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1. Bevezetés 

A tanulmány célja a hazai 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. Ezen továbblépve azokat a modelleket 

elemezzük, amelyek a fogalmi meghatározáson túl a versenyképesség fogalom összetevőit is 

tartalmazzák, vagyis áttekintik a meghatározó tényezőket és a versenyképesség 

megvalósulása esetén jelentkező kimeneti elemeket is. Tanulmányunk harmadik részében a 

versenyképesség mérhetőségével, konkrét mutatóival és indikátoraival foglalkozunk. 

2. A versenyképesség fogalom elméleti keretei 

A versenyképesség fogalom széles körben elterjedt mind a hazai, mind pedig a nemzetközi 

szakirodalomban. Somogyi (2009) a fogalom tisztázásakor több megközelítésmódot határolt 

le. Az első ezek közül a versenyképesség ún. közgazdaságtudományi megközelítése, mellyel 

Adam Smith, David Ricardo és Krugman munkáiban találkozunk. Krugman szerint 

versenyképességről csak a vállalatok esetében beszélhetünk, mint mondja az országokra 

vonatkozó versenyképesség fogalom „azt a képzetet kelti, hogy az országok úgy versengenek 

egymással, mint a vállalatok. Ha egy vállalat nem állja a versenyt, ha nem tud fizetni, akkor 

kiszáll az üzletből és felszámolják, viszont egy ország sem hagyhat fel a gazdasági 

tevékenységekkel. Az országok közötti igazi versenyről nem beszélhetünk, így országokra a 

versenyképességet sem definiálni, sem mérni nem érdemes, és nem is lehet”. (Krugmant 

idézi: Somogyi 2009, 21.o.).  

A másik csoportba az ún. gazdálkodástudományi megközelítés tartozik. Lengyel (2003, 

180.o.) szerint ők „nem valamelyik alapvető közgazdaságtani irányzatból kiindulva vezetik le 

a versenyképesség fogalmát, hanem a megfigyelhető gazdasági folyamatok és vállalati 

stratégiák jellemzőit általánosítva törekednek a definíció kidolgozására és értelmezésére”. Ezt 

a megközelítésmódot képviseli Porter is, aki szerint a vállalatok azok, akik a versenyben részt 

vesznek, és akik esetében versenyképességről beszélhetünk.  

A versenytársakkal szembeni előnyt azok a tényezők határozzák meg Porter szerint, 

amelyeket tartósan fenn lehet tartani, és amelyeket a versenytársak nem tudnak ellensúlyozni. 
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Porter a gazdasági növekedés (GDP) fenntartását és a foglalkoztatás lehető legnagyobb 

arányú fenntartását társítja a fogalomhoz. Azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a 

termelési tényezőket tágabban kell értelmeznünk, a megújítható erőforrások 

kulcsfontosságúak, és ebben a tudás és ismeretek alkalmazása minden téren elsődleges (idézi: 

Czakó 2000). Ezeket a tényezőket foglalja össze az első ábra: 

1. ábra: A nemzeti (helyi) versenyképességet meghatározó tényezők 

 

Forrás: Porter, M.E. (1998) p.211. alapján idézi: Czakó 2000. 

Porter munkássága a versenyképesség tekintetében a vállalati megközelítés mellett abban 

hozott újat, hogy a területi szempontokat is figyelembe veszi versenyképesség-felfogásának 

leírásánál. Ezt mutatja az a Lengyel (2003) által idézett mondat, hogy „…a globális 

gazdaságban erősen lokálisak a tartós vállalati versenyelőnyök…” (Porter 1998).  

Az 1990-es évektől egyre több irodalmi hivatkozást találunk a versenyképességre 

vonatkozóan. A fent említett versenyképesség megközelítések mellett találunk olyanokat 

melyek a területiséget, a területi egységekre vonatkozó versenyképesség megfogalmazást és 

megközelítést preferálják, de találunk olyanokat is, melyek a fejlesztési politikák 
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megalapozására fogalmazódnak meg. Az alábbiakban ezeket tekintjük át, figyelve 

megjelenésük időrendjére. 

Igen lényeges irodalmi forrás az OECD versenyképesség megfogalmazása (1996). E szerint a 

versenyképesség: „ a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek vagy nemzetek feletti régiók 

képessége létrehozni relatíve magas tényezőjövedelmet és relatíve magas foglalkoztatottsági 

szintet egy fenntartható bázison, miközben a nemzetközi versenynek ki vannak téve” (OECD 

1996). 

Samuelson és Nordhaus (2000) szerint „különbséget kell tennünk a termékek 

versenyképessége és előállításuk termelékenysége között. A versenyképesség arra utal, hogy 

mennyire állják a versenyt az ország termékei a piacon….a termelékenységnek pedig alapvető 

szerepe van az ország életszínvonalának emelésében” (702.o., A határmenti térségek…). Ez a 

megfogalmazás a fentinél szűkebb értelemben használja a versenyképesség fogalmat, és 

elsősorban a versenyképességet a nemzetgazdaságok versenyképességére érti. 

A versenyképességi definíciók következő hazai példája Chikán Attila munkájához 

kapcsolható, mely szerint egy nemzetgazdaság versenyképessége a nemzetgazdaság azon 

képességét jelenti, hogy a nemzetközi kereskedelem támasztotta követelményeknek 

megfelelően úgy képes létrehozni, termelni, elosztani és vagy szolgáltatni terméket, hogy 

közben, saját termelési tényezőinek hozadéka növekszik (Chikán-Czakó 2002, 30.o.). Chikán 

Attila létrehozott egy Versenyképesség Kutató Központot is, mely több kutatáson keresztül 

mikro- és makroszintű versenyképességi kutatásokat végzett. Munkái többségét azonban a 

makro szintű, azaz a nemzatgazdaságok versenyképességére vonatkozó versenyképességi 

vizsgálatok jelentik.  

Ebbe a csoportba, azaz a versenyképességet nemzetgazdasági szinten vizsgáló elemzések 

közé sorolható Palánkai munkája is, aki szerint (Palánkai, 1999, pp. 64-82) a nemzetközi 

gazdaságtanban a hagyományos versenyképességi elméletek az áruk külkereskedelmére 

összpontosítottak, míg a globalizáció nyomán egyre nagyobb figyelem helyeződik a termelési 

tényezők országok közötti áramlására. A termelési tényezők (tőke, munkaerő, technika, 

vállalkozás stb.) szerepének megítélését illetően abból kell kiindulni, hogy ezúttal különleges 

árukkal van dolgunk. A tényezők árai teljesítmény-alapúak. Mivel minőségük országok 

közötti összehasonlításban eltérő, áruk, függetlenül a szűkösségüktől, szükségszerűen 

különbözik. Palánkai szerint a termelési tényezők tekintetében a komparatív előnyök 

(versenyképesség) keletkezésének lehetőségei a mai világgazdaságban tehát azok 

minőségének függvényében alakulnak, és nagy számban fordulhat elő olyan helyzet, hogy 
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adott országnak valamennyi termelési tényező vonatkozásában előnye vagy hátránya 

keletkezik. 

A legtöbb versenyképességi definícióban a nemzetállami és a vállalati szempontok 

ötvöződésével találkozunk, illetve ezek együtt jelentik a versenyképességet. Török Ádám 

megfogalmazásában ezzel találkozunk: (idézi: Lengyel 2003), a „versenyképesség fogalma 

mikroszinten a piaci versenyben való pozíciószerzés, ill. helytállás képességét jelenti az egyes 

vállalatok, egymás versenytársai között, valamint makrogazdasági szempontból az egyes 

nemzetgazdaságok között”.  

Szintén erre utal Chikán (1995), Czakó által idézett definíciója, amely szerint a vállalati 

versenyképesség feltétele, hogy a vállalat képes legyen a versenytársaknál kedvezőbb 

minőség, idő és költségkritériumokat teljesíteni; a nemzetgazdasági versenyképesség feltétele 

pedig, hogy olyan környezetet biztosítson, amely segíti a vállalatokat e kritériumok 

teljesítésében. Ez a megfogalmazás nagyon hasonlít az OECD legkorábbi versenyképesség 

definíciójához. 

A fenti meghatározásokban közös elem, hogy mindegyik olyan gazdasági kategóriaként 

határozza meg a versenyképességet, amely a gazdasági hatékonyság fenntartását és növelését 

nyitott gazdaságban, az adott nemzetgazdaságban rendelkezésre álló és megújítható 

erőforrások felhasználásán keresztül állítja középpontjába. Központi elemük az 

alkalmazkodás, az alkalmazkodásra való képesség. A nyitott gazdaság itt annyiban fontos, 

hogy a gazdasági szereplők hatékonyságának igazodási pontját nem elsősorban a hazai 

nemzetgazdasági elvárások adják, hanem az export és import, valamint a tőkebefektetések 

határozzák meg. A gazdasági irányultság ellenére az is jellemzi ezeket az elméleteket, hogy a 

versenyképesség bennük nem öncél, hanem eszköz arra, hogy a nyitott gazdaságban az ott 

élők életszínvonala emelkedjen (Czakó 2000). 

Kozma Ferenc 1995-ös munkájában a versenyképességet kétféle értelmezésben használja. 

Egyrészt megkülönbözteti a termékek versenyképességét („versenyképes az a termék, 

amelynek ténylegesen elvárt rentabilitása nem kisebb az elvártnál” (Kozma, 1995, 1.o.). 

Másrészt ír vállalati versenyképességről is, amely szerint „versenyképes az a vállalat, 

amelynek „ténylegesen elvárt rentabilitása nem kisebb az elvártnál” (Kozma, 1995, 1. o.). 

Horváth Gyula szerint a „versenyképesség nehezen definiálható gyűjtőfogalom, lényegében a 

piaci versenyben való pozíciószerzést és tartós helytállást jelenti, a piaci részesedés és a 

jövedelnezőség növelését, az üzleti sikerességet. Így a különböző piacok (termék-, és 

munkapiac stb.) és a verseny (vállalati, nemzetközi, városverseny stb.) egyedi sajátosságai 



Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét és biztonság – versenyképesség és társadalmi fejlődés 
 

7 
Hazai szakirodalom elemzés – Dr. Baráth Gabriella 

miatt a versenyképességnek más-más jellegzetességei lehetnek a meghatározók” (Horváth, 

2001, 204.o.). 

Botos József (2000) megfogalmazása szerint a „versenyképesség mind mikro-, mind 

makroszinten, azaz a vállalatok, iparágak, régiók és nemzetek feletti régiók szintjén azt 

jelenti, hogy az áruk, szolgáltatások értékesítésével, adásvételével tartósan jövedelmet és 

nyereséget realizálok, amellyel a gazdasági jólét gyarapszik és nő a foglalkoztatottság” 

(Botost idézi Somogyi 2009, 30.o.). A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy minthogy 

különböző szintek versenyképességének vizsgálata történik, melyek összetevői is sokrétűek, 

ezért egységes versenyképesség definíció a valóságban nem létezhet (Botos 2000). 

Lengyel Imre a versenyképesség több szintjét értelmezi és azt mondja, hogy „a 

versenyképességgel, a versenyben való sikeres részvételt próbálják leírni mind a vállalatok, 

mind az országok és régiók esetében” (Lengyel, 2000, 41.o.). Lengyel Imre értelmezésében is 

találkozunk a gyűjtő fogalom jelleggel: „a versenyképesség egy gyűjtőfogalom, első 

megközelítésben a piaci pozíció megszerzésére, megtartására és javítására való hajlamot, a 

piaci versenyben való helytállás képességét, az üzleti sikerességet jelenti” (Lengyel, 2000, 

42.o.). Lengyel Imre munkáiban a vállalati versenyképesség értelmezésével is találkozunk: „ a 

piaci versenyben talpon maradó bármelyik vállalat versenyképesnek tekinthető….amennyiben 

folyamatosan és rentábilisan állít elő olyan javakat, amelyek a globális versenyben áraikkal, 

minőségükkel stb. kelendőek” (Lengyel, 2003, 257-258.o.). Lengyel Imre nevéhez fűződik a 

versenyképesség piramis modelljének megalkotása is, melyet részletesebben a harmadik 

fejezetben mutatjuk be.  

Éltető Andrea szerint egy ország versenyképessége „önmagában meglehetősen 

megfoghatatlan kategória. Sokkal nehezebb értelmezni, mint a vállalati versenyképességet, 

nincs általános, nemzetközileg is elfogadott definíciója. Sokan sokféleképpen alkalmazzák, 

más-más oldalról közelítik meg ezt a kérdést. Ez arra vezethető vissza, hogy a 

versenyképesség eredetileg mikroökonóiai fogalom, amit nehéz makroökönómiai, 

nemzetgazdasági szintre alkalmazni” (Éltető, 2000, 269. o.). 

A versenyképességet Fleischer Tamás is elsősorban mikroökönómiai értelemben használja, de 

mint mondja az „utóbbi időben gyakran megkísérlik kiterjeszteni a ’regionális 

versenyképesség’ vagy az ’ország (gazdasági) versenyképessége értelmében” (Fleischer, 

2003, 8.o.). 

 

Az eddigiekben áttekintett versenyképességi definíciók elsősorban gazdasági tényezőket 

vonultatnak fel, bennük a társadalmi szempontok közvetett módon szerepelnek, illetve 
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elsősorban a versenyképesség fenntartásának fő céljaként jelenik meg (ahogy ezt majd a 

következő fejezetben bemutatott versenyképességi modellek esetében is látni fogjuk). 

A LEADER Observatory’s Innovation Working Group 2000-ben kidolgozott egy stratégiát, 

amelynek célja a területi versenyképessség társadalmi tényezőinek összegzése volt. Az 

stratégia elsősorban vidékfejlesztési céllal készült. A készítők szerint akkor tekinthető 

versenyképesnek egy terület, ha „képes helytállni a piaci versenyben és ezzel párhuzamosan biztosítja 

a környezeti, társadalmi és kulturális fenntarthatóság lehetőségét”. A szerzők szerint a 

versenyképességnek 4 dimenziója van: társadalmi, környezeti, gazdasági és globális. 

A társadalmi versenyképesség alatt a következőt értik: „A különböző szereplők és 

intézmények képessége a helyi fejlesztések hatékony megvalósítására. Ez egyfajta kultúrát 

jelöl, amelynek birtokában az érintettek képesek összehangolni az egyéni és a közösségi 

érdekeket”. A szerzők szerint a társadalmi versenyképesség több szempontból lényeges, 

hiszen ez a gazdasági versenyképesség alapvető eleme, illetve a döntések legitimációjának 

alapeleme. A közösségi érdekek összehangolása különböző tevékenységek kombinációjaként 

jöhet létre. Ilyenek a részvétel, az együttműködés, a konzultáció lehetősége, a konfliktus 

menedzsment és az intézményi szabályozás. 

Az egyes térségek társadalmi versenyképessége négy tényezőcsoport alapján értelmezhető: 

1. emberi erőforrások – egyéni és kollektív jellegű adottságok, kapcsolatok 

2. térségi identitás – a helyi identitás megléte, illetve az értékek közvetítése, ennek formái   

3. kormányzás (ebben a megközelítésben a legfontosabb tényezőcsoport, amely a demokratikus 

menedzsment minden formáját jelenti, így tartalmazza például a civil részvételt is) – 

elsősorban az együttműködés elősegítésének képessége és a public-private kapcsolatok 

támogatása, de fontos elem az individualizáció illetve a kollektív cselekvés viszonya is, 

4. know-how és képességek – legfontosabb a felhalmozott tudás továbbfejlesztésének képessége; 

tartalmazza az új követelmények felismerésének képességét, illetve a helyi adaptációs 

hajlamot is. 

A komplex versenyképesség, illetve a városi sikeresség társadalmi szempontokat kiemelő 

felfogása más művekben is megjelenik (Szirmai et al 2002). A szerzők szerint ennek feltétele 

a lakóhelyi és civil társadalom fejlődése, a társadalmi szempontokat is érvényesítő fejlesztési 

politikák megvalósítása, a helyi jólét, az egyenlőtlenségek csökkenése, valamint az 

egészséges környezethez való jog biztosítása. Emellett kiemelt szempont a minőségi lakás- és 

lakóhelyi körülmények megléte, a társadalmi részvétel intézményesülése, a közösségi 

kapcsolatok fejlesztése, illetve a térségi együttműködések megléte. 
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Szirmai és társai (Szirmai szerk. 2009) 2005-ben újabb kutatást végeztek „A várostérségi 

versenyképesség társadalmi tényezői címmel”. A kutatás mintaterületét a kilenc 

magyarországi nagyvárostérség jelentette, ahol a kutatók lakossági kérdőíves adatfelvétel és 

mélyinterjúk segítségével gyűjtötték össze a szükséges információkat. A projekt alapkutatási 

célja a magyarországi várostérségek területi és társadalmi egyenlőtlenségeinek vizsgálata, a 

várostérségi társadalmi egyenlőtlenségek társadalmi konfliktusokban is megnyilvánuló 

következményeinek a feltérképezése, valamint a várostérségi versenyképesség társadalmi 

tényezőinek a feltárása, továbbá az európai és a magyar várostérségek térbeli társadalmi 

egyenlőtlenségei és konfliktusai és a versenyképesség közötti összefüggések összehasonlító 

elemzése volt. Az alapkutatási eredményekre támaszkodva, alkalmazott kutatási célként 

fogalmazódott meg a várostérségi térbeli társadalmi egyenlőtlenségek enyhítését, a 

(társadalmi egyenlőtlenségekkel összefüggő) társadalmi konfliktusok kezelését adó 

megoldások kimunkálása, a várostérségek gazdasági és társadalmi versenyképességét javító 

eljárások kidolgozása. (a versenyképesség mérésére vonatkozó eredményeket lásd részletesen 

a 4. fejezetben). A kutatásról elmondható, hogy ez az első olyan magyarországi vizsgálat, 

amely a gazdasági és társadalmi szempontokat külön is értelmezi a versenyképesség fogalom 

és a fogalom összetevőinek meghatározásakor. 

Más kutatás (Balázs 2009) a versenyképesség társadalmi szempontjait az alábbiak szerint 

fogalmazza meg: „a versenyképes térségekben a meglévő vagy rejtett potenciálok felszínre 

hozásához, versenyképességi tényezővé alakításához megvan a társadalmi konszenzus. Ez 

nemcsak egy olyan közös vízió létrehozását jelenti, amelyet a térség társadalmának többsége 

magáénak vall – s amely megfelel az egyéni, a mikro- és a tágabb társadalmi elvárásoknak 

egyaránt –, hanem azt is, hogy a szereplők az itt található problémákkal is közösen néznek 

szembe. A versenyképes térségben társadalmi egyetértés van abban, hogy melyek a 

problémák, közös az ezek megoldásáért való felelősségvállalás és az is, hogy ennek 

érdekében ráfordításokra van szükség”. A szerző szerint a társadalmi kohézió nem csupán a 

versenyképesség akadályait számolja fel, hanem annak feltétele is”. 

(http://www.ofi.hu/tudastar/plenaris-ulesen/versenykepesseg). 

A fentiekben megfogalmazott versenyképesség definícókat az alábbiakban megkíséreljük 

összefoglalni. Az első táblázat az egyes definíciókhoz kapcsolódva tartalmazza a 

versenyképesség szintjeit, azokat a kulcsszavakat, melyek a versenyképesség definíciót 

meghatározzák, továbbá a versenyképességi definíció jellegét.  

 

http://www.ofi.hu/tudastar/plenaris-ulesen/versenykepesseg
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1. A versenyképességi definíciók összesítése 

Szerző 
Versenyképesség 

szintje 
Kulcsszavak A definíció jellege 

Krugman vállalat gazdaság gazdasági 

Porter (1998) vállalat 

gazdasági növekedés, 

foglalkoztatás, területi 

szempontok 

gazdasági 

OECD (1996) 
vállalat, iparág, régió, 

ország, országok közötti 

tényezőjövedelem, 

foglalkoztatás 

gazdasági, társadalmi 

tényezők közvetve 

Samuelson-Nordhaus 

(2000) 
nemzetgazdaság 

termék, piac 

termelékenység, 

életszínvonal 

gazdasági, társadalmi 

tényezők közvetve 

Chikán Attila (1995, 

2002) 

vállalat 

nemzetgazdaság 

minőség, költség, termék, 

nemzetközi kereskedelem, 

termelési tényezők 

gazdasági 

Palánkai Tibor (1999) nemzetgazdaság 

termelési tényezők (tőke, 

munkaerő, technika, 

vállalkozás) 

komparatív előnyök 

gazdasági 

Török Ádám vállalat, nemzetállam 
pozíciószerzés és helytállás 

a versenyben 
gazdasági 

Kozma Ferenc (1995) termék, vállalat rentabilitás gazdasági 

Horváth Gyula (2001) 

vállalat, város, ország, 

országok közötti 

versenyképesség 

pozíciószerzés, helytállás gazdasági 

Botos József (2000) 
vállalat, iparág, régió, 

nemzetek feletti régió 

értékesítés, adásvétel, 

jövedelem és nyereség, 

gazdasági jólét, 

foglalkoztatás 

gazdasági, társadalmi 

tényezők közvetve 

Lengyel Imre (2000) vállalat, régió, ország 

piaci pozíció megszerzése, 

megtartása, javítása, 

életminőség, életszínvonal 

gazdasági, társadalmi 

tényezők célként 

jelentkeznek 

 

Éltető Andrea (2000) vállalat - gazdasági 

Fleischer Tamás (2003) vállalat - gazdasági 

LEADER Observatory’s 

Innovation Working 

Group (2000) 

térségi versenyképesség 

piaci verseny, környezeti, 

társadalmi és kulturális 

fenntarthatóság 

társadalmi 

Szirmat et al (2002) 
város 

várostérség 

városi sikeresség, lakóhelyi 

és civil társadalom 

fejlettsége 

társadalmi szempontokat 

érvényesítő fejlesztéspolitika 

megvalósulása 

helyi jólét, egyenlőtlenségek 

csökkenése, térségi 

együttműködések, 

egészséges környezethez 

való jog, lakókörülmények, 

közösségi kapcsolatok 

társadalmi 

Szirmai (szerk.) (2009) nagyvárostérség 
társadalmi és gazdasági 

szempontokátfogó vizsgálata 

társadalmi 

gazdasági 

Forrás: saját szerkesztés 
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A versenyképesség definíciók áttekintése alapján megállapítható, hogy annak egymástól jól 

elkülönülő szintjei vannak. A legalsó szint az ún. vállalati szint, a vállalatok 

versenyképességével nagyon sok szerző foglalkozik a fent bemutatottak közül. A vállalatok 

feletti szint a regionális szint, mely az egyes megközelítésekben különböző területi 

egységeket jelöl, úgymint az országos szintnél kisebb szintet, illetve a tervezési-statisztikai 

régiók szintjét egyaránt. A régiók feletti szint az országos szint, és találunk példát az egyes 

országok versenyképességének összehasonlítására is.  

A versenyképesség tartalmának (kulcsszavak) áttekintése alapján megállapítható, hogy azok 

alapvetően gazdasági irányultságúak. A társadalmi szempontok a meghatározások 

többségében közvetett módon jelennek meg, illetve a versenyképesség céljaként, 

eredményként.  

A táblázat összefüggései arra is rámutatnak, hogy a társadalmi szempontok (közvetett vagy 

közvetlen módon) elsősorban a területi versenyképességi kutatásokban jelennek meg. azokban 

a megközelítésekben jelennek meg a társadalmi szempontok, amelyek valamely területi 

egység vizsgálatára vonatkoznak. 

3. A versenyképesség összetevői - versenyképességi modellek: 

3.1. RCC modell 

Az RCC, azaz a Regional Competitiveness Capacity modell a komparatív és a kompetitív 

előnyöket, továbbá a hozzájuk kapcsolódó területi szinteket helyezi el egy elméleti keretbe (2. 

ábra). A modell szerint a komparatív előnyök inkább nemzetgazdasági, míg a kompetitív 

előnyök inkább vállalati szinten léteznek. A különböző területi egységek szerint ez úgy 

fogalmazható meg, hogy pl. azoknál a régióknál, térségeknél, melyek nagyvárost is magukban 

foglalnak és ezáltal az urbanozációs előnyök kimutathatók, inkább a komparatív előnyök 

dominálnak, míg a kisebb városokkal rendelkező térségekben vagy a városhiányos területeken 

az ún. lokalizációs előnyökre épülő kompetitív szemlélet dominál. Lukovics (2008) a modell 

értékelése kapcsán kiemeli, hogy az egyes régiók gazdasági tömegüktől függően eltérő módon 

vesznek részt a nemzetközi munkamegosztásban, továbbá a lokális, azaz a kompetitív 

tényezők is versenyhelyzetet teremtenek az egyes régiók között. Lengyel (2003) szerint a 

területi verseny, azaz az egyes régiók versenye különbözik a vállalatok versenyétől.  
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2. Az RCC modell logikai összefüggései 

 

Forrás: Budd-Hirmis (2004, 1020 o.) alapján Lukovics 2008 

3.2. Regionális versenyképességi cilinder 

A versenyképesség összetevőinek szintetizálására született meg a versenyképességi cilinder 

modell, melyet a Cambridge-i Egyetem kutatócsoportja dolgozott ki 2005-ben (3. ábra). 

Martin et al (2005) szerint az addigi versenyképességi vizsgálódásokból kiemelhetők és jól 

meghatározhatók azok a tényezők, amelyek döntően befolyásolják a regionális 

versenyképesség alakulását. 
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3. Versenyképességi cilinder 

 

Forrás: Martin et al (2005, 2-36. o.) alapján Lukovics 2008 

Ezeket a tényezőket rendszerezi a regionális versenyképességi cilinder modell, melynek négy 

szintje különböztethető meg: regionális eredmény, regionális kibocsátás, regionális közbenső 

kibocsátás és a regionális versenyképesség tényezői. 

A regionális eredmény a modell szerint nem más, mint az egy főre jutó GDP, a regionális 

kibocsátás pedig, mely a cilinder második szintje a bérek és profitok kombinációjaként kerül 

definiálásra a modellben. A regionális kibocsátás fontos mérőszámának tekinthető a 

termelékenység, a munkaerő költség, a jövedelmezőség, továbbá a piaci részesedés.  

A cilinder legalsó szintje, karimája foglalja magában a regionális versenyképesség faktorait, 

így a termelési tényezőket (munka, tőke, föld) és a regionális tőkebefektetési viszonyok 

tényezőit (produktív környzet, humánerőforrás, alapinfrastruktúra és elérhetőség), valamint az 

ezeket meghatározó ún. másodlagos tényezőket, melyek igen széleskörben megfogalmazottak 

a modell által. Találunk ezek között szigorú értelemben vett gazdasági tényezőket, találunk 

közöttük társadalmi tényezőket, találunk közöttük az infrastuktúrára, technológiára és az 

innovativitásra vonatkozó tényezőket is. Ami közös ezekben az az, hogy csak közvetett hatást 

gyakorolnak a regionális kibocsátásra és eredményre (Lukovics 2008). 
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A versenyképességi cilinder modellről összegzés képpen megállapítható, hogy a 

versenyképesség fogalmat komplex módon értelmezi, amely egyrészt azt jelenti, hogy a 

modell az input és az output tényezőkre egyaránt hatással van, másrészt az input tényezők 

sokfélesége jellemzi, azaz a szűkebb értelemben vett gazdasági versenyképesség 

felfogásokkal ellentétben a regionális versenyképesség meghatározásában elengedhetetlennek 

tartja a társadalmi tényezőket is.  

3.3. Versenyképességi fa 

A versenyképességi fa modellt az ECORYS kutatói dolgozták ki 2004-ben (4. ábra). A Jan 

Maarten de Vet vezetésével kialakított modell célja, az egyes térségek versenyképességét 

alakító tényezők közötti kapcsolatok megértésének javítása. A modell alkotók szerint a fa 

modell kifejezi egyrészt a különböző szinteket, úgymint gyökér, törzs, lombozat, gyümölcs, 

másrészt kifejezi a versenyképesség ciklikusságát is (Jan Maarten de Vet 2004). A modell 

tehát a versenyképességet nem mint egy állapotot, hanem sokkal inkább mint egy térben és 

időben zajló folyamatot szemlélteti.  
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4. Versenyképességi fa 

 

Forrás: de Vet al (2004, 12. o.) alapján Lukovics 2008 

A versenyképességi fa modell a cilinder modellhez hasonllóan azt fejezi ki, hogy a 

versenyképességet meghatározó és a versenyképességet befolyásoló tényezők egymásra 

épülnek. A modell három szintből áll. A legalsó szinten vannak a „gyökerek”, ezek a 

versenyképesség input tényezői, azaz a tehetség, az innováció, a kapcsolódás és a vállalkozó 

készség. A kidolgozók szerint ezek a tényezők azok, melyeket a legkönnyebben lehet 

befolyásolni a versenyképesség javítása érdekében. és már ezen input tényezők körében is 

látható, hogy a hagyományos vagy szűkebb értelemben vett gazdasági tényezők mellett 

megtalálhatók az oktatáshoz, kutatás-fejlesztéshez, oktatási és kutatóhelyi intézményi 

staruktúrához, továbbá az adott hely minőségéhez kapcsolódó tényezők köre. 
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A fa ága és törzse adja a modell szerint a versenyképesség alapját. Az ide sorolható tényezők: 

az ipari szerkezet és a termelékenység. A fa ágai pedig az outputokat jelölik, úgymint 

foglalkoztatottság, profit és adók.  

A versenyképességi modell gyümölcse, a versenyképesség eredménye, azaz, ahogy a modell 

fogalmaz, maga a versenyképesség nem más, mint a jólét, a fenntarthatóság és a szociális 

biztonság, melyeknek további összetevő, hogy az embereknek van mit ennie, azaz a 

szegénységi ráta alacsony, az egészségi állapot jó, a környezeti és lakóhelyi tényezők 

kedvezőek.  

Tehát azt mondhatjuk, hogy ha egy adott helyen a megfelelő inputok mellett (lásd gyökér 

tényezők) a gazdaság stabil, akkor az a hely versenyképes, és ez a versenyképesség 

kifejezhető a fent felsorolt életszínvonal beli elemekkel. 

A versenyképességi fa modellről is elmondható, hogy input és output tényezőket egyaránt 

tartalmaz, azok egymásra épülését és a közöttük lévő kapcsolatokat és kapcsolódásokat, 

továbbá az ok-okozati összefüggéseket egyaránt vizsgálja. Megállapítható továbbá az is, hogy 

a modell komplex olyan értelemben, hogy a versenyképességet olyan komplex jelenségnek 

tekinti, amely az emberek életszínvonalához nagymértékben kapcsolódik. Vagyis a gazdaság 

által meghatározott stabilitás mellett jelenik csak meg a társadalmi jólét és a szociális 

biztonság.  

3.4. Versenyképességi piramis 

A versenyképességi piramis modell a hazai szakirodalom talán legismertebb és legtöbbet 

hivatkozott modellje (5. ábra). Kidolgozása Lengyel Imre nevéhez fűződik. A piramis 

talapzatát Enyedi György városokra meghatározott siker faktorai adják (Enyedi 1996, 1997), 

úgymint gazdasági szerkezet, innovációs kultúra, regionális elérhetőség, munkaerő 

felkészültsége, társadalmi szerkezet, döntési központok megléte, a környezet minősége és a 

régió társadalmi kohéziója. A korábban bemutatott modellekkel összehasonlítva látható, hogy 

ezen modell bemenetei is sokrétű, azaz gazdasági, társadalmi, területi (pl. regionális 

elérhetőség) és környezeti elemeket egyaránt tartalmaznak.  
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5. Versenyképességi piramis 

 

Forrás: Lengyel 2003, 292. o. 

A sikerfaktorokra épülnek a versenyképességi modell alaptényezői, melyek a modell szerint a 

versenyképességet javító stratégiai fejlesztések, melyek közvetlenül, rövid iődtávon belül 

hatnak (Lukovics 2008). Ezekre a tényezőkre épülnek a modellben az egységes 

versenyképességi definícióhoz kapcsolódó mérhető alapkategóriák, a jövedelem, a 

munkatermelékenység és a  foglalkoztatás, és a piramis csúcsán kap helyet az elérendő cél, 

vagyis a az életminőség és az életszínvonal. E tekintetben a modell sok hasonlóságot hordoz a 

versenyképességi fa modellel. 

Lukovics így összegzi a piramis modell lényegét: „a piramis-modell tehát az egységes 

versenyképesség fogalmából kiindulva összegzi a regionális versenyképesség mérésének 

mutatóit és javításának tényezőit. A modell szerint a jólétet a magas foglalkoztatottságból és 

magas munkatermelékenységből származó magas jövedelem biztosítja (Lukovics 2008, 28-

29. o.). 

 

A bemutatott modellek legfontosabb közös vonása a kiemeneti és bemeneti tényezők 

modelleken belüli együttes kezelése, mely egyben azt is lehetővé teszi, hogy a gazdasági 

tényezőkön túl az azokkal összefüggő, egy adott térség versenyképességét meghatározó, vagy 

éppen a térségi versenyképességet bizonyító és a versenyképes térség mintegy hozadékaként 

megjelenő társadalmi, életszínvonalbeli és jóléti elemeket is felvonultasson. 
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4. Versenyképesség mérése – a versenyképesség egzakt paraméterei 

A részfejezet célja azoknak a konkrét, a versenyképesség mérését célzó kutatásoknak az 

áttekintése, melyek saját versenyképesség megközelítésükből kiindulva, egzakt 

paraméterekkel kísérelték meg egy adott vállalat, térség, várostérség, régió, vagy ország 

versenyképességének mérését.  

1. Az Európai Unió 2001-es versenyképességi jelentése (EC 2001 alapján Lengyel 2003, 

239.o.) az alábbi mutatók segítségével mérte az egyes tagállamok versenyképességét:  

a. Általános versenyképességi mutatók 

 a GDP átlagos növekedési üteme (1991-2000 között, 1995-ös bázisév) 

 a munkatermelékenység átlagos éves növekedési üteme (1991-2000) 

 a munkatermelékenység szintje  

 a kereskedelmi integráltság (az összes import és export összege osztva a GDP 

kétszeresével) 

 a szerkezetváltás gyorsasága 

b. Feldolgozóipar 

 a feldolgozóipari termelés átlagos éves növekedési üteme (volumenindexen, 

1991-2000) 

 a feldolgozóiparban a teremlékenység átlagos éves növekedési üteme (1991-

2000) 

 a feldolgozóiparban a kutatás-intenzív iparágak aránya 

 az innovációra fordított kiadások aránya a feldolgozóipari árbevételhez 

viszonyítva 

 a feldolgozóipari innovációs kapacitások (két mutató átlaga: a K+F részleggel 

rendelkező cégek aránya, valamint az innovációs kooperációban részt vevő 

cégek aránya) 

c. Kutatás-fejlesztés és innováció 

 a K+F kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva 

 a szabadalmak száma (millió lakosra) 

 a foglalkoztatottak aránya a csúcstechnológiai szolgáltatásokban 

 a KKV-k inovációs kapacitásai (két mutató átlaga: a K+F részleggel 

rendelkező cégek aránya, valamint az innovációs kooperációban részt vevő 

KKV-k aránya) 

d. Humán tényezők 

 az oktatási kiadások a GDP %-ban 

 az aktív korú munkaerőből a felsőfokú végzettségűek aránya 

 az új tudományos és műszaki képzésekben résztvevők aránya a 20-29 évesek 

között 

 az élethosszig tanulás elterjedtsége (a 25-64 évesek közül hányan tanulnak) 



Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét és biztonság – versenyképesség és társadalmi fejlődés 
 

19 
Hazai szakirodalom elemzés – Dr. Baráth Gabriella 

e. Informatika és kommunikáció 

 az Internet térhódítása (a 15 évesnél idősebb népesség otthoni Internet 

ellátottsága) 

 az ICT kiadásai a GDP arányában (ICT definíciója az OECD szerint) 

 az ICT részesedése a feldolgozóipari hozzáadott értékből 

 

2. Lengyel (2004) szerint a regionális versenyképesség nem jellemezhető egyetlen kiemelt 

tényezővel, hanem egymáshoz szorosan kapcsolódó, viszonylag jól mérhető és egyértelmű 

közgazdasági kategóriák együttesét jelenti, melyek az alábbiak:  

 

 a regionális GDP egy lakosra jutó nagyságát 

 a régióban a munkatermelékenységet 

 a régióban a foglalkoztatottsági rátát 

 a régió gazdaságának nyitottságát 

 

3. Szintén a versenyképesség, illetve egy térség versenypozíciójának minősítésére alkalmas 

tényezők Palkovits (2000, 127-128.o.) szerint az alábbiak:  

 

 „a régió nyitottsága, a gazdasági szereplők nemzetközi piacokon való 

megmérettetése, azok kedvező versenypozíciójának (nem pusztán az 

exportvolumen, hanem a nehezen másolható magas szintű általános termelési 

képesség, az ennek alárendelt termelékenység, szervezeti tanulási képesség, 

piaci részesedés, rugalmasság, innovációs készség, új termék piacraviteli 

gyorsasága) tartóssága, megalapozottsága; 

 a tudás – intenzív tevékenységek nagy súlya, ezzel összefüggésben a régióbeli 

lakosság jövedelmeinek magas általános szintje; 

 a gazdasági szereplők stratégiai érdekeltsége a helyben maradásra, vagyis azok 

regionális/lokális beágyazottsága”; 

 

4. A városok versenyképességére vonatkozó hazai kutatások is egyre jelentősebbé váltak. Az 

egyik meghatározó vizsgálat a Lengyel – Rechnitzer (2000) szerzőpáros vizsgálata, akik a 

megyei jogú városok esetében kombinált rangmódszer alkalmazásával, az alábbi 

dinamikus mutatók elemzésével alakították ki városkategóriáikat1, azaz 

 

 kiskereskedelmi forgalom növekedésének üteme (1998/1990) 

 az iparban képződött hozzáadott érték növekedésének üteme (1998/1995) 

 a szolgáltatásokban képződött hozzáadott érték növekedésének üteme 

(1998/1995) 

 az iparűzési adó változásának üteme (1998/1995) 

 az adóköteles személyi jövedelem változásának üteme (1998/1995) 

                                                           
1
 A mutatók esetében a szerzők a városban képződő összértékeket vették figyelembe, ami a tényleges gazdasági 

potenciál változását illusztrálja. 
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A dinamikus mutatók mellett a kutatók fajlagos mutatókat is használtak a városok 

versenyképességének meghatározására: 

 kiskereskedelmi vállalatok egy lakosra jutó nettó árbevétele (1998) 

 a feldolgozóipari (kettős könyvelésű) vállalatok egy foglalkoztatottra jutó 

társasági adóalapja (1998) 

 az üzleti szolgáltatást végző (kettős könyvelésű) vállalatok egy 

foglalkoztatottra jutó nettó árbevétele (1998) 

 az egy lakosra jutó iparűzési adó (1998) 

 az egy lakosra jutó adóköteles személyi jövedelem (1998) 

A dinamikus és fajlagos mutatók együttesen mutatják a vizsgált városok versenyképességét 

(Lengyel-Rechnitzer 2000).  

5. Lukovics Miklós (2008) a regionális versenyképesség méréséhez az alábbi mutatókat 

használta: 

a. Alapkategóriák - Jövedelmek 

 az egy adózóra jutó adóköteles jövedelmek (eFt) 

 az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem (Ft) 

 az egy adófizetőre jutó munkaviszonyból származó jövedelem (Ft) 

 az egy adófizetőre jutó társas vállalkozásból származó jövedelem (Ft) 

 egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (eFt) 

b. Alapkategóriák - Munkatermelékenység 

 az egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény (eFt) 

 az egy fogllakoztataottra jutó bruttó hozzáadott érték (eFt) 

 az egy adózóra jutó személyi jövedelemadó alap (eFt) 

c. Alapkategóriák - Foglalkoztatottság 

 a foglalkoztatottsági ráta (%) 

 a munkanélküliségi ráta (%) 

 a személyi jövedelemadót fizetők ezer lakosra jutó száma 

d. Alapkategóriák - Globális integráltság (nyitottság) 

 az egy lakosra jutó exportértékesítés nettó árbevétele (eFt) 

 az export aránya a bruttó hozzáadott értékből (%) 

 a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák ezer lakosra jutó száma a 

kereskedelmi szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

 a belföldiek által eltöltött vendégéjszakák ezer lakosra jutó száma a 

kereskedelmi szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

e. Alaptényezők – K+F, technológia, innovációs kapacitás 

 a 10000 lakosra jutó szabadalmak évi átagos száma (2000-2004) (db) 

 a 10000 lakosra jutó MTA köztestületi tagok száma (fő) 

 a 100000 lakosra jutó K+F helyek száma (db) 

 az 1000 lakosra jutó K+F helyek tudományos kutatóinak tényleges létszáma 

(fő) 
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 az 1000 lakosra jutó K+F költségek (eFt) 

 az 1000 lakosra jutó K+F ráfordítások (eFt) 

 az 1000 lakosra jutó K+F beruházások értéke (eFt) 

f.  Alaptényezők – kis- és középvállalkozások, vállalati szektor 

 működő társasas vállalkozások 1000 lakosra jutó száma (db) 

 működő társasas kisvállalkozások (10-49 alkalmazott) ezer lakosra jutó száma 

(db) 

 működő jogi személyiségű vállalkozások ezer lakosra jutó száma (db) 

 működő jogi személyiségű kisvállalkozások (10-49 alkalmazott) ezer lakosra 

jutó száma 

 működő jogi személyiségű vállalkozások aránya a működő gazdasági 

szervezetekből (%) 

