelem-kiegészítések, -támogatások, jövedelem-

egyenlőtlenségek; 

4. Üzleti fejlődés: cégalapítás és túlélési ráta, teljes vállalkozói aktivitás, K+F és 

csúcstechnológiai, valamint technológia-igényes iparágakban való foglalkoztatottság; 

5. Föld és infrastruktúra: közlekedés, telephely-vásárlás és ingatlan bérleti költségek, 

üresen álló és gazdátlan földek újrahasznosítása. 

 

2. Lettország regionális versenyképességi mérése 

A regionális versenyképesség a szerző által használt definíció szerint „az a képesség, hogy 

régió lakosság igényeinek megfelelően biztosítsák a meglévő erőforrások leghatékonyabb 

felhasználásával és a szükséges források bevonzásával a lehető legmagasabb életszínvonalat” 

(Judrupa, 2011, 17).  A versenyképesség 10 elkülönített faktor segítségével lefolytatott 

mérésére a gazdasági mutatókon túl társadalmi és környezeti indikátorok segítségével került 

sor, s ez utóbbin belül sem csak az energiahordozók, erőforrások szempontjai, hanem a 

környezetszennyezéssel összefüggő problémák feltárása is jelentős szerepet kapott. 

1. Humán erőforrások: lakosok száma, a munkaképes kor alatti lakosság aránya, a 

munkaképes korú lakosság aránya; 

2. Szociális szféra: munkanélküliségi ráta, a munkavállalók havi bruttó átlagkeresete, a 

lakásállomány egy lakosra, a garantált minimumjövedelemben részesülő segélyezettek 

aránya a regionális társadalmon belül; 

3. Oktatás: a szakképzésben, a középfokú szakképzésben és az általános szakképzésben 

részt vett lakosság aránya a 15-74 éves regionális társadalmon belül, a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező lakosság aránya a 15-74 éves regionális társadalmon belül; 

4. Kultúra: a közkönyvtárak olvasóinak száma, a múzeumlátogatók száma, a tradicionális 

kultúrában és az amatőr művészetben résztvevők aránya a regionális társadalmon 

belül; 

5. Egészség: 1000 lakosra jutó orvosok száma, 1000 lakosra jutó középfokú 

egészségügyi végzettséggel rendelkező egészségügyi személyzet száma, a kórházi 

ágyak száma, 1000 lakosra jutó halálozások száma; 

6. Elérhetőség: a rigai belső kerületektől való távolság, nemzeti útsűrűség, 

önkormányzati útsűrűség, rakomány be- és kirakodása a kikötőkben, utazóhajókkal és 

kompokkal érkező és távozó utasok száma, repülőgéppel érkező és távozó utasok 

száma, a háztartások számítógép-ellátottsága, a háztartások internet-ellátottsága; 
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7. Innováció és kutatás: a régióban működő vállalatok között kutatási tevékenységet 

végző cégek aránya, a kutatási tevékenységet végző vállalatok munkavállalóinak 

aránya a régió összfoglalkoztatottjaihoz képest, a kutatási kiadások összessége; 

8. Gazdaság és termelés: egy munkavállalóra jutó GDP, 1000 lakosra jutó működő 

vállalkozások száma, nem pénzügyi befektetések egy lakosra jutó összege, 

mezőgazdasági termékhozam, a mezőgazdaság teljes hozama egy lakosra, az ipar 

termelés-kibocsátása egy lakosra, a szolgáltatói szektor hozzáadott értéke egy lakosra; 

9. Természeti erőforrások: terület, tengerpart, építőanyag-készletek összessége, 

erdőterületek; 

10. Ökológia és természet: egy négyzetkilométerre jutó háztartási hulladék, egy 

négyzetkilométerre jutó veszélyes hulladék, károsanyag-kibocsátás légkörbe, 

szennyezett szennyvíz részesedése az összes szennyvízen belül. 

 

5. ábra: A regionális versenyképességet meghatározó faktorok 

 
Forrás: Judrupa, 2011, 19. 

  

 

4.3. Komplex megközelítések 

A versenyképesség fogalmát korábban az ipari és az üzleti szektor tevékenységére 

vonatkozóan alkalmazták, s így a vizsgálatok javarészt a termelékenységre és a profitra 

korlátozódtak. A versenyképesség területi dimenzióiban azonban nemcsak a gazdasági, 
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hanem a társadalmi és az ökológiai rendszerek vizsgálata és értékelése is szükséges, bár a 

regionális, városi versenyképességi vizsgálatok során is sok esetben a „növekedés az első” 

ideológiája érvényesült, azaz csak gazdasági elemeket vontak be az elemzésbe. A társadalmi 

versenyképesség mérésére, a versenyképesség társadalmi oldalának és a kifejezetten 

társadalmi (azaz nem a gazdasághoz szorosan kapcsolódó foglalkoztatási, iskolázottsági stb.) 

mutatók vizsgálatára elsőként a komplex versenyképességi indexek meghatározásakor került 

sor. 

 

1. A Washington állambeli Puget Sound Regionális Versenyképességi Indikátorok 2007-2008 

című tanulmányban – a statisztikai adatokon alapuló indikátorokat külön-külön is elemzik, s a 

metropolisztérségek összehasonlítása során alkalmazzák – az alábbi hat tényezőcsoportot, 

illetve azokon belüli indikátorokat különítették el: 

 Oktatás és munkaerő: előmenetel a matematika és az olvasás terén a negyedik 

osztályban, érettségizettek aránya, kiadott diplomák, tudományos és mérnöki 

diplomák, dolgozói termelékenység; 

 Technológia és innováció: K+F ráfordítások, kibocsátott szabadalmak, SBER-díjak
2
; 

 Vállalat és befektetés: kockázati tőke, kisvállalkozási hitelek, kisebbségi tulajdonú 

vállalkozási tanúsítványok, gazdasági fejlesztési testületek tevékenysége; 

 Üzleti környezet: vállalkozásnyitások és -zárások, adómegoszlás; 

 Közlekedés és infrastruktúra: utazási órák indexe, közlekedési kiadások; 

 Életminőség és társadalmi tőke: jótékonysági adományok, lakáshoz jutási lehetőség, 

művészeti szervezetek, légszennyezettség; bűncselekmények (Puget Sound, 2008). 

 

2. A helyi térségek fejlesztése érdekében Cecilia Wong (Egyesült Királyság) egy tizenegy 

faktorból álló versenyképességi indexet dolgozott ki főkomponens-analízis eszközén 

keresztül. Az elemzés során a tervezett tizenegyedik, az intézményi kapacitás faktort mégsem 

vette figyelembe a szerző, mert nem sikerül kellő mértékben illeszkedő indikátort találnia.  

 Elhelyezkedés: a fő repülőterek elérhetősége; a nyolc fő üzleti szolgáltatócentrum 

elérhetősége személygépkocsival, London vasúti elérhetőségének ideje;  

 Fizikai mutatók: 1000 gazdaságilag aktív személyre jutó gyárterület, 1000 

gazdaságilag aktív személyre jutó irodaterület, elhagyott területek nagysága; 1000 

gazdaságilag aktív személyre jutó városi terület;  

                                                 
2
 A U.S. Small Business Administration által kiadott Small Business Innovation Research díj. 
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 Infrastruktúra: a személygépkocsival rendelkező háztartások tömegközlekedés-

igénybevétele munkába járáshoz, az egyirányú, autóval történő közlekedés átlagos 

távolsága munkanapokon, az utazási idő átlagos hossza munkanapokon; 

 Humán erőforrás: gazdasági aktivitási ráta, kínálatoldali túlképzettségi index, a magas 

felkészültséget igénylő társadalmi – gazdasági csoportokban foglalkoztatottak, a 

fiatalok tartós munkanélküliségi rátája; 

 Pénzügyek és tőke: a kockázati tőketársaságok elérhetősége; 

 Tudás és technológia: a csúcstechnológiai foglalkoztatottak lokációs hányadosa, a 

felsőoktatási intézmények minőségi természettudományos és mérnöki kutatásainak 

elérhetősége; 

 Ipari szerkezet: az információalapú üzleti szolgáltatások foglalkoztatottainak lokációs 

hányadosa, a shift-share (elmozdulási határelemzés) analízis megfelelő komponense; 

 Vállalkozási szerkezet: a kisvállalkozások megszűnési rátája, a kisvállalkozások 

vitalitási rátája; 

 Közösségi identitás: ingázási index; 

 Életminőség: biztosítási díjak nagysága, megtakarítások indexe, a házak átlagos ára, a 

természetvédelmi területek aránya, a standardizált halandósági ráta, középiskolás 

hallgatók kvalifikáltsági mutatója, helyi adók rátája (Wong, 2002). 

3. A litván városokra alkalmazott versenyképességi index (LUCI) a fentieknek megfelelően a 

versenyképességet három szintre – gazdaság, társadalom, környezet – bontja, amelyek összese 

hét faktorcsoportból, 22 faktorból és 30 statisztikai indikátorból állnak (Bruneckiene – 

Guzavicius – Cincikaite, 2010) 

1. Gazdasági versenyképesség 

 Gazdasági teljesítmény: vállalatok versenyképessége (működő gazdasági társaságok 

1000 lakosra jutó száma; piacvezetők száma, amelyeknek bevétele meghaladja 

a 100000 lakosra jutó 100 millió litast), a város tőkevonzó képessége (tárgyi 

eszközökbe való beruházás egy lakosra; külföldi tőkebefektetések egy lakosra), 

a munkaerőpiac hatékonysága (a munkaképes korúakon belül a 

munkanélküliek aránya), a város turistavonzó képessége (vendégek 1000 

lakosra jutó száma a szálláshelyeken; szállodák kapacitáskihasználtsága), a 

város gazdaságának nyitottsága (termékexportból származó bevételek egy főre 

jutó összege) 

 Gazdasági teljesítmény növekedése: a vállalatok versenyképességének növekedése 
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(működő gazdasági társaságok 1000 lakosra jutó számának évenkénti 

változása), a város tőkevonzó képességének növekedése (tárgyi eszközökbe 

való beruházás egy lakosra jutó összegének évenkénti változása; külföldi 

tőkebefektetések egy lakosra jutó összegének évenkénti változása), a 

munkaerőpiac hatékonyságának növekedése (a munkaképes korúakon belül a 

munkanélküliek arányának évenkénti változása), a város turistavonzó 

képességének növekedése (vendégek 1000 lakosra jutó számának évenkénti 

változása a szálláshelyeken; szállodák kapacitáskihasználtságának évenkénti 

változása), a városi gazdaság nyitottságának növekedése (termékexportból 

származó bevételek egy főre jutó összegének évenkénti változása)  

2. Társadalmi versenyképesség 

 Humán erőforrás és oktatási rendszer: a lakosság korstruktúrája (munkaképes korú 

népesség), a lakosság vándorlása (1000 lakosra jutó nettó migráció), tanulmányi 

infrastruktúra (1000 lakosra jutó egyetemi hallgatók száma; 1000 lakosra jutó 

főiskolai hallgatók száma) 

 Társadalmi jólét: anyagi jólét szintje (átlag havi bruttó kereset), szociális terhek szintje 

(az ezer lakosra jutó veszélyeztetett családok száma; a városi költségvetésből 

támogatott személyek 1000 lakosra jutó száma), szociális biztonság (az 1000 

lakosra jutó kórházi ágyak száma), közbiztonság (100000 lakosra jutó regisztrált 

bűncselekmények száma) 

 Életkörülmények: lakásminőség (az egy lakásra jutó hasznosítható alapterület átlagos 

mérete), a közlekedési infrastruktúra minősége (a kiépített járdával rendelkező 

helyi utak hossza; személyautók 1000 lakosra jutó száma), rekreáció- és 

kultúrafejlesztés szintje (múzeumok száma) 

 Kormányzati hatékonyság: költségvetési bevétel szintje (az adókból származó 

költségvetési bevétel egy lakosra jutó összege) 

3. Környezeti versenyképesség 

 Környezetminőség: légszennyezés (egy négyzetkilométerre jutó légszennyezés-

kibocsátás), vízszennyezés (nem megfelelően kezelt szennyvíz 1000 lakosra)  

 

4. A kínai városok versenyképességének értékelésére szintén komplex megközelítés alapján 

került sor (Jiang – Shen, 2013). A szerzőpáros felfogása szerint a városok versenyképessége 

nem értelmezhető csupán egyetlen indikátor vizsgálatával, hanem csak multidimenziós 
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elemzés alkalmazásán keresztül. A versenyképesség az összes indikátor bevonásával, 

főkomponens elemzéssel készített súlyozott összeg, ami ezúttal is a gazdasági, a társadalmi és 

a környezeti versenyképesség fő alkotóelemeiből áll.  

1. Gazdasági versenyképesség komponens 

 Gazdasági teljesítmény: egy lakosra jutó GDP, GDP-arány növekedésének átlaga, egy 

lakosra jutó hozzáadottérték-adó, a helyi önkormányzat egy lakosra jutó pénzügyi 

bevétele, egy lakosra jutó termékértékesítés, tárgyi eszközökbe való beruházás egy 

lakosra; millió tárgyi eszközre jutó profitráta és adó, egy lakosra jutó kis- és 

nagykereskedelem összértékesítése, az alkalmazottak és a munkások átlagkeresete, 

egy lakosra jutó rendelkezésre álló jövedelem, munkanélküliségi ráta; 

 Gazdasági struktúra és teljesítmény: a szekunder szektor részaránya GDP-ben, a 

tercier szektor részaránya GDP-ben, a gyárakban foglalkoztatottak részaránya a város 

munkaerőpiacán, a tudományban és technológiában foglalkoztatottak részaránya a 

város munkaerőpiacán, a pénzügyek és biztosítások terén foglalkoztatottak részaránya 

a város munkaerőpiacán, az ingatlan terén foglalkoztatottak részaránya a város 

munkaerőpiacán, az oktatásban foglalkoztatottak részaránya a város munkaerőpiacán, 

a kis- és nagykereskedelemben foglalkoztatottak részaránya a város munkaerőpiacán, 

a szociális szolgáltatások terén foglalkoztatottak részaránya a város munkaerőpiacán, 

az állami és a nem-állami ipari vállalatok átlagos teljesítménye, a jegyzett 

vállalkozások száma, a top-200 bevásárlóközpontok száma, a top-200 

nagykereskedelmi vállalatok száma; 

 Piacosítás és nyitottság: a nemzetközi turizmus hozzájárulása a GDP-hez, ténylegesen 

felhasznált külföldi befektetés, ténylegesen felhasznált külföldi befektetés egy lakosra, 

a Hong Kongban, Macaon, Taiwanon befektetett vállalkozások teljesítményének 

részaránya az összes kibocsátáson belül, a külföldön befektetett vállalkozások 

teljesítményének részaránya az összes kibocsátáson belül; 

2. Társadalmi versenyképesség komponens 

 Humán erőforrás és oktatás: a felsőfokú végzettségűek aránya, az analfabéta lakosság 

részaránya a 15 év feletti lakosság körében, a felsőoktatási intézmények 1 millió 

lakosra jutó száma, a 211 projektben résztvevő egyetemek száma, a felsőoktatási 

intézményi oktatók 1 millió lakosra jutó száma, a középiskolai tanárok 1000 tanulóra 

jutó száma, a helyi önkormányzat tudományra és oktatásra adott költségvetési kiadásai 

egy lakosra; 
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 Életminőség: az egy lakosra jutó megtakarítások, az egy lakosra jutó biztosítási díj, az 

egy lakosra jutó élettér, 1000 lakosra jutó közkönyvtári könyvek száma, 1000 lakosra 

jutó posták száma, 1000 lakosra jutó színházak és mozik száma, 1000 lakosra jutó 

kórházi ágyak száma, 1000 lakosra jutó orvosok száma; 

 A városfejlődés szintje: urbanizációs szint, a kiépített járdával rendelkező helyi utak 

területe egy lakosra; 

 Kormányzati működés és kezdeményezések: önkormányzati alkalmazottak száma, az 

önkormányzati alkalmazottak számához viszonyított GDP aránya, az önkormányzati 

honlapok elérhetősége, az állami szintű fejlesztési zónák száma; 

3. Környezeti versenyképesség komponens 

 Kén-dioxid mennyisége a várostérség egységei szerint, a kibocsátott ipari szennyvíz 

aránya a nemzeti standardokhoz viszonyítva, a terület nagysága a környezeti zaj 

nemzeti standardjaihoz viszonyítva, egy lakosra jutóm parkok és zöldterületek, a 

környezetminőségért kapott díjak száma. 

 

5. Webster és Muller a városok versenyképességének – amely definíciójuk szerint egy 

urbánus térség azon képessége, hogy előállítani és forgalmazni tudjon egy sor terméket, 

amelyek más régiók termékeivel való összevetésben jó minőséget képviselnek (Webster – 

Muller, 2000, 2) – mérése érdekében a vizsgált faktorokat négy elkülönített csoportba 

(gazdasági struktúra, területi ellátottság, humán erőforrások, intézményi környezet) sorolta. 

Az elemzés módszertanilag sokrétű, kvantitatív és kvalitatív elemzésekre egyaránt 

támaszkodik, s az egyes faktorokat tekintve is jelentős újítást képvisel a nehezen mérhető 

minőségi elemek bevonásával. 

1. Gazdasági struktúra: elhelyezkedés, részesedés, gazdasági alapok, termelékenység, 

regionális bevételek, beruházások, input-output analízis, ipari szektor, a koncentráció 

és a gazdaság diverzifikációjának szintje, központiság;  

2. Területi adottságok: piacok, elhelyezkedés és elérhetőség, infrastruktúra, 

szolgáltatások, tőke és pénzügyek, költségszerkezet, arculat; 

3. Humán erőforrások: munkaerőpiaci részvétel, szakértelem és oktatási profil, oktatási 

intézmények és tantervek, ipari struktúra és munkaerő egyezése, bérjövedelem és 

munkaügyi intézményrendszer; 

4. Intézményi környezet: kormányzás, „bajnokintézmények és – egyének”, hálózatok és 

összekapcsolódások, normák és szokások (Webster – Muller, 2000).  
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6. Begg (1999) a városi versenyképesség mérésének input oldalán Porterhez hasonló 

szempontrendszert alkalmaz. A versenyképesség legfőbb célja olvasatában az életszínvonal, 

az életminőség, amelyhez a kedvező foglalkoztatottsági ráta és termelékenység biztosítja az 

alapot. A város teljesítménye járul hozzá a fenti fő prioritáshoz, illetve az azt elősegítő 

tényezőkhöz. A városi teljesítmény négy összetevő mentén értelmezhető, amelyek elsősorban 

közvetve, de akár közvetlenül is hathatnak a nevesített fő tényezőkre (4. ábra). A kialakított 

négy meghatározó kategória: 

1. Ágazati trendek: a gazdasági tevékenységre gyakorolt fő hatások 

2. Vállalati jellemzők: a helyi vállalatok jellegzetes vonásai 

3. Üzleti környezet: a cégek közvetlen ellenőrzésén kívül eső tényezők 

4. Innováció és tanulás: a cégek új eljárások és termékek fejlesztését gátló vagy ösztönző 

tényezők 

6. ábra: A városi versenyképesség labirintusa 

 

Forrás: Begg, 1999, 15. 

 

4.4. Önálló társadalmi megközelítések 

A társadalmi versenyképesség önálló – azaz a klasszikus, gazdasági versenyképességtől 

független – mérésére ma már léteznek kísérletek, bár ezek még csak elméleti szinten 

jelentkeztek, konkrét vizsgálatra eddig nem került sor. A Világgazdasági Fórum Globális 
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Újratervezési Kezdeményezésének égisze alatt a Társadalmi Versenyképességi Index 

kialakítására tettek javaslatot. A módszertan szemléletének alapját a Világgazdasági Fórum 

által létrehozott Globális Versenyképességi Riport (GCR) adja, amely – szemben a 

hagyományos gazdasági fejlődésre vonatkozó mérésekkel – a jövőbeli gazdasági növekedés 

lehetőségeit is megvizsgálja, s egyúttal utat mutat a döntéshozók számára a szakpolitikák 

irányainak meghatározásában. A GCR ugyanakkor nem vizsgálja a társadalmi szempontokat, 

a társadalmi értékek létrehozásának képességét, s erre az ENSZ Jelentés az emberi fejlődésről 

módszertana sem alkalmas, hiszen az csak a felhalmozódott társadalmi értékeket foglalja 

össze. A Társadalmi Versenyképességi Index azonban a meglévő lehetőségek összegzésével 

az irányok kijelölésére, a fejlesztési területek körülhatárolására is alkalmassá válik. Az 

elképzelés a kormányzat, a magánszektor és a nem-kormányzati szektor meghatározott 

területeken végzett tevékenységének vizsgálatát foglalja magában, melynek eredményeként az 

index alkalmassá válik az országok rangsorolására. Az értékelés alapját a jogi, fiskális, 

kormányzati és kulturális teljesítmény hatékonysága adja, amelyeket a társadalmi 

innovációval összefüggésben vizsgálnak majd. A társadalmi versenyképesség a munkacsoport 

hipotézise alapján a kormányzat, a magánszektor és a nem-kormányzati szektor alábbi 

területeken megnyilvánuló teljesítményétől függ: 

 Új modellek és technológiák létrehozása, fejlesztése; 

 Az új modellek tesztelése és finomítása a bizonyított hatások alapján; 

 A bevált modellek és technológiák alkalmazása (Philanthrocapitalism, 2010). 

 

5. Összegzés 

A tanulmány célja a versenyképesség angol nyelvű szakirodalom feldolgozása és elemzése 

volt. A szakirodalom három tématerület elkülönülését tette lehetővé. Egyrészt a 

versenyképesség fogalmi meghatározásainak áttekintését, másrészt az Európai Unióban 

használt versenyképesség összegzését, harmadrészt pedig a versenyképesség mérési 

lehetőségeinek bemutatását. 

A versenyképesség elméleti, fogalmi kereteinek áttekintése alapján több megállapítás is 

tehető:  

 a versenyképesség értelmezésének egymástól jól elkülönült szintjei vannak: 

vállalati szint, országos szint, regionális szint, városi szint, s hogy a definíciók 

is e szintek mentén differenciálódnak.  
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 A versenyképesség fő mutatói továbbra is alapvetően gazdasági 

irányultságúak. A társadalmi szempontok a meghatározások többségében 

közvetett módon jelennek meg, illetve a versenyképesség céljaként, 

eredményeként.  

 Az elemzés arra is rámutatott, hogy a társadalmi (és környezeti) szempontok 

(közvetett vagy közvetlen módon) elsősorban a területi versenyképességi 

kutatásokban jelennek meg, s hogy minél alacsonyabb szintet vizsgálnak, annál 

hangsúlyosabbá válik a gazdasági szempontokon túli indikátorok szerepe. 

A tanulmány utolsó fejezete a versenyképesség mérésének példáit foglalja össze, amelyekben 

egyre gyakraban használnak a statisztikai (kemény) adatokon kívül puha adatokat. Az 

áttekintett irodalom alapján a versenyképesség mérése tekintetében egymástól jól 

elkülönülnek a gazdasági, a gazdasághoz szorosan kapcsolódó társadalmi, a komplex és a 

társadalmi tényezőket vizsgáló megközelítések. 
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