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Jankó Judit 

 

Összegzés a különböző típusú hazai versenyképesség felfogások hazai köz-

politikában és a szociálpolitikában történő megjelenéséről, azok kritikai 

elemzése alapján, különös tekintettel, a regionális egyenlőtlenségekkel ösz-

szefüggő versenyképességi felfogásokra. 
 
 
A versenyképesség, mint napjaink egyik fő vezérleve 

 
 
Az EU 2020 stratégia 

 

Az Európai Tanács 2010. június 17-én fogadta el az Európa 2020 stratégiát. Ennek alcíme: Az 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. 

 

A stratégia rövid távú feladatként a válságból való kilábalást jelöli meg. A hosszútávra mutató 

cél pedig a „fenntartható jövő” érdekében a munkahelyteremtés és az életszínvonal emelése. 

A Bizottság ennek elérésére öt területen javasol uniós célokat meghatározni: 

 

1. foglalkoztatás  

2. kutatás és innováció 

3. éghajlatváltozás és energia 

4. oktatás 

5. a szegénység elleni küzdelem 

 

A fenntartható növekedés – erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb 

gazdaság elérését irányzó stratégia kibontásakor az első helyen a versenyképesség fejlesztése 

szerepel.
1
 

A stratégia gyakorlati megvalósulását elősegítő ún. Európai szemeszter 2011 első félévében - 

a magyar EU-elnökség ideje alatt - kezdte meg működését. Ennek a munkának fontos része, 

hogy a tagállamok minden évben legkésőbb április végéig elkészítik és benyújtják az Európai 

Bizottság és a Tanács részére a stabilitási vagy konvergencia programjaikat és a nemzeti re-

formprogramjukat. 

 

Magyarország helyzete a versenyképességi listán 

 

 

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum - WEF) 2010-es áttekintése szerint Ma-

gyarország a versenyképességi ranglistán fokozatosan visszacsúszott, és a 62. hellyel 2008-

ban egyenesen a relatív mélypontra jutott. A 2000-ben elért kitűnő 28. helyünkről már 2003-

ra a 33. helyre csúsztunk vissza, és a tendencia tovább folytatódott az évtized végéig Magyar-

ország 2009-ben az 58. helyen volt, 4,22 ponttal a maximális 6 pontból, a 2010-es ranglistán 

pedig az 52. helyen van, 4,33 ponttal. 

Ez az értékelés azt mutatja, hogy milyen súlyos nehézségeink vannak az uniós alkalmazko-

dásban.
2
 

                                                 
1
 Európa Bizottság közleménye. (2013) Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégi-

ája. Brüsszel. 2-17. p. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:HU:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:HU:PDF
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„A világ egyes országainak versenyképességét mérő, az adatokból évente versenyképességi 

ranglistát felállító lausanne-i IMD intézet Magyarországra vonatkozó megállapításaiban az 

ország versenyképességét rontó tényezők között elsősorban az egészségügyi infrastruktúra 

alacsony színvonalát, a gazdaságilag aktív népesség csekély arányát, a munkavállalókat terhe-

lő adók és járulékok magas szintjét valamint a társadalmi kohézió hiányát emelte ki.”
3
 

 

 

A versenyképesség fogalmi dilemmái 

 

Valójában mit is jelent a versenyképesség?  

 

A versenyképesség kifejezés tartalma megragadható köznapi értelemben, gazdasági szakszó-

ként, új filozófiai kategóriaként. Mutathat egy állapotra, jelölhet mozgási képességet, fejlődési 

folyamatot. Utalhat egyénre, a legkülönfélébb szervezetekre, intézményekre a gazdasági élet-

től kezdve a legkülönfélébb ágazati rendszerekre és a közpolitikára egyaránt.  

 

 
„Az angol competition (verseny) és így a competitiveness (versenyképesség) fogalma a latin com-petere (erede-

tileg a con elöljáró és a petere ige összevonásával képzett con-petere) szóból származik, amelynek jelentése 

együtt kérni, illetve együtt keresni valamit, vagyis valamilyen kegy, engedély, cél, illetve lehetőség elérésére 

együttesen, közösen törekedni. Ebből következően a competition nem jelenti szükségképpen a másik partner 

„kiütését”, az annak hátrányára, kárára cselekvést, sőt, a vele való „versengést” sem. (Egyébként a versengés 

fogalmát a latin a certare, a versenyt a certamen szóval fejezi ki.) A fogalom eredeti tartalmát tehát lehet (sőt, 

esetleg indokolt is) úgy felfogni, mint amely a „versenytárssal”, a competitorral való együttműködést is magában 

foglalja, illetve mint amely a piaci versengésben is valamilyen morális elv, etikai követelmény szükségességét 

írja elő.”
4
 

 

 

A versenyképesség első és gyakran idézett megközelítése: 

 

„Egy nemzet versenyképessége annak fokmérője, hogy tökéletes versenyfeltételek mellett 

mennyire képes a világpiacon (is) eladható termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, miköz-

ben az ország állampolgárainak reáljövedelme nő.” 
5
  

Ezt a meghatározást azonban messze túlhaladták az újabb fogalmak, számos más definíció 

született. Egyfelől a különböző színterek speciális értelmezései formálódtak ki, amik átlépték 

a gazdasági élet határait. Másfelől pedig mind komplexebb tartalommal telítődött. A fogalom 

tisztázásának nehézségeit jól mutatja, hogy egyes szerzők szerint a versenyképességnek mint-

egy tízezerféle megközelítése, értelmezése lelhető fel a szakirodalomban.
6
 

 

                                                                                                                                                         
2
 Ágh Attila (2011) A kormányzati rendszer és a globális versenyképesség. A fejlesztő állam perspektívája. Poli-

tikatudományi Szemle XX/3. 37–53. pp. © MTA Politikai Tudományok Intézete 

 
3
 Bakács András (2003) Versenyképességi koncepciók A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszí-

rozott, „A hazai közlekedési hálózatok hatékonysága, versenyképessége növelésének lehetőségei a nemzetközi 

tapasztalatok alapján” (röviden HAVER-) című kutatási projekt keretében készült tanulmány. MTA Világgazda-

sági Kutatóintézet. Budapest. 3. p. 
4
 Szentes Tamás (2012) A „nemzeti versenyképesség” fogalma, mérése és ideológiája. Magyar Tudomány. 680-

692. p. 

5 Bakács A. 2003. Versenyképességi koncepciók. MTA Világgazdasági Kutatóintézet. Budapest. 

http://www.vki.hu/~tfleisch/~haver/szakirodalom/haver-BAKACS-final-031109.pdf       
6
 Némethné Gál Andrea 2009. A kis- és középvállalatok versenyképessége. Doktori értekezés. Győr. 13-

53.http://rgdi.sze.hu/files/Ertekezesek,%20tezisek/Disszertacio-NGA.pdf 

http://www.vki.hu/~tfleisch/~haver/szakirodalom/haver-BAKACS-final-031109.pdf
http://rgdi.sze.hu/files/Ertekezesek,%20tezisek/Disszertacio-NGA.pdf
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A versenyképesség köznapi értelemben 

 

A szó – mint azt fentebb jeleztük – az eredeti jelentésétől jócskán elkanyarodva, illetve kiszé-

lesedett értelemben ismeretes. Ilyen többek között a lendületesség, gyorsaság, rugalmasság, 

hatékonyság, problémaérzékenység és jó megoldóképesség, kreativitás, alkalmazkodóképes-

ség. 

 

A versenyképesség értelmezése különböző aggregációs szinteken 

 

A kisebb egységektől a nagyobb és komplexebb szerveződések felé haladva: vállalati, iparági, 

helyi, regionális, nemzeti vagy globális versenyképesség. 

 

A nemzetgazdasági versenyképesség lehetséges szintjeit figyelembe véve pedig: 

 

1. makrogazdasági 

2.iparági/szektorális 

3.vállalati 

4.vállalaton belüli 
7
 , és hozzátehetünk még egyet: 

 

5. termék 

 

Területi alapú versenyképesség- megközelítés: 

 

1. globális 

2. nemzetközi 

3. regionális 

 

Az EU legújabb dokumentumaiban a versenyképesség „irányultságai” a következők: 

 

1. Az EU és a környező világ – kiemelten az Amerikai Egyesült Államok 

2. Euroövezeten belüli 

3. EU-n belüli 

 

A Világgazdasági Fórum Fórum (WEF) legutóbbi versenyképességi jelentésében (The Global 

Competitiveness Report, 2010–2011) szerepel, hogy a versenyképesség „az intézmények, 

közpolitikák és tényezők olyan rendszere, ami meghatározza a termelékenységet az adott or-

szágban,” 
8
 

 

Egy egészen új elképzelés szerint pedig különbséget kell tenni a világgazdasági és a világpiaci 

versenyképesség között. „A világgazdasági versenyképesség és annak alakulása inkább a 

hosszabb távon ható tényezőktől, a „világpiaci versenyképesség” inkább a jelenben, illetve 

rövid távon érvényesülő hatásoktól függ. Ugyanakkor kölcsönös összefüggésük nemcsak po-

zitív értelemben, vagyis egymás erősítésében nyilvánul meg, hanem negatív értelemben, 

egymás gyengítésében is, sőt az őket meghatározó tényezők közötti olyan ellentmondások-

ban, illetve ellentétes hatásokban (trade-off-okban) is, hogy ti. egyikük javulása gyakran a 

másik kárára történik.” 

 

                                                 
7
 Chikán Attila (2002) Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban. Akadémiai K. Budapest. 

8
 Ágh A. Uo. 
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A versenyképesség fogalmának alap dilemmái
 9

 

 

A versenyképesség fogalmi dilemmája mögött az egyik alapvető kérdés az, hogy mi lehet a 

versenyképesség forrása. 

Az egyik felfogás szerint ez a bemeneti oldal felől meghatározott, és elsősorban a termelé-

kenység, a beruházási ráta, a kutatás-fejlesztési kiadások és az oktatás színvonala hat rá legin-

kább. 

Más megközelítések a kimeneti oldalból indulnak ki, és a kereskedelmi mérleg alakulását, 

vagy egy adott ország csúcstechnológiai iparágainak világpiaci részesedését veszik alapul. 

 

További szempont az a már említett kérdés, hogy a versenyképesség a pusztán gazdasági di-

menzión túllépve olyan rendszerekről (később klaszterekről) szól, aminek része lehet pl. a 

közpolitika, szociálpolitika, és különböző kulturális tényezők is 

 

 

A versenyképesség fogalmának elméletei 

 

1. gazdaságtudományi megközelítés 

 

A közgazdaságtudomány és a gazdálkodás- és szervezéstudomány egyaránt foglalkozik ezzel 

a kifejezéssel, de sajátos tartalommal, mégpedig az adott tudományok eltérő tárgyából és 

alapfeltevéseiből következően, ugyanakkor nem függetlenek egymástól.  

 

A versenyképesség statikus felfogása 

 

Bár maga a fogalom nem jelenik meg a klasszikus és neoklasszikus elméletekben, ennek elle-

nére a versenyképességről való gondolkodás jól nyomon követhető. 

Ezek az elméletek a nemzetgazdaságot vették alapul, és a külkereskedelem fejlődésében rejlő 

előnyöket emelik ki, mondván, hogy az a javak nagyobb mennyiségének elfogyasztását teszi 

lehetővé az országok számára, mint amennyit a teljesen önellátó gazdálkodás keretei között 

képesek lennének megtermelni. A fogyasztás növekedésének alapja pedig a hatékonyabb erő-

forrás kihasználás. A kínálati oldalt emelik tehát ki, amikor azt állítják, hogy a megfelelő kí-

nálat mellett olcsón megtermelt javak lehetnek versenyképesek. Azért nevezik statikus mo-

dellnek, mert az ún. komparatív előnyöket adottságnak tekintik, és nem foglalkoznak az idő 

tényezőkkel. 

A klasszikus-neoklasszikus elméletek meghaladására törekvés volt tapasztalható az 1960-as-

70-es években. 

A neofaktor irányzat máig tartó hatása, hogy a szellemi tőkét beemelte a termelési tényezők 

közé, illetve kitért a termékek minőségére is, mint a versenyképesség fontos elemére. 

A neotechnologiai szemléletű elméletek még tovább léptek. Posner technológiai szakadék 

elmélete szerint a korszerű technológia javíthatja a versenyképességet azzal, hogy a fogadó 

országok gyors alkalmazkodóképességének hiánya miatt azt nem tudják azonnal átvenni. Ha 

viszont átveszik az új technológiát, azt tovább is kell fejleszteniük ahhoz, hogy a lemaradásu-

kat csökkentsék.  

A termékciklus elmélet lényege pedig az, hogy a fejlett keresleti piaccal és innovációval bíró 

országok első ütemben korszerű termékeket exportálnak, majd mikor a fogadó ország felké-

szült, akkor a technológiát és még korszerűbb termékeket exportálnak. 

                                                 
9
 Szentes Tamás (2012) A „nemzeti versenyképesség” fogalma, mérése és ideológiája. Magyar Tudomány. 680-

692. p.  
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Linder keresleti elmélete arra mutat rá, hogy versenyképesség szempontjából az a gazdaság 

lehet kedvezőbb helyzetben, amelyik olyan termékeket tud előállítani, aminek jelentős meny-

nyiségű és minőségű belső, hazai kereslete van. 

 

A dinamikus elméletek 

 

 

Az 1980-1990-es években megjelenő dinamikus elméletek már figyelemmel vannak az idő 

dimenziójára.  A versenyképesség eszerint nem egy statikus adottság, hanem időben változó 

képesség, ami bővíthető, korrigálható. Ezért nagy szerepe van az innovációnak. 

Krugman tökéletlen piacok elmélete szerint a vállalatok monopolelőnyök megszerzésére tö-

rekszenek, amit ideiglenesen elérhetnek ugyan, de az előny csak addig tart, amíg meg nem 

jelenik a piacon egy újabb termék, korszerűbb technológia. Mindez folyamatos innovációra, 

az „új tudás” megszerzésére és kiaknázására ösztönöz.  

 

Az ezzel rokon termékciklus elméletben a technikai fejlődést külsődleges tényezők segítik, 

míg itt a szereplők aktivitásáról, mint fő mozgatóerőről van szó. 

Ez a felfogás igazodik Schumpeter evolúciós közgazdaságtan nézetéhez,, aminek lényege, 

hogy a tőkés gazdaság alapvető jellemzője a folyamatos innovációra törekvés.  

 

Porter – ugyancsak dinamikus – megközelítése az ún. gyémánt-elmélet az adott nemzetgazda-

ságba illeszkedő, nemzetközileg sikeres vállalatok, iparágak innováción alapuló versenyké-

pességét állítja előtérbe. Az általa kialakított versenyképességet elemző gondolatrendszere ma 

is elfogadott módszer a gazdálkodás- és szervezéstudományban.  

 

2. A gazdálkodás- és szervezéstudomány versenyképesség felfogása 

 

Porter gyémánt elmélete lényegében a kompetitív előnyöket állítja a középpontba. Az elmélet 

a vállalaton kívüli üzleti környezetből származó versenyelőnyök dinamikus rendszerbe fogla-

lása. Az elmélet eredeti változatában még szerepelnek olyan makrokörnyezeti tényezők, mint 

a kormányzat és véletlen szerepe. 

 

A modell  90-es évek végén átdolgozott változatában a lokalitás szerepe a korábbiaknál jóval 

nagyobb hangsúlyt kapott. Porter ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy a globális ver-

senyben a piacon nem egymástól elszigetelten létező vállalatok versengenek. Sokkal inkább 

egy olyan értéklánc-rendszerré épülnek, amiben a hálózat tagjai és a velük szoros kapcsolat-

ban álló intézmények (pl. érdekképviseleti szervek, oktatási és kutató intézetek) földrajzilag is 

koncentrálódnak, ezzel mintegy regionális klasztert hoznak létre.  Ezek a klaszterek tekinthe-

tők a piaci versenyek alapegységeinek. 

Az elmélet lényeges része az a megállapítás is, hogy egy ország vagy régió versenyképessé-

gének vizsgálatakor szükségtelen az egész gazdaságra koncentrálni, csak azokra, amik a kül-

földi versenytársakkal szemben versenyelőnnyel rendelkeznek. 

A modell további jellegzetessége, hogy minden eleméhez kapcsolódik az innováció fogalma. 

A modell az alábbi versenyelőny forrásokat nevezi meg: 

Tényezőellátottság: természeti tényezők, infrastruktúra, pénzügyi források, humán erőforrá-

sok, tudásbázis. 

Vállalati stratégia, szerkezet és verseny: stratégiák, célrendszerek, hazai verseny jellemzői. 

 

Keresleti feltételek: hazai kereslet mennyisége és igényessége, kereslet nemzetközivé tétele. 
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Támogató és kapcsolódó iparágak: támogatók, kapcsolódók, klaszterek. 

 

A fenti meghatározó források dinamikus rendszerként hatnak. E mikroökonómiai szinten túl 

megjelenik benne a makroszint, mégpedig a kormányzati döntések és a véletlen faktora is. 

A modell későbbi pontosítása során a lokalitás még nagyobb hangsúlyt kapott azzal, hogy 

Porter erőteljesebben kiemelte a regionális klasztereknek az országon belüli régiók verseny-

képességre gyakorolt hatását. 

 

A klaszterelmélet 

 

Porter gyémántelmélete kapcsán már esett szó a klaszterekről. Sölvell és munkatársai klasz-

ter-modelljének lényege: 

 

A klaszterek olyan tényezőcsoportok, amik magukban foglalják a kapcsolódó iparágakat, a 

kormányzat, a kutató közösség, a pénzintézetek és az együttműködést elősegítő szervezetek 

hatását. Tényként kezelik, hogy azok a régiók, amelyek képesek ilyen klasztereket fenntartani, 

sikeresebbek.
10

 

A klasztert alkotó öt csoport 

 
 

 

A versenyképesség elemzésének módszertani problémái 

 

Kiinduló kérdések: 

1. Kire vonatkozik a versenyképesség? 

2. Hol, milyen szinten jelentkeznek a versenyképességet befolyásoló tényezők? 

3. Mik a versenyképességet befolyásoló tényezők? 

                                                 
10

 Sölvell-Orjan Lindqvist, Göran – Ketels, Christian H. (2003): The Cluster Initiative Green Book; Bromma 

tryck AB, Stokholm. In: Duczon és mtsai (2007) (szerk.) Versenyképesség.  Készült a ROP-3.3.1.-2004-10-

0006/33 Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás keretében. Környezetünkért Közalapít-

vány, Pécs. 

 

Vállalatok 

 
Kormányzat 

Együttműködést elő-

segítő 

szervezetek 

Kutatással foglalkozó Pénzintézetek 
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4. Milyen eredményekben jelenik meg a versenyképesség? 

 

Ezekre válaszolva lehet aztán meghatározni, hogy a versenyképesség melyik értelmezése és 

melyik modell alkalmazható, továbbá milyen mutatókkal célszerű mérni a befolyásoló ténye-

zőket és az eredményeket. 

 
3. A versenyképesség újabb fogalmai 

 

A versenyképesség fogalmának korszerű megközelítése elkülöníti az ex ante típusú megköze-

lítést, ami a versenyképességet alakító feltételek, körülmények, adottságok vizsgálatát állítja a 

középpontba. Az az ex post szemlélet pedig a múltbéli teljesítményekből kiindulva mérhető 

eredményeket veszi számba. Ez tehát nem két külön definíció, hanem a versenyképesség két-

féle mérési módja.
11

 

 

 

A versenyképesség további felfogását jelenti a kínlati-keresleti oldali mérés, ami szerint „a 

kínálati (termelési) oldalon értelmezett versenyképesség feltételezett költségelőnyökben, a 

keresleti (piaci) oldalon mért versenyképesség pedig piaci teljesítményekben mutatkozik 

meg.”
12

 

A versenyképességet vonatkoztatják országokra és vállalatokra: „…a versenyképesség legál-

talánosabban nemzetközi összehasonlításban értékelt nemzetgazdasági, illetve vállalati teljesí-

tőképességet jelent.” 
13

 

Az OEDC szerint pedig: „A vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók 

képessége viszonylag magas tényező jövedelem és viszonylag magas foglalkoztatási szint 

létrehozására, egy fenntartható bázison, miközben a nemzetközi versenynek tartósan ki van-

nak téve.” 
14

 Ez utóbbi megközelítés tehát tartalmazza a foglalkoztatás magas szintjének fon-

tosságát. 

 

Nemzetgazdasági versenyképesség 

 

A fogalom alakulása a nemzetközi és a hazai kutatásokban 

 

Az 1980-as években az USA-ban induló versenyképesség-kutatásokban próbálták először 

definiálni ezt a fogalmat. Már az elején voltak szkeptikus megnyilvánulások, amik szerint a 

nemzetgazdaságokkal kapcsolatban értelmezhetetlen a versenyképesség fogalma. A nemzet-

gazdaságok ugyanis nem úgy „viselkednek”, mint a vállalatok. Az ezen a nézeten álló 

Krugman azt is vitatta, hogy a nemzetek egyáltalán versengenek egymással. Porter ezzel 

szemben azt állította, hogy a verseny a vállaltok szintjén dől el, de a verseny feltételeit az or-

szágok képesek befolyásolni.  

 

Magyarországon az 1980-as évek elején jelent meg a versenyképesség elemzésével foglalko-

zó első munka. 
15

 Ez a GDP növekedésével hozza összefüggésbe a versenyképességet, azt 

                                                 
11

 Némethné Gál Andrea 2009 uo. 
12

 TÖRÖK ÁDÁM (1996): A versenyképesség-elemzés egyes módszertani kérdései. 

„Versenyben a világgal” kutatási program 8. műhelytanulmány. Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem.19.p. 
13

 CZAKÓ ERZSÉBET – CHIKÁN ATTILA (2007): Gazdasági versenyképességünk vállalati 
nézıpontból – 2004-2006. Vezetéstudomány, XXXVIII. évf. 5. 2-8. 
14

 OECD (1994): Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators. Paris. 23. p. 
15

 Botos József (1982): Nemzetközi versenyképesség és árforradalom. Közgazdasági és 
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állítva, hogy annak növekedése alapvetően a külkereskedelemtől várható. Ez a definíció tehát 

jórészt a külkereskedelem dimenziójára szűkíti le a versenyképesség fogalmát, ugyanakkor 

kritikusai elismerik, hogy mindemellett több korszerű elemet is tartalmaz. Ír – többek között - 

a termelékenységről, a külkereskedelem fejlődéséről, az alacsony termelési költségekről, de 

kitér a magas színvonalú eszközök és a szakmai tudás kérdésére is. 

 

A nemzetközi színtéren az USA elnökének ipari versenyképességgel foglalkozó bizottsága 

definiálta a nemzetgazdasági versenyképesség fogalmát: „Egy nemzet versenyképessége an-

nak fokmérője, hogy szabad piaci körülmények között mennyire képes a világpiacon is elad-

ható termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, és eközben hosszabb távon fenntartani és nö-

velni állampolgárainak életszínvonalát.” 
16

 

Ez a definíció is a külkereskedelmet helyezi előtérbe, viszont a versenyképességet két további 

szemponttal is összefüggésbe hozza. A versenyképességet már nem statikusan fogja fel, ha-

nem hosszú távú folyamatnak. Továbbá kimondja, hogy a piaci sikeresség az életszínvonal 

növelésének eszköze.  

 Az OECD az 1990-es évek elejéig még az amerikai meghatározást alkalmazta, de 1994-ben 

megalkotta a korábban idézett, korszerűbb „egységes versenyképesség” fogalmat.
17

 

Ismételten szükséges kiemelni ennek kapcsán, hogy ez az új definíció kiemeli a társadalompo-

litikai célt. Igaz, már a korábbi amerikai definícióban is szerepel a társadalmi jólét és az élet-

színvonal kérdése, de a gazdasági célokkal egy szinten. Az egységes versenyképesség definí-

cióban ennél többről van szó. A társadalmi jóléthez nem elegendő a jövedelemtermelés foko-

zása, hanem szükséges a minél szélesebb körű jövedelemelosztás, tehát a foglalkoztatás. 

Ugyanígy fontos eleme ennek a megközelítésnek, hogy a korábbinál hangsúlyosabban szól a 

fenntarthatóság követelményéről. 

Egy 2000-ben megjelent hazai munka – ami elsősorban Magyarország versenyképességét 

vizsgálta – így határozta meg a versenyképességet: 

„A nemzetgazdasági versenyképesség a fejlődés, a fejlettség egyik legfontosabb feltétele. 

Ezen a nemzetnek azt a képességét értjük, hogy olyan társadalmi, gazdasági környezetet te-

remtsen, amelyben a szereplők a leginkább és tartósan képesek a világpiacon is elismert hoz-

záadott érték képzésére.”
18

 

Ennek a definíciónak új és fontos eleme, hogy figyelemmel vannak minden olyan tényezőre, 

(pl. a társadalompolitikai és intézményi struktúrája, a kultúra, az értékrend, stb.), ami befolyá-

solja az adott ország teljesítőképességét. Ezeken túl további bővülést is tartogat még ez a 

szemléletmód.  

 

A főbb megállapítások: 

 

1. A versenyképesség – mint a teljesítőképesség egyik alapvető összetevője – a fejlődés felté-

tele.  

2. A társadalmi-gazdasági környezet hatást gyakorol a gazdasági szereplők teljesítőképességé-

re.  

3. A teljesítőképességet befolyásolják nem gazdasági jellegű tényezők is. 

 

 

Aiginer-Landesman elmélete 

                                                                                                                                                         
Jogi Könyvkiadó, Budapest. 
16

 Némethné Gál Andrea 40-41. p. 
17

 Némethné 41. p. 
18

 FINDRIK MÁRIA – SZILÁRD IMRE (2000): Nemzetközi versenyképesség – képességek 
versenye. Kossuth Kiadó, Budapest. 24. p. 
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Ez a teória az előzőekkel rokon szemlélet, de újabb elemekkel is gazdagodik. 

Az ország versenyképességét három szinten értelmezi: 

 

1. Egy nyitott gazdaság versenyképessége a jövedelemtermelő képességétől függ. Ennek alap-

ja pedig a termelékenység és a foglalkoztatás. 

2. A gazdaság versenyképessége az önmagához viszonyított fejlődése, és a fenntarthatóság 

mentén ragadható meg. 

3. A versenyképesség szélesebb értelemben nem csak gazdasági kategória, hanem függ a szo-

ciális, egészségügyi és oktatási rendszertől, sőt a környezetvédelem állapotától is. 

 

Kiterjesztett értelemben pedig a versenyképesség nem csupán gazdasági kategória, hanem 

figyelembe kell venni a szociális, egészségügyi és oktatási rendszert, valamint a környezetvé-

delem állapotát is.
19

 

 

Szentes és szerzőtársai elmélete 

 

Az előző gondolatokat kritizálják abból a szempontból, hogy szerintük lényeges különbség 

van a világpiaci versengés és az országoknak a fejlődés tekintetében tapasztalható világgazda-

sági versengése között. „A világpiaci versenyképességet tehát, amely az adott termékekre és 

szolgáltatásokra, illetve az azokat produkáló vállalatokra vonatkoztatandó, semmi esetre sem 

indokolt és helyes összekeverni az országok fejlődés terén folyó történelmi versengésében 

mutatkozó képességeivel…” 
20

 

Egy ország világgazdasági versenyképessége ezek nyomán kifejeződik – többek között – a 

fejlődés más országokhoz viszonyított dinamikájában, a külső erőforrások megszerzésének 

képességében, a gazdasági szereplők számára megfelelő környezet (gazdasági, intézményi, 

kulturális, politikai) megteremtésében, az exportnövelés képességében, a nemzetközi tárgya-

lási alkupozíciók erősítésében, stb. Mindez tehát egy igen részletes szempontrendszert ad, és 

kiemeli a globalizációhoz történő sikeres alkalmazkodás követelményét.
21

 

Másként: a nemzetek illetve az országok versengése többféle síkon zajlik. A gazdaság dimen-

zióján túl a politikai hatalom szintjén, a nemzetközi presztízs és szerepvállalás kapcsán, társa-

dalmi jólét, biztonság kapcsán, a tudomány, a kultúra, a sport és sok egyéb területen egy-

aránt.
22

 

 

 

Egy korszerű, komplex fogalom 

 

A magyar vállalatok versenyképességét és természetesen a nemzetgazdaságot is 1995 és 2007 

között három kutatásban vizsgálta a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató 

Központja. A vizsgálat során kikristályosodó fogalom ez volt:   

„A nemzetgazdaság versenyképessége a nemzetgazdaságnak az a képessége, hogy úgy tud 

létrehozni, felhasználni, a globális verseny keretei között értékesíteni termékeket és szolgálta-

tásokat, hogy közben saját termelési tényezőinek hozadéka, és ezzel párhuzamosan állampol-

                                                 
19

AIGINGER, K. – LANDESMANN, M. (2002): Competitive Economic Performance: The 
European View. Wifo Working Papers, No. 179. Vienna. In:  Némethné ua. 43-44. p. 
20

 Szentes Tamás és munkaközössége (2005) Fejlődés versenyképesség Globalizáció I. Akadémiai Kiadó. Buda-

pest. 119. p. 
21

 Némethné 43-44. p. 
22

 Szentes Tamás (2012) A „nemzeti versenyképesség” fogalma, mérése és ideológiája. Magyar Tudomány. 680-

692. p.  
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gárainak jóléte fenntartható módon növekszik. Ezen versenyképesség feltétele az erőforrások 

termelékenységi növekedésének elősegítése, a vállalatok és más intézmények hatékonyságá-

nak javítását biztosító feltételek folyamatos fenntartása útján.” 
23

 

 

Ez a definíció – ahogy Némethné is összefoglalta
24

 - minden olyan fontos elemet tartalmaz, 

ami a korábbi meghatározásokban nagy súllyal szerepelt. 

 

Az Európai Unió versenyképesség felfogása 

 

Az Európai Unió dokumentumaiban háromféle versenyképesség-definíció szerepel:  

 

A hétköznapi szóhasználathoz hasonlóan a sikeresség, eredményesség szinonimájaként, aztán 

az ágazati politikákkal kapcsolatban (így a szociálpolitikához is kötődően), végül a globális 

versenyben zajló gazdasági növekedés és annak tényezői kapcsán. 

 

A fogalom kikristályosodásának lépcsői a következők voltak: 

 

1. Megállapították, hogy a versenyképesség növelése nem öncél, hanem a jólét, az életszínvo-

nal növelésének eszköze. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a megfelelő foglalkoztatá-

si szint. 

2. Kidolgozták a versenyképességi piramist (1996-ban), aminek lényege:  

 

A versenyképesség növelésének célja az életszínvonal növelése, amit alapvetően a foglalkoz-

tatás és a termelékenység határoz meg.
25

 

 

3. Az EU hatodik regionális jelentése átvette az OECD már korábban idézett versenyképesség 

fogalmát, majd kidolgozott egy módosított definíciót is: „ A versenyképesség olyan javak és 

szolgáltatások előállításának képessége, amelyek a nemzetközi piacokon értékesíthetők, mi-

közben a jövedelmek magas és fenntartható szinten maradnak.”
26

 

  

4. A 2000 márciusában közzétett lisszaboni reformmunkaterv (Lisbon Reform Agenda), vagy 

más néven lisszaboni stratégia (LiS) azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy az Unió a világ 

legversenyképesebb, dinamikus és tudásalapú társadalma legyen, ami képes legyen a fenn-

tartható gazdasági növekedés talaján, jobb és minőségibb munkahelyek teremtésével koheren-

sebb társadalmat kiépíteni. Ez lényegében az USA-hoz való felzárkózás programja, olyan 

hagyományos európai értékekkel ötvözve, mint a munkahelyteremtés és a társadalmi kohézió. 

 

5. A tudás szerepének felértékelődése jelenik meg abban, hogy – 2001-től fokozottan - priori-

tást kap az információs és kommunikációs technológia, a kutatás-fejlesztés és az innováció, 

továbbá a szakképzés versenyképességet befolyásoló szerepe.  

6. További fogalmi gazdagodás, hogy 2005-től kiemelten kezelik a kis- és középvállalkozások 

versenyképességét, továbbá azt, hogy ezek miként hatnak a nemzetgazdaságok és az EU ver-

senyképességére.
27

  

 

                                                 
23

 CZAKÓ ERZSÉBET – CHIKÁN ATTILA (2007): Gazdasági versenyképességünk vállalati 
nézıpontból – 2004-2006. Vezetéstudomány, XXXVIII. évf. 5. 3. p. 
24

 Némethné Gál Andrea. Ua. 44. p. 
25

 Némethné 46. p. 
26

 uo 
27

 Ua 46-47. p. 



 11 

7. Az Európai Bizottság 2004-ben felülvizsgálta a lisszaboni stratégia megvalósulását, és arra 

a megállapításra jutott, hogy csak minimális az előrehaladás. 

Új célként az erősebb, tartósabb növekedést és a több és jobb minőségű munkahely teremtését 

határozta meg. 

Némethné megjegyzi, hogy ez valójában nem új koncepció, de annyiban mégis előrelépés, 

hogy a tudás és az innováció szerepe az első helyen szerepel. 

8. Mindezt megerősítette a lisszaboni stratégia 2008-2010-ig tartó új ciklusát elindító doku-

mentum. Ez egyik fő feladatként az oktatás-kutatás-innováció hármasának megerősítését jelö-

li meg.
28

 

 

 

 

Versenyképesség és az európai modell 

 

Az EU Versenyképességi Tanácsa egy 2004-es dokumentumában a versenyképesség fogal-

mához új elemet kapcsolt: „ A versenyképesség a termelékenység növekedéséből és a foglal-

koztatás magas szintjéből ered, amely egyaránt megmutatkozik az európai vállalatok globális 

piacokon elért sikereiben és a reáljövedelmek növekedésében, ami magas életszínvonalat biz-

tosít mindenki számára.” 
29

 

Ennek a meghatározásnak – Némethné szerint – az a lényege, hogy összekapcsolja a verseny-

képesség amerikai és európai modelljét. Az európai modell
30

 lényege itt az, hogy a hosszútá-

von fenntartható fejlődés alapja a termelékenység javítása mellett a jól képzett munkaerő. Az 

amerikai modell
31

 pedig azt emeli ki, hogy a nemzetgazdaság versenyképessége a vállalatok 

versenyképességén alapul.  

Az Unió új koncepciója szerint pedig a versenyképesség javítása érdekében a foglalkoztatás 

növelését szorgalmazza, ugyanakkor hozzáteszi, hogy az Unió versenyképessége nagyban 

függ vállalatainak versenyképességével, piaci sikereivel. 
32

 

 

Szemléletváltás az EU regionális politikájában  

A regionális fejlesztés politikája
33

 

 

A gazdasági környezet változásával egy időben megváltozott a felfogás a regionális fejlesztés 

politikájáról is. A korábbi - 1950-es és az 1980-as évek közötti - paradigma alapja az volt, 

hogy az állam adókedvezményekkel és a fejlesztés jogi szabályozásával átirányította a nagy 

cégeket a jól prosperáló területekből a fejlesztési régiókba. A fejlődés motorja a nagyipari 

tömegtermelés volt, amelytől többszöröző hatást és az ehhez kapcsolódó fejlődés növekedését 

vártak a régióban. Nagy várakozásokat támasztottak az infrastruktúra fejlesztésével szemben. 

E fejlesztési politika nem volt eredményes, csupán függőségi formákat alakított ki az önfenn-

tartó fejlődés helyett. Olyan fejlődést eredményezett, amely idegen volt számos régió igényei-

től és kulturális hagyományaitól.  

                                                 
28

 Ua 48. p. 
29

 Ua. 49. p. 
30

 Czakó Erzsébet (2004): Az EU versenyképesség felfogása. In: Papanek Gábor et al. (szerk.): Gazdasági szer-

kezet és versenyképesség az EU csatlakozás után. A VIII. Ipar ésVállalatgazdasági Konferencia előadásai. Pécs, 

2004. október 21-22. 16. 
31

 Lengyel Imre (2003a): Verseny és területi fejlődés. JATEPress, Szeged. 231. p. 
32

 Némethné Ua. 49. p. 
33

 Ld. erről bővebben: Temesi István (2007) A regionalizáció és a regionális politikák az EU-ban. In: Báger 

Gusztáv és Czakó Erzsébet 2007. (szerk.) A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Budapest.  89-129. p. 
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Az 1970-es évektől csökkenő erőforrások új válaszokat sürgettek. Az új fejlesztési politika az 

automatikusan járó támogatások helyett szelektív támogatásokat preferálta, sokkal nagyobb 

hangsúlyt fektetett a kutatás-fejlesztésre, az innovációra, valamint a vállalkozásokra. A szol-

gáltatások ugyanolyan jelentőséget kaptak, mint a termelés. Felértékelődtek a termelők között 

létrejött hálózatok, valamint a public-private partnership (PPP) azért, hogy mozgósítsa a helyi 

energiákat és forrásokat. Elsődlegessé vált a munkaerőpiaci-politika és a képzés. Még na-

gyobb hangsúlyt helyeztek a beruházások vonzására is. A régiók egyre inkább, mint fejleszté-

si koalíciók jöttek számításba. 

 

 

A magyar gazdaságpolitika és a versenyképesség  

 

A magyar gazdaság fejlesztésével foglalkozó dokumentumokban a legutóbbi időkig nem ta-

lálható az EU koncepcióját kifejező versenyképesség-definíció. A dokumentumok tartalmá-

nak vizsgálata azonban kirajzol egy olyan szemléletet, ami tükrözi az Unió versenyképesség-

ről alkotott felfogását. 

A kis- és középvállalatok középtávú fejlesztési koncepcióját tartalmazó 1994-es kormányhatá-

rozat azért tartja indokoltnak az ilyen vállalkozások támogatását, mert felismeri a gazdasági 

növekedésben és a foglalkoztatásban betöltött szerepüket, akárcsak az Unió már korábban 

citált lisszaboni stratégiája. 

 

A magyar gazdaság felzárkóztatását és az európai integrációra történő felkészülését célzó 

Széchenyi Terv (2000-2002) megfogalmazta az ország nemzetközi versenyképessége növelé-

sének szükségességét. Nagy hangsúllyal szerepelt a kis-és középvállatok fejlesztése, a tudás-

alapú gazdaság megteremtése és az információs társadalom fejlesztése is. 

 

A 2004-2006-ig szóló Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) a versenyképesség növelésével – ez 

összhangban van az EU koncepciójával - próbálná a jövedelemnövekedést és ennek nyomán 

az életminőség javítását elérni. 

A 2006-2010-ig tartó Új Magyarország Program (kormányprogram) pedig kimondta, hogy 

„...a versenyképességet nem egyszerűen gazdasági kategóriának tekintjük, magában foglalja a 

társadalom közös teherviselő és alkalmazkodóképességét, kohéziós erejét is”. 

Kiegészült még ez azzal, hogy a társadalom és a gazdaság versenyképessége az emberi tudás-

ra, egészségre és kultúrára épül. Mindez jól tükrözi az EU irányvonalához igazodást. 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (2007-2013) – a lisszaboni célokkal összhangban – 

szintén összekapcsolódnak a gazdaság- és társadalompolitikai célok. A versenyképesség javí-

tásának forrásaként a tudásgazdaság és innováció erősítését, valamint a termelékenység foko-

zását jelöli meg, hangsúlyozva a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság fontos-

ságát. 

A dokumentumok tehát jól mutatják, hogy a magyar gazdaságpolitika – igazodva az EU 

szemléletéhez – a versenyképesség javítását a kis-és középvállalatok fejlesztésében és a tu-

dásalapú gazdaság megteremtésében látta.
34

 

 

 

Magyarország 2012. évi Nemzeti Reform Programja, amelyet a Konvergencia Programmal 

egy időben nyújtottak be, tartalmazza a Kormány azon, elsősorban 2012 folyamán végrehaj-

tani tervezett intézkedéseit, amelyek – az államadósságot tartósan csökkentő költségvetési 

                                                 
34

 Ua 51-55. p. 



 13 

konszolidáció mellett – hozzájárulnak a növekedési potenciál és a munkaerő-piaci aktivitást 

szolgáló, növekedésbarát reformok folytatásához. Bemutatja továbbá azokat a lépéseket, ame-

lyeket hazánk az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseinek teljesítése érdekében hajt végre. A 

Nemzeti Reform Program kidolgozására az NGM koordinálásával, az érintett minisztériu-

mokkal együttműködésben került sor. 

 

 

A versenyképesség a kormányzati politikában ma 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárság 

honlapján a versenyképességről ez olvasható: 

 

 

A versenyképesség javítása érdekében a magyar gazdaság dinamikus növekedése előtt álló 

intézményi, szabályozási akadályok lebontására van szükség. A Kormány az államműködés 

javításával, a gazdaság és a kormány közötti együttműködés gördülékenyebbé tételével, a 

társadalom rejtett erőforrásainak mozgósításával a gazdasági növekedés új motorjait indítja 

be.  

A Kormány versenyképességi célkitűzései: 

 

Elérendő, hogy Magyarországon a versenyképesség értékei mentén működő - teljesítményori-

entált, együttműködésre kész és a versenyt tisztelő - vállalkozások és munkavállalók legyenek 

sikeresek, az állam működése őket támogassa. 

A magyar vállalkozások számára olyan támogató üzleti környezetet teremteni, amelyben az 

állam és annak intézményei nem akadályozzák, hanem segítik kibontakozásukat. 

A mértékadó versenyképességi rangsorok (WEF, IMD, Doing Business) értékelése szerint 

Magyarország a világ 30 legversenyképesebb országa között legyen, és ezzel újra visszavegye 

vezető helyét a régióban. 

 

Ez a célkitűzés felerősíti azt – az EU-ban már korábban megfogalmazott – szempontot, hogy a 

versenyképesség messze nem csupán a gazdasági szféra dimenziójában értelmezhető. Emel-

lett markánsan megjelenik egy sajátos, erkölcsi szempontra utaló mozzanat is: együttműkö-

désre kész és a versenyt tisztelő szereplőket tartan kívánatosnak. 

Ezekre utal Ágh Attila is a következőképpen: 

A globális versenyképességet kell szem előtt tartani. Azaz túl kell lépni azon, hogy csak gaz-

dasági és pénzpolitikai dimenzióban elemezzék a versenyképességet. Szükséges egy mentali-

tástörténeti oknyomozás – a társadalom értékrendjének változását és a közintézményrendszer 

teljesítőképességét is vizsgálni kell. 
35

  

 

 

 

 

 

 

 

A nemzetgazdaság versenyképességét meghatározó tényezők 

 

                                                 
35

 Ágh Attila (2011) A kormányzati rendszer és a globális versenyképesség. A fejlesztő állam perspektívája. 

Politikatudományi Szemle XX/3. 37–53. pp. © MTA Politikai Tudományok Intézete 
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Chikán elmélete
36

 

 

 
A regionális versenyképesség 

 

Mára egyre elfogadottabbá vált, hogy nem csak a vállalatok, hanem a területi egységek is ver-

senyeznek egymással – írja Lukovics Miklós.
37

 

 

Az elmúlt évtizedben felismerték, hogy a versenyképesség egyik döntő tényezője a gazdasági 

tevékenységek földrajzi elhelyezkedése. Átalakult a távolság, a tér szerepe, egyre erőteljesebb 

lett a lokalizáció és regionalizáció folyamata, a decentralizáció és a szubszidiaritás elvének 

elfogadása, és a tudásalapú gazdaság kiépítése.
38

 

 

Rengeteg dilemma vetődött fel a regionális versenyképesség értelmezése kapcsán. 

Ilyen – többek között – az, hogy van-e egyáltalán verseny a területek, régiók között? Ha van 

ilyen verseny, akkor mik annak a jellemzői, pontosan kik vesznek benne részt, milyen elő-

nyök érvényesülnek, és ha az egyik régió nyer, akkor mi történik a másikkal, létezik-e valami-

féle egyensúly, vagy az egyes versengő területek eltérő szintre kerülnek, stb. 

Azt a kérdést korábban érintettük, hogy az országok közötti verseny miként értelmezhető. Szó 

volt olyan elméletről (Krugman), ami szerint országok között nem értelmezhető ilyen verseny, 

mert azok nem úgy működnek, mint egy vállalat. Ezt az álláspontot erősítették a neoklasszi-

kus gazdasági elméletek is. Az így kibomló, a komparatív előnyöket előtérbe állító teóriák 

szerint a kereskedelmi kapcsolatok révén az egyes országok különféle előnyökre tehetnek 

szert, így az sem kizárt, hogy mindegyik előnyöket képes felhalmozni, nőhet a teljesítménye, 

de nem feltétlenül a másik fél rovására.  

                                                 
36

 Chikán Attila (2002) Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban. Akadémiai K. Budapest. 
37

 Lukovis Miklós (2008) Térségek versenyképességének mérése. JatePress. Szeged. 5. p. 
38

 Lengyel Imre (2000) A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle, XLVII. évf. december (962–

987. p.) 

Társadalmi tényezők 

Kulturális tényezők 

Technológiai tényezők 

versenyképesség 

Kormányzat Vállalati szféra 

Nemzetközi intézmények 
Globális verseny 

Világgazdasági kihívások 
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Úgy ítélték meg, hogy az országok, régiók rivalizálása nem hasonlítható a vállalatok versen-

géséhez. Megfigyelték azt is, hogy a régiók közül azok fejlődhetnek dinamikusabban, ame-

lyek valamiféle versenystratégiát dolgoztak ki. 

Lukovics álláspontja az, hogy létezik tehát területi verseny, de annak mások a jellemzői, mint 

a vállalatok közötti versenynek.
39

 

 

A regionális versenyképességnek mára egy – a hagyományos megközelítésektől eltérő – kiter-

jesztett felfogása érvényesül leginkább. A kiindulópont az EU hatodik regionális jelentésében 

közzétett versenyképesség fogalom: „a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek 

feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint 

tartós létrehozására, miközben a nemzetközi (globális) versenynek ki vannak téve.”
40

 

   

A regionális versenyképesség tehát új elemmel gazdagodott: az életszínvonal tartós javulását 

szolgáló, a globális viszonyok közepette olyan fenntartható regionális gazdasági növekedés, 

amely magas foglalkoztatottsági szint mellett valósul meg. Jellemzője még ennek a definíció-

nak, hogy nincs egyetlen kiemelt mutatója, hanem egymáshoz szorosan kapcsolódó, viszony-

lag jól mérhető és egyértelmű közgazdasági kategóriák együttesének halmaza.
41

 

 

A versenyképességnek ez a definíciója azonban csak azt írja le, mi is a versenyképesség, de 

arról nem szól, hogy milyen tényezők befolyásolják azt. 

Ezzel kapcsolatban számtalan elmélet született. Ezek részleteit Lukovics – többször citált mű-

vében – fejtette ki.  

 

Az elméleti közgazdaságtani irányzatoknak két alaptételezése van a piaci automatizmusok 

szerepét illetően. 

A komparatív előnyök elméletének lényege, hogy a komparatív előnyök alapján szakosodó 

piaci szereplők egyértelműen fejlődhetnek, igazából nincs verseny, mindenki lehet győztes. 

A kompetitív előnyök teóriája szerint minden régiónak ki kell dolgoznia a saját feltételeihez 

igazodó stratégiát, mert a piac nem szabályoz mindent automatikusan. 
 

AZ EU megbízásából - a 20007-2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan - készített regionális 

versenyképesség-vizsgálat során feltérképezték a versenyképességre ható tényezőket. Ebben 

új fogalmi meghatározását adták a regionális versenyképességnek, illetve foglalkoztak a ver-

senyképességgel kapcsolatos közgazdasági teóriákkal. Született elmélet arról is, milyen típusú 

régiókat lehet megkülönböztetni. 

 
 
 

                                                 
39

 Ua. 7. p. 
40

 Lengyel  974. p. 
41

 Lukovics Ua. 9. p. 
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A versenyképesség kiemelt demonstrációs modelljei 

 

1. A versenyképességi cilinder 

 

 

Ez a modell a regionális versenyképességi modellek szintetizálásának szándékával jött létre, 

és a versenyképesség megkülönböztető ismérveit négy szintre bontja: 

 

1.regionális eredmény 

2.regionális  kibocsátás 

3.regionális  közbenső  kibocsátás 

4.regionális versenyképesség 

 

A modell fő jellemzője a komplexitásra törekvés (az input és az output tényezők figyelembe 

vételével) és a mérhetőség kérdése. 

 

Növekvő mérethozadékú 

régiók 

Tudásközpont 

régiók 

Termelő ágazatok régiója 

Nem termelő régiók 

Magas és fenntartható 

GDP/lakos 

Alacsony 

népsűrűség 

Magas 

népsűrűség 

Alacsony és nem fenntartható GDP/lakos 
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2. A versenyképességi fa 
 

A modell azt szimbolizálja, hogy a föld minősége, a gyökérzet, valamint a törzs és az ágak 

hatékony működése határozza meg a fa erősségét és a gyümölcsöt. 

Sőt a folyamat dinamizmusát is hangsúlyozhatják: a lehulló gyümölcsök pl. revitalizáló hatás-

sal bírnak. 
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     A versenyképességi fa 

 

3. A régiók versenyképességének piramis-modellje 

 
 

A modell alapja a versenyképesség egységes modellje. A modell csúcsán szerepel a végső cél, 

az életminőség javítása, amihez három szinten át vezet az út: 

1. az alapkategóriák: jövedelem, munkatermelékenység és foglalkoztatottság,  

2. az alaptényezők: az alapkategóriákat közvetlenül meghatározó tényezők,  

3. a sikeresség faktorai: az alapkategóriákat és alaptényezőket közvetetten befolyásoló ténye-

zők.  
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Ez a modell a régiók sikeres fejlődésének felvázolásához adhat segítséget. Azzal, hogy 

számbaveszi az alapkategóriákat (ex post tényezők) és a sikeresség faktorait (ex ante ténye-

zők), a régió fenntartható fejlődésének lehetséges útját foglalja össze.  

 

A regionális versenyképesség fenti fogalma és a piramis-modell tehát jól tükrözi az EU törek-

vését, azt, hogy az egyre globalizálódó világ ellenpólusaként a régiókra helyezi a hangsúlyt, 

és a nemzetgazdaság helyett a régiókat, nagyvárosokat, és körzeteiket veszi alapegységnek.  

 

Az EU 2000 és 2006 közötti időszakra vonatkozó Kohéziós Alap irányelveiben is jól megmu-

tatkozott ez, mert az alábbiakat célozta meg: 

1. a regionális versenyképesség  

2. a társadalmi kohézió és a foglalkoztatottság 

3. a városi és a rurális térségek fejlesztése.  

 

E célok érdekében az első programcsomag az alaptényezők fejlesztését irányozta elő, a máso-

dik pedig a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásait.  

Az egységes versenyképesség szemlélete tehát bekerült a gazdaságpolitikába és az EU regio-

nális politikájába. 

 

A hazai régiókkal foglalkozó kutatások és elméletek is - összhangban az EU álláspontjával -

beemelték ezeket a tényezőket. A szakembereknek az a meggyőződése, hogy ezeknek a té-

nyezőknek a fejlesztése nagy valószínűséggel már rövid távon is kedvezően befolyásolhatja a 

régiók versenyképességét. Az alábbi felsorolás az EU fontossági sorrendjét tükrözi. 

 

1. Kutatás és technológiai fejlesztés  

Az innovációk, új technológia gyors bevezetése, szakképzés, oktatás fejlesztése, vállalkozá-

sok gyors alkalmazkodóképessége. 

 

2. Kis- és középvállalkozások 
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 Rugalmasan, gyorsan alkalmazkodó kisvállalkozások, amik döntően regionális, térségi pia-

cokon működnek, illetve globális vállaltok beszállítói, illetve globális piacon is megjelenő 

kisvállalkozások. 

 

3. Közvetlen külföldi befektetések  

Az új ágazatok, piacok, új technológiák, új munkahelyek létrehozására képes külföldi befekte-

tések megjelenése. 

 

4. Infrastruktúra és humán tőke 

Megfelelő műszaki infrastruktúra, oktatási, szakképzési intézmények léte és színvonalas mű-

ködése. 

 

5. Intézmények és társadalmi tőke 

Intézmények közötti hatékony együttműködés, megfelelően működő közigazgatás, közintéz-

mények, és ezen túl a társadalmi tőke (bizalom, együttműködési készség, stb.). 

 

6. Gazdasági szerkezet 

A gazdasági szolgáltatásokban és/vagy feldolgozóiparban foglalkoztatottak magas aránya, 

magas hozzáadott értéket produkáló szolgáltatószektor, növekvő termelékenység és foglalkoz-

tatottság. 

 

7. Innovációs kultúra és kapacitás 

Kiterjedt szabadalmi, innovációs tevékenység a kutatóhelyektől a nagy gazdasági vállaltokon 

át egészen a kisvállalkozásokig. 

 

8. Regionális elérhetőség 

Előnyös a régió megközelíthetősége, közlekedési kapcsolatai, földrajzi fekvése előnyösebb, 

de a hátrányokon képes enyhíteni a jó közlekedés, hírközlés. 

 

9. A munkaerő felkészültsége 

Viszonylag magas a kvalifikált munkaerő aránya, hatékony, a munkaerőpiaci igényekhez fo-

lyamatosan alkalmazkodó, innovatív oktatási rendszer, magas szintű tudásbázis, fejlett mun-

kakultúra és munkafegyelem, alkalmazkodni kész munkaerőtömeg. 

 

10. Társadalmi szerkezet 

A sikeres régiókban gyarapodó középosztály, zsugorodó szakmunkás és minimális tanulatlan 

munkaerő. 

 

11. Döntési központok 

Önálló, döntési kompetenciával rendelkező vállalatok jelenléte, a régió, mint térségi bázis, a 

vállalati központok részvétele a tudásbázis emelésében, az üzleti környezet minőségének javí-

tásában. 

 

12. A környezet minősége 

A közbiztonság, esztétikus építészet, megfelelő lakások, lakókörnyezet, jó helyi közlekedési 

lehetőségek, a lakosság kulturális igényei, környezettudatossága, aktivitása.  

 

13. A régió társadalmi kohéziója 
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A régióban fellépő különböző konfliktusok, egyenlőtlenségek intézményi (önkormányzati) 

kezelésének képessége, együttműködés, regionális identitás, lokálpatriotizmus, lakosság és 

nonprofit szervezetek aktivitása. 

 

Egy régió lehetséges sikerességét elősegítő fenti faktorok sok pontos természetesen össze-

függnek egymással. Így a két alapvető szint faktorai között is szerves kapcsolat van. A gazda-

sági szerkezet és a régió társadalmi szerkezete között, vagy pl. a régió társadalmi kohéziója és 

a munkaerő jellemzői között. 

 

A régiók tipizálása
42

  

 

A következőkben azok a főbb régió-tipológiák szerepelnek, amik kapcsolatban állnak a ver-

senyképesség problematikájával. 

 

Egy, az Európai Unió megbízásából – a 2007-2013 közti regionális politika kidolgozásához –

a Cambridge-i Egyetem által készült kutatás során a versenyképességre ható faktorokat vizs-

gálták. Ezek alapján a következő régiókat különítették el: 

 

1. Nem termelő régiók: a tipizálás szerinti legfejletlenebb térségek, alacsony jövedelmi szint-

tel. Ezen térségek jellemzően a periférián helyezkednek el, rurális térségek, vonzerejük ala-

csony.  

2. Termelő ágazatok régiója: közepes jövedelmi szinttel leírható régiók.  

3. Növekvő mérethozadékú régiók: magas növekedési rátával és közepes népsűrűséggel leírha-

tó régiók.  

4. Régió, mint tudásközpont: magas és fenntartható GDP-növekedés és relatíve magas népsű-

rűséggel jellemezhető régiók.  

 

Ma ezt a modellt már csak korlátozott érvényességűnek gondolják, mert nem elégséges csak 

az urbánus-rurális dimenziót egyetlen mutató, a népsűrűség alapján megtenni, illetve a GDP 

adatok kistérségi szinten nem értelmezhetők – foglalta össze Lukovics. 

 

Az Európai Unió a korábbi (2000–2006), valamint a jelenlegi (2007–2013) programozási idő-

szakában is kiemelten foglalkozik a területi egyenlőtlenségekkel. A kohéziós alapokból juttat-

ható támogatások odaítélésekor „hallgatólagosan” két régiótípust vesz figyelembe: 

 

Elmaradott régiók: ahol az egy főre jutó GDP a három utolsó évben átlagosan kevesebb, mint 

az EU-átlag 75%-a. 

Nem elmaradott régiók: ahol az egy főre jutó GDP eléri, vagy meghaladja az EU- átlag 75%-

át. 

 

Az Európai Unió urbánus-rurális dimenzióját kutató projektjének záró jelentésében (2005) a 

térségeket fejlődési kilátásaik alapján tipizálták.  

A csoportosítás alapját két mutató, az egy főre jutó regionális GDP és a munkanélküliségi ráta 

jelentette. Ez alapján három régió-típust különítettel el:  

1. Hanyatló régiók  

2. Potenciális hanyatló régiók 

3. Nem hanyatló régiók 

 

                                                 
42

 Ld. Erről bővebben: Lukovis Miklós (2008) Térségek versenyképességének mérése. JatePress. Szeged. 46-57. 

p. 
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Ezek a régiótípusok azért lényegesek, mert a tipizáláshoz használt mindkét csoportképző is-

mérv (fajlagos GDP, munkanélküliségi ráta) az egységes versenyképességi definícióból kö-

vetkező mérhető kategória, illetve a piramis-modell alapkategóriája – írja Lukovics. 

 

EU-ban manapság egyre terjedő szemlélet, hogy a fenti régiókon belül elsősorban a nagyvá-

rosok és vonzáskörzetük sikeres. Ennek alapján a következőképpen osztályozzák a régiókat: 

  

1.Urbánus térségek: itt a fejlődés fő hordozói a nagyvárosok és vonzáskörzetük által alkotott 

csomóponti régió 

2.Rurális térségek: az urbánus térségek közötti kevésbé fejlett teret kitöltő régiók 

 

 

A World Economic Forum 2006-ban tette közzé tipizálását.  Ez Porter három fejlődési szaka-

szából kiindulva a versenyképesség szempontjából három gazdasági fejlettségi szakaszt külö-

nített el:  

 

1. Tényező vezérelt: a legfejletlenebb térségtípus. Jellemzője, hogy itt a vállalatok alacsony 

termelékenységet mutatnak, nagy a szakképzetlen munkaerő aránya, alacsonyak a bérek, de 

vannak természeti erőforrások.  

2. Hatékonyság vezérelt: itt magasabbak a bérek, nő a fejlettség. A versenyképesség motorja a 

felsőoktatás, a hatékony piacok, és erőteljesebb a törekvés a minőség javítására és a modrnebb 

technológiák alkalmazására. 

3. Innováció vezérelt: ebben a régióban a versenyképesség alapja az innováció, az új és külön-

leges termékek, korszerűbb eljárások bevezetése. Ennek velejárói a magasabb bérek és élet-

színvonal. 

 

Az 1970-es évek végétől a fejlett kapitalista országok új szakaszba léptek (posztfordista idő-

szak), ahol a tudás felértékelődött, mintegy előképeként a mának. Ennek alapján alakították ki 

az alábbi típusokat: 

 

1. Neofordista régió (relatíve fejletlen régió típus): elsősorban egyetemi alapkutatások zajla-

nak, vállalati kutatások nem, mert a vállaltok az olcsó munkaerő és az adókedvezmények ré-

vén elért költségelőnyei nem motiválnak önálló fejlesztésre, máshonnan – gyakorta késve – 

vásárolják meg a modernebb technológiákat. 

2. Tudásalkalmazó régió (közepesen fejlett régiótípus): magasabb az innováció  

szerepe magasabb, innovációs centrumok működnek, de a még mindig csak vásárolt techno-

lógiák az elérhető legjobbak.  

3. Tudásteremtő régió (relatíve fejlett régiótípus): a tartós versenyelőnyök forrása az innová-

ció. A vállalatok sikeresen együttműködnek az egyetemekkel. Több helyen tudományos par-

kokba koncentrálódnak a high-tech cégek. Saját fejlesztésű technológiát alkalmaznak.  

 

 

Hazai régiótípus-modell 

 

A 2004. évi LXXV. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről a különböző fejlettségi 

fázisok alapján különíti el a régiókat:  

1. A szerkezetátalakítás térségei: aránytalan ipari szerkezetű munkaerőpiaci vonzáskörzetek, 

az országos átlagot jelentősen meghaladó a munkanélküliség, és alacsony-csökkenő az ipari 

foglalkoztatottak aránya.  
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2. A mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei (rurális térségek): magas a mezőgazdaságban fog-

lalkoztatottak, illetve a mezőgazdasággal foglalkozók aránya, és a lakosság többsége közsé-

gekben, kisvárosokban él.  

3. Innovációs központok: előnyös termelési és szellemi háttér és kapcsolatrendszer, tudatos 

fejlesztési politika, nagyobb térségre ható gazdasági növekedés, újítás jellemzi. 

 

Összefoglalva: 

 

Ahhoz, hogy a régiók versenyképességét irányzó stratégiák kidolgozásánál szükséges alapul 

venni azokat a tipizálásokat, amik utalnak az urbánus-rurális kettősségre, az erőforrásokra és 

azok felhasználási lehetőségére, a foglalkoztatásra, és a tudás szerepére. 

 

 

Hazai főbb versenyképesség kutatások 

 

A Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás az Európai Unió által támo-

gatott Európa Terv keretében valósult meg. A pályázatot a ROP 3.3 "A felsőoktatási intézmé-

nyek és a helyi szereplők együttműködésének erősítése" című kiírásra nyújtották be. A projekt 

2005 júniusában kezdődött és 2 évig tartott. Végrehajtását a négy támogatásban részesülő 

partner, és számos közreműködő valamint egyéb partner együttműködése segítette. Egyik fő 

eredménye volt – többek között – a Globális szociálpolitika c. tanulmánykötet megjelenése, és 

egy vállati versenyképesség-mérés megvalósítása is.
43

 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (akkor BKE) Vállalatgazdaságtan Intézetben (korábban tan-

széken) 1995 óta folynak a hazai vállalatok versenyképességére irányuló kutatások. A kutatá-

sok eredményeire építve 1999 óta a Versenyképesség Kutató Központ szervezi és koordinálja 

a kutatásokat. 

A Központ küldetése, hogy a mikrogazdasági, különösen a hazai vállalati szféra versenyké-

pességére vonatkozó tudományos kutatások nemzetközileg elismert központja legyen. 
44

 

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpontja 

nyerte el Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízását az EU 2013–2020 közötti kohéziós poli-

tikájára való felkészülést szolgáló tanulmány elkészítésére.
45

 

A kutatás kitért a várható uniós szabályozás elemzésére, a területi hatások értékelésének mód-

szertanára, és javaslatokat fogalmazott meg a hazai fejlesztéspolitikai tervezés számára. A 

kutatás megállapította, hogy noha az uniós kohéziós politika egyik kiemelt célja a régiók kö-

zötti területi különbségek mérséklése, az ezt a hatást mérő módszertan számtalan nagy ívű 

kutatási program (pl. ESPON) ellenére még nem áll rendelkezésre. Ugyanakkor a következő 

programozási periódusban még inkább számítani kell a területileg is hatékony (koncentrált) 

kohéziós politikai beavatkozások előtérbe helyeződésére, ami illeszkedik az EU forrásfel-

használások hatékonyságnövelő törekvéseinek sorába. Megállapították, hogy a hazai kohéziós 

politikában jelentős tartalékok vannak a területi szempontok érvényesítésében, amely nem-

csak az aggasztóan növekedő regionális különbségek kezelésének, hanem a forrásallokáció 

hatékony, versenyképes megreformálásának eszköze is lehet. A kutatócsoport rámutatott a 
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városok, városi agglomerációk fejlesztésének kiemelkedő jelentőségére, az integrált, több 

ágazatot és szektort egyaránt érintő fejlesztési programok megfogalmazásának előnyeire. A 

hazai tervezési, irányítási rendszer csak egy decentralizáltabb modell szerint lesz képes a terü-

leti kohéziót támogató fejlesztéspolitika végrehajtására. Ezért a hazai tervezésben és fejlesz-

téspolitikában továbbra is helyet kellene kapjon a regionális lépték, s különösen fontos a part-

nerség elvének sokkal következetesebb érvényesítése a jövőben, ami a fejlesztéspolitika legi-

timációja mellett a helyi információk és erőforrások aktivizálásának az eszköze. 

 

Összefoglalás 

Napjaink globalizációs jelenségei, az infokommunikáció terjedése és a dereguláció felerősített 

egy kettős térbeli folyamatot: a gazdasági tevékenységek földrajzi szétterjedésével párhuza-

mosan megerősödtek a lokális tendenciák is. A globális-lokális paradoxon azt fejezi ki, hogy a 

mind globálisabbá váló pénzügy-, termék és szolgáltatás piacok mellett az erőforrások (mun-

kaerő, természeti erőforrások, infrastruktúrák) lokálisak maradtak.
46

 

A versenyképesség kapcsán tehát felerősödött a lokalitás szerepe, amit mindenképpen figye-

lembe kell venni a fejlesztési stratégiák kidolgozásánál. 

 

Versenyképesség és szociálpoltika 

 

 

Az Európai Unió 2005 novemberében tartott csúcstalálkozójának fő témája a szociális ellátási 

rendszereknek a versenyképesség jegyében történő átalakítása volt. Azt vizsgálták, miként 

volna lehetséges képessé tenni a szociális ellátási rendszereket arra, hogy azok megfelelő vá-

laszt adjanak a globalizáció kihívásaira. Kiderült, hogy nem létezik egységes európai szociális 

modell, az egyes tagországok szociálpolitikai elvei és gyakorlata között csupán értékazonos-

ság van. Nincs egységes szemlélet, így a különböző rendszerek harmonizálásáról se lehet még 

szó.
47

 

 

Az EU szociálpolitikájának alapja, hogy a tagállamok nemzeti politikáját szervesen egészítse 

ki a közösségi fellépés, és valós válaszokat adjon a kihívásokra. A versenyképesség megőrzé-

se és erősítése megköveteli azt, hogy a korábbiaknál is markánsabban fogalmazzák meg a 

közös célokat, és eben kiemelt szemponttá legyen a fenntarthatóság. 
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A legnagyobb kihívások 

 

Az előrejelzések rendkívül kedvezőtlen demográfiai változásokról szólnak: a népességörege-

dés 2050-ig 40-ről 70 százalékra nőhet, és a legtöbb EU-s országra jellemző a népességfo-

gyás, illetve a magas munkanélküliségi ráta is. 

 

A válaszok 

 

Az EU szociálpolitikájának egyik alapvető dokumentuma az AGENDA 2000, aminek fontos 

része az ún. Európai Foglalkoztatási Stratégia. Ez az új és minőségi munkahelyek létrehozá-

sát, az aktív időskori foglalkoztatást, és a munkaerő szabad vándorlásával kapcsolatos tenni-

valókat tartalmazza. 

Mindehhez szükséges természetesen az is, hogy minden munkavállaló kötelezően részt ve-

gyen a szociális biztonság rendszerében. Ez eltérő módon, de minden EU-országban megvaló-

sul.  Az Európai Gazdasági Közösség szabályrendszere - a koordinációs rendeletek (mecha-

nizmusok) lehetővé teszik a különböző tagországok társadalombiztosítási rendszerei közti 

átjárhatóságot, biztosítva, hogy külföldi munkavállalás esetén az anyaországban szerzett szo-

ciális jogok ne vesszenek el 

 

 

Az Európai Bizottság 2000 márciusában kidolgozott egy másik programot is (A Lisszaboni 

Stratégia) aminek központi témája a foglakoztatás növelése volt.  

A Bizottság minden évben készít egy tanulmányt (a „Bizottság akcióterve a szakképzettségről 

és a mobilitásról”), ami igyekszik elősegíteni az Európai Foglalkoztatási Stratégia érvényesü-

lését.  

A dokumentum sürgeti az Uniós piacok minél nyitottabbá és megközelíthetőbbé tételét annak 

érdekében, hogy erősödjön a mobilitás, és képesek legyenek a munkavállalók arra, hogy haté-

konyan alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. 

E dokumentumok szerint tehát a versenyképesség egyik kulcsa a munkaerő áramlás szabadsá-

ga. .
48

 

 

A szociálpolitika globalizálódása és a globális politika szocializálódása
49

 
 

A globalizálódó világ folyamatosan új kérdéseket vet fel a szociálpolitika lehetőségeivel, szerepé-

vel kapcsolatban. Az egyes nemzeteket egyfelől folyamatosan arra készteti, hogy csökkentsék a 

szociálpolitikai kiadásaikat. További dilemmákat vet fel a társadalmi igazságosság és a verseny-

képesség egyensúlyának kérdése. 

Felvetődik az is, hogy a globalizáció úgy is hat az államokra, hogy bizonyos ideológiai változások 

következnek be, amik befolyásolhatják azt is, mennyit fordítanak szociálpolitikára. Például priva-

tizálnak vagy piacosítanak bizonyos szociálpolitikai szolgáltatásokat. 

 

A jelenlegi fő elv az, hogy olyan elfogadható szociálpolitikai megoldást kell találni, amivel fenn-

tartható az EU gazdasági versenyképessége és létrejönnek a működőképes globális szintű szociál-

politikai megoldások.50 

 

 

                                                 
48

 Molnár Csilla Márta Ua. 
49

 Bob Deacon - Michelle Hulse - Paul Stubbs. A globalizáció és a szociálpolitika. In: Nyilas Mihály (szerk.) 

(2012)  Globális szociálpolitika. ELTE TáTK. Budapest. 6. p. 
50

 Nyilas Mihály (szerk.) (2012)  Globális szociálpolitika. ELTE TáTK. Budapest. 158. p. 