 a kistérség vállalkozásainak saját tőke összege ezer lakosra (eFt) 

 a kistérség vállalkozásainak ezer lakosra jutó mérlegfőösszege (eFt) 

 a kistérség vállalkozásainak ezer lakosra jutó jegyzett tőke összege (eFt) 

g. Alaptényezők – Külföldi működő tőke 

 külföldi érdekeltségű vállalkozások statisztikai létszámának 1000 lakosra jutó 

értéke (db) 

 külföldi érdekeltségű vállalkozások saját tőkéjének egy lakosra jutó értéke 

(eFt) 

 az 1 lakosra jutó külföldi tőke összege a külföldi érdekeltségű 

vállalkozásokban (eFt) 

 a külföldi érdekeltségű vállalkozások nettó árbevételének 1 lakosra jutó értéke 

(eFt) 

h. Alaptényezők - Humán tőke és infrastruktúra 

 az egyetemet, főiskolát végzett foglalkoztatottak aránya az összes 

foglalkoztatotton belül 

 a vezető, értelmiségi foglalkozású foglalkoztatottak aránya az össze 

foglalkoztatotton belül (%) 

 a 25 évnél idősebb főiskolai, egyetemi diplomával rendelkező népesség aránya 

a megfelelő korúak százalékában (%) 

 a 18 évnél idősebb középfokú végzettséggel rendelkező népesség aránya a 

megfelelő korűak százalékában (%) 

 távbeszélő fővonalak ezer lakosra jutó száma (db) 

 ISDN vonalak 1000 lakosra jutó száma (db) 

 az év folyamán épített lakások összes alapterülete (m2) 

 az év folyamán kiadott lakásépítési engedélyek 1000 lakosra jutó száma (db) 

i. Alaptényezők – Intézmények és társadalmi tőke 

 Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok aránya a 40-59 éves korosztályhoz 

viszonyítva (%) 

 az ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet évi átlaga (2000-2004), 

(fő/év) 
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 nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők ezer lakosra jutó száma (fő) 

 a működő nonprofit szervezetek 1000 lakosra jutó száma (db) 

 a felsőfokú intézményekben nappali tagozatos hallgatók ezer lakosra jutó 

száma (fő) 

j. Sikerességi faktorok – Gazdasági szerkezet 

 Az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban működő 

társas vállalkozások aránya az összes működő társas vállalkozások belül (%) 

 A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és halászat 

nemzetgazdasági ágban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatotton 

belül (%) 

 A szolgáltatás jellegű ágazatokbanfoglalkoztatottak aránya az összes 

foglalkoztatotton belül (%) 

 Szellemi foglalkozásúak összes foglalkoztatotthoz viszonyított aránya (%) 

k. Sikerességi faktorok – Innovációs kultúra és kapacitás 

 A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak beiratkozott olvasóinak ezer 

lakosra jutó száma (fő) 

 Az 1000 lakosra jutó felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma 

(intézmény székhelye szerint) (fő) 

 Az 1000 lakosra jutó felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma 

(kihelyezett tagozatok szerint) (fő) 

l. Sikerességi faktorok – Regionális elérhetőség 

 Terra Stúdió hétköznapi elérési mutató (pont) 

 Terra Stúdió multi elérési mutató (perc) 

 Terra Stúdió hazai beszállítói elérési mutató (pont) 

m. Sikerességi faktorok – A munkaerő felkészültsége 

 Helyben dolgozó lakónépesség legalább középiskolai érettségivel/1000 lakos 

(fő) 

 A főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkező helyben foglalkoztatottak 1000 

lakosra jutó száma (fő) 

 Elvégzett átlagos osztály (évfolyam) szám (db) 

n. Sikerességi faktorok – Társadalmi szerkezet 

 A 60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből (%) 

 0-18 éves népesség aránya az állandó népességből (%) 

 Élve születések száma/halálozások száma 

 Vitalitási index (%) 

 Az egy személyes háztartások ezer lakosra jutó száma (db) 

 A 120 feletti népsűrűségű településeken lakók aránya (%) 

 A térségközpont lakosságának aránya a kistérség lakosságából (%) 

o. Sikerességi faktorok – Döntési központok 

 A kistérség részesedése a 250- és több főt foglalkoztató működő jogi 

személyiségű vállalkozások országos számából (%) 
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 A kistérség rézsesedése az 50-249 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű 

vállalkozások országos számából (%) 

p. Sikerességi faktorok – A környezet minősége 

 Az ismertté vált közvádas bűncselekmények ezer lakosra jutó száma az 

elkövetés helye szerint (db) 

 Az ismertté vált gazdasági bűncselekmények ezer lakosra jutó száma az 

elkövetés helye szerint (db) 

 A nappali ellátást nyújtó idősek klubjai működő férőhelyeinek száma 1000 

hatvan évnél idősebb lakosra (db) 

 Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások ezer lakosra jutó száma (db) 

q. Sikerességi faktorok – A régió társadalmi kohéziója 

 Az 1000 lakosra jutó elvándorlások száma (db) 

 Az 1000 lakosra jutó odavándorlások száma (db)  

 A helyben dolgozó foglalkoztatottak aránya a más megyébe eljáró 

foglalkoztatottakhoz (%) 

 A helyben dolgozó vezető értelmiségi foglalkoztatottak aránya a más 

településre járó vezető értelmiségi foglalkoztatottakhoz (%) 

 A naponta bejáró foglalkoztatottak aránya a más megyébe naponta eljáró 

népességben 

 

6. Versenyképesség Kutató Központ kutatása, Chikán Attila vezetésével a vállalati 

versenyképességi index kidolgozására vonatkozik. A kutatás során 301 céget kérdeztek 

meg, mindenhol 4 vezetővel készítettek összesen 1204 db kérdőívet. A kérdőívben 71 

ismérvre kérdeztek rá, melyet az értékelés során 3 nagy mutatócsoportba soroltak (6. 

ábra). 

 

a. Működőképesség 

 Minőség (termékminőség, gyártási színvonal, az alapanyag színvonala) 

 Idő (szállítási határidő, a szállítás pontossága) 

 Rugalmasság (rugalmas reagálás a fogyasztói igényekre, a termelési rendszer 

rugalmassága, a logisztikai rendszer rugalmassága) 

 Szolgáltatás (termékválaszték, a fogyasztói kiszolgálás színvonala, az elosztási 

csatornák szervezettsége, etikus magatartás)épsűrűségű településeken lakók 

aránya (%) 

b. Változásképesség 

 Piaci kapcsolatok (a fogyasztókkal való kapcsolat közvetelensége, a piaci 

válatozások előrejelzési képessége, innovatív eladásösztönzési módszerek) 

 Emberi felkészültség (az alkalmazottak képzettsége, a vezetés színvonala) 

 Szervezeti válaszképesség (a döntési/működési módszerek korszerűsége, a 

technológia színvonala, a K+F ráfordítások szintje) 

c. Teljesítmény 
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 Tulajdonosi értékteremtés (iparági átlaghoz viszonyított árbevétel - arányos 

nyereség) 

 Fogyasztói értékteremtés (iparági átlaghoz viszonyított piaci részesedés) 

 

6. ábra: A vállalati versenyképességi index szerkezete 

 

 
Forrás: Chikán 2006 

A vállalati versenyképesség index a fenti mutatók figyelembe vételével az alábbi egyenlettel 

számítható ki:  

C = (M+V) T 

C – versenyképesség; M – működőképesség; V – változásképesség; T - teljesítmény 

7. 2005-ben, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok keretében zajlott „Várostérségek, 

térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok – Az európai versenyképesség térségi 

társadalmi tényezői” című kutatás keretében Dr. Szirmai Viktória vezetésével szintén 

kísérlet született a versenyképesség mérésére (Szirmai szerk. 2009). A kutatás 

célkitűzéséhez igazodva (lásd elméleti fejezet) a versenyképesség mérése a magyar 

nagyvárostérségek gazdasági és társadalmi versenyképességének definiálására és 

összevetésére vonatkozott. A kutatás a gazdasági és társadalmi versenyképesség 

összefüggéseinek mérhető formába, rangsorokba rendezése által járult hozzá egyrészt a 

magyar nagyvárostérségek széles körű vizsgálatához, továbbá a versenyképesség 

mérhetősége egy példája kidolgozásához. A versenyképességet várostérségi szinten, tehát 

egy olyan területi egységre vonatkozóan vizsgálta a kutatás, amelyre eddig a hazai 

kutatások során nem került sor (Baranyai-Baráth 2009, 191-194. o.). 

A várostérségek versenyképességét a kutatás két eltérő módszerrel vizsgálta. Egyrészt 

statisztikai adatok segítségével, másrészt lakossági adatfelvétel során nyert adatok alapján.  
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a. A társadalmi versenyképesség vizsgálatát megalapozó statisztikai adatok a 

következők voltak (1993-2005):  

 A helyi kulturális és szabadidős szolgáltatások mutatót az 1000 lakosra jutó 

játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma, az 1000 lakosra jutó nyilvános 

könyvtárba beiratkozottak és színházi előadásokon megjelentek száma, az 1000 

lakosra jutó mozi férőhelyek, vendéglátóhelyek és kereskedelmi szálláshelyek 

száma alapján alakították ki. 

 A helyi önkormányzati szolgáltatások mutatót az 1000 lakosra jutó háziorvosi 

ellátáson megjelentek és rendszeres szociális segélyezettek átlagos száma, az 

1000 lakosra jutó működő általános kórházi ágyak, általános iskolai osztályok, 

valamint bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok  férőhelyeinek 

száma alapján képeztük.  

 Az infrastruktúra mutató alapjául az 1000 lakosra jutó újonnan épített lakások, 

3 és több szobás lakások, felújított épületek száma, valamint önkormányzati út 

és köztér hossza szolgált.  

 A bűnözés mutató az 1000 lakosra jutó közvádas bűncselekmények, személy 

elleni bűncselekmények, valamint vagyon elleni bűncselekmények száma 

alapján került kialakításra;  

 A szociális viszonyok mutató alapját az öregedési index, az aktív népességen 

belüli munkanélküliek aránya, a munkanélkülieken belüli pályakezdő 

munkanélküliek, valamint a felsőfokú munkanélküliek aránya, és az aktív 

népességen belüli közcélú foglalkoztatásban résztvevők aránya alkotta.  

 A környezeti tényezők mutató pedig az 1000 lakosra jutó összes zöldterület, 

rendszeresen tisztított közterület és szemétszállításba bevont lakások száma 

alapján került kialakításra. 

 

b. A gazdasági versenyképesség mérésére a kutatás az alábbi statisztikai adatokat 

használta (1993-2003):  

 Gazdasági teljesítmény adatai, úgymint bruttó hozzáadott érték, az egy laksora 

jutó értékesítséből származó nettó árbevétel, az egy lakosra jutó, 

exportértékesítésből származó nettó árbevétel és a külföldi tulajdoni hányad. 

 Adófizetők adatai: aktív korú népességen belüli adófizetők száma, az egy 

lakosra jutó adó összege. 

 Gazdasági szervezetek mutató: gazdasági szervezetek nagysága és ágazati 

megoszlása. 

 Foglalkoztatottak mutató: aktív korú népességen belüli foglalkoztatottak 

aránya, a helyben dolgozó foglalkoztatottakon belüli bejáró foglalkoztatottak 

aránya, a bejáró és az eljáró foglalkoztatottak aránya 

 

A versenyképesség mérését a fentiekben hivatkozott hazai kutatók sokféleképpen értelmezik. 

Az áttekintett sorban a vállalati versenyképesség mérésétől kezdődően, komlex 
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versenyképességi indexek és indikátor rendszerek kidolgozására is találtunk hazai példákat, 

attól függően, hogy a versenyképesség alatt adott szerző mit értett, illetve, hogy 

versenyképesség megfogalmazása és mérése milyen egységre (vállalat, város, várostérség, 

régió, ország…stb.) vonatkozott. Az áttekintett példák közül Lukovics 2008 és Szirmai szerk. 

2009 vizsgálatát tekinthetjük a legkomplexebbnek. Ezen kutatások esetében találtuk a 

legsokoldalúbb, a társadalmi, a gazdasági, a környezeti és az infrastrukturális…stb. 

területekre is kitérő mutatórendszert, melyek hasznos kiinduló pontjai lehetnek a jelen kutatás 

keretében kidolgozni és mérni kívánt versenyképesség fogalomnak. 

5. Összegzés 

A tanulmány célja a hazai versenyképességi szakirodalom feldolgozása és elemzése volt. A 

szakirodalom három tématerület elkülönülését tette lehetővé. Egyrészt a versenyképesség 

fogalmi meghatározásainak áttekintését, másrészt a versenyképességi modellek 

tényezőcsoportjainak vizsgálatát, 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, regionális szint (területi szint, amely város, várostérség is lehet), 

országos szint, országok feletti szint. 

 A versenyképesség tartalmának (kulcsszavak) áttekintése alapján 

megállapítható, hogy azok alapvetően gazdasági irányultságúak. A társadalmi 

szempontok a meghatározások többségében közvetett módon jelennek meg, 

illetve a versenyképesség céljaként, eredményként.  

 Az elemzés arra is rámutatott, hogy a társadalmi szemontok (közvetett vagy 

közvetlen módon) elsősorban a területi versenyképességi kutatásokban 

jelennek meg. 

A versenyképesség áttekintett modelljei annyiban lépnek túl a versenyképesség 

meghatározásokon, hogy a meghatározó tényezőket és a lehetséges kimeneteket, illetve a 

versenyképesség megvalósulása esetén jellemző „kimeneti” állapotot is tartalmazzák, bennük 

a gazdasági tényezőkön túl az azokkal összefüggő, egy adott térség versenyképességét 

meghatározó, vagy éppen a térségi versenyképességet bizonyító és a versenyképes térség 
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mintegy hozadékaként megjelenő társadalmi, életszínvonalbeli és jóléti elemek is 

megjelennek.  

A tanulmány utolsó fejezete a versenyképesség mérésének példáit foglalja össze. 
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