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Bevezetés 

 

 

Franciaországnak csakúgy, mint Európa többi országának többszörös kihívással kell 

szembenéznie. Az egyik kihívás a globális gazdaság és globális verseny erősödése. Ebben a 

versenyben Franciaországnak már nem csupán a szomszédos Németországgal, vagy 

Spanyolországgal, hanem olyan versenytársakkal kell felvenni a „küzdelmet” mint az évek 

óta kétszámjegyű gazdasági növekedést felmutató Kína, India vagy Brazília
1
. A másik nagy 

kihívás pedig, a 2007-ben kirobbant és az óta is általános recessziót hozó gazdasági 

világválság, amely teljesen új feltételrendszert teremtett az egész Európai Unió gazdasága 

mind pedig a francia gazdaság számára. A gazdasági válság felerősítette a francia gazdaság 

teljesítőképességének relatív romlását (az OECD 2012-ben megjelent Társadalmi kohézió és 

fejlődés Franciaországban 
2
  című ország jelentése szerint, a francia egy főre jutó GDP átlagos 

növekedési üteme elmarad az OECD országok átlagos éves növekedési rátájától). Másrészt 

egy sor társadalmi probléma kiéleződésében (pl. növekvő munkanélküliség, társadalmi 

jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése, területi-társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, 

kirekesztés) is jelentkezett. Éppen ezért a francia gazdaság versenyképességének javítása 

valamint a társadalmi fejlődés és jól lét biztosítása az utóbbi években kiemelt fontosságú 

stratégiai céllá változott. Ezt jelzi az is, hogy 2008-ban Nicolas Sarkozy francia elnök felkérte 

Joseph Stieglitz Nobel díjas közgazdászt, hogy vizsgálja meg a gazdasági teljesítmény és a 

társadalmi haladás közötti kapcsolatot, valamint dolgozza ki a társadalmi jól-lét új 

indikátorrendszerét (Stieglitz-jelentés). Négy évvel később az új köztársasági elnök Francois 

Hollande kérésére készült el az úgynevezett „Gallois-jelentés” amely már kiemelten a francia 

ipar versenyképességének növelését és ezen keresztül a foglalkoztatottság növelését célozta 

meg.   

A tanulmány tárgya a versenyképesség hagyományos és új megközelítési módjainak 

elemzése a vonatkozó francia szakirodalomban Az írás először áttekinti a versenyképesség 

fogalmának különböző franciaországi megközelítéseit, illetőleg a versenyképesség 

értelmezésének időbeli változását és alakulását. Majd ezt követően megvizsgálja a 

versenyképesség a francia fejlesztési stratégiákban is. A tanulmány harmadik részében 

összeveti a francia versenyképességi stratégiákban megfogalmazott célkitűzéseket és a 

                                                 
1
 2010-ben Kínában 10,3%, Indiában 10,4%, Brazíliában 7,5%-os volt a GDP növekedése 

 
2
 OCDE (2012): Série Politique: Meilleures France Promouvoir la Croissance et la cohésion sociale, 

2012, Juin  
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társadalmi-gazdasági reálfolyamatokat. Ezt követi az összegzés, majd a felhasznált irodalmak 

jegyzéke. 

 

2. A versenyképesség „hagyományos” közgazdasági értelmezésétől a komplex 

megközelítésig 

 

A versenyképesség mindig is izgalmas témául szolgált a társadalmi-gazdasági folyamatok 

mögöttes mechanizmusainak törvényszerűségeit megérteni akaró közgazdászok, tudományos 

szakemberek, vagy akár a politikusok számára.  Annak megértése, hogy mitől sikeresebb, 

termelékenyebb az egyik vállalat a másiknál, vagy éppen mitől prosperáló az egyik 

vállalkozás, míg a másik mitől nem az. Mitől fejlődik az egyik régió és mitől stagnál a másik? 

A versenyképesség mögöttes mechanizmusait a közgazdászok már a 18. században is 

vizsgálták (lásd: komparatív előnyök, David Ricardo modellje
3
 ).   

A versenyképesség napjainkban az egyik leggyakrabban használt fogalom
4
. Ma már nem csak 

a közgazdasági szakkifejezésekben, hanem a társadalmi és gazdasági élet széles területein 

használják, az Európai Unió „kulcsfogalmává” vált. Egyszersmind a versenyképesség az 

egyik legtöbb szakmai vitát kiváltó fogalom is, jelentése és mérése körül a különböző szakmai 

csoportok máig élénk vitát folytatnak (Cornilleau, 2006). Franciaországban, az Európai Unió 

egyik legerősebb gazdaságával rendelkező tagállamában, a versenyképesség kérdése 

folyamatosan jelen van mind a szakmai, mind pedig a stratégiaalkotás körüli vitákban, a 

versenyképességgel foglalkozó szakirodalom ennek következtében jelentős (Beaujolin-Bellet 

et al 2002; Hamme-Criekingen 2012; Hamme et al 2011; Kerviller et al 2011; Debonneuil-

Fontagné, 2003; Clerval, 2012). A versenyképesség témája a francia szakirodalomban több 

vonatkozásban és területi szinten jelenik meg. A szakirodalmak egy jelentős része magával a 

francia gazdaság teljesítőképességével és egyben versenyképességével foglalkozik, másik 

részük a francia gazdaság versenyképességét az Unió és leginkább a legfontosabb 

külgazdasági partner, Németországhoz való viszonyulásában, illetve a globális gazdasági 

térben vizsgálja.    

      

                                                 
3
 David Ricardo angol közgazdász modellje szerint a különböző adottságú nemzetgazdaságoknak arra a 

terméknek a termelésére kell szakosodniuk, amelyet a legnagyobb haszonnal és a legkisebb tőke és idő 

befektetéssel képesek előállítani, ez biztosítja számukra a versenyképességet.  
4
 Ha beírjuk a google keresőbe a versenyképesség, vagyis franciául „competitivité” szót, összesen 126 millió 

találatot ad ki, míg ha a fenntartható fejlődés szót vagyis „développement durable” szót nézzük, 115 millió 

találatot találunk   
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 .        A legtöbb francia szakirodalom a versenyképességet alapvetően a hagyományos 

közgazdasági megközelítés szerint értelmezi, vagyis: „egy vállalat, vagy vállalatcsoport 

illetőleg akár egy nemzetgazdaság képességét arra, hogy eleget tegyen a piaci versenytársak 

által támasztott követelményeknek és egyre magasabb színvonalon és jövedelmezőbben 

szolgálja ki a fizetőképes keresletet „Eszerint, a megközelítés szerint a versenyképesség nem 

más, mint egy eszköz a gazdaság teljesítőképességének mérésére és ez által 

összehasonlíthatóvá tételére. 

Azonban egyre számosabb azon francia munkáknak is a száma, amelyek a versenyképességet 

gazdasági és társadalmi szempontból közelítik és vizsgálják meg.              

Egyre több gazdasági szakember vallja már azt Franciaországban is, hogy a gazdasági 

teljesítőképesség így a versenyképesség nem vonatkoztatható el a társadalmi folyamatoktól. 

Azt láthatjuk, hogy a szigorúan közgazdasági értelemben használt versenyképességet a 

gazdasági folyamatok elemzése mellett a kétezres évektől kezdődően egyre inkább használják 

a társadalmi folyamatok jellemzése kapcsán is (Debonneuil-Fontagné, 2003).  

  Érveléseik szerint ugyanis, ha a társadalom (vagy akár egy vállalat szintjén a 

munkaközösség) egésze nem „működik jól”, ha nagyok benne az egyenlőtlenségek, ha jelen 

van a társadalmi kirekesztés, ha a társadalmi kohézió nem valósul meg, akkor a gazdaság sem 

tud hatékonyan működni. Eszerint, az értelmezés szerint egy gazdaság csak akkor tud 

versenyképes lenni, ha gazdasági és a társadalmi folyamatok is kiegyensúlyozottak és 

mentesek a szélsőségektől. A gazdasági és társadalmi versenyképesség összekapcsolása és 

együtt kezelése különösen fontos és aktuális kérdés most, amikor a gazdasági világválság 

kiélezi a társadalmi-és területi egyenlőtlenségeket.  

 A fentiek alapján a francia szakirodalomban a versenyképesség értelmezésének három fontos 

megközelítését lehet elkülöníteni. Az első a hagyományos, azaz közgazdasági megközelítés, 

amely a versenyképességet elsősorban egy-egy francia nagyvállalat, vagy a francia gazdaság 

általános teljesítménye szempontjából vizsgálja. Ezeknek az elemzéseknek a középpontjában 

a termelékenység, vagyis a gazdaság jövedelemtermelő képessége, illetve annak javítása áll.  

A másik megközelítési mód a versenyképesség tárgyalása kapcsán, már annak társadalmi 

vonatkozásait is figyelembe veszi a gazdasági teljesítőképesség növelése és a társadalmi jól lét 

közötti egyensúly megteremtését tartja szem előtt. A harmadik vagy komplex megközelítési 

mód, pedig a versenyképességet komplex értelmezésén alapul és a térbeni-területi 

sajátosságokat is figyelembe veszi. Az alábbiakban a három megközelítési módra láthatunk 

francia tanulmányok (Lásd: 1 sematikus ábra).   
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1. sematikus ábra: 

A versenyképesség megközelítési módjainak sematikus típusai  

  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

2. 1 Hagyományos, vagy közgazdasági megközelítés 

 

A francia gazdaság versenyképességével foglalkozó szakirodalmak egy része a 

versenyképesség hagyományos közgazdasági alapfogalmából indulnak ki, amely szerint 

versenyképesség, arra szolgál, hogy: „összehasonlíthatóvá tegye a vállalkozásoknak, vagy 

vállalkozások csoportjainak, illetőleg nemzetgazdaságoknak azt a képességét, hogy egy adott 

piacon termékeket, vagy szolgáltatásokat értékesítsenek (OECD, 1996).    

  

  

Hagyományos 

megközelítési mód 

 „Közgazdasági 

értelmezés” 

Társadalmi és 

gazdasági 

megközelítés 

   Területi 

megközelítési mód 

Komplex 
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Ezeknek a munkáknak a jelentős része a francia gazdaság teljesítőképességét vizsgálja meg 

különböző szempontokból (foglalkoztatottság, munkanélküliség különböző gazdasági 

ágazatok jövedelemtermelő képesség stb.) és hasonlítja őket össze egyrészt az Európai Unió 

többi, fejlett gazdaságú ország (Anglia, Hollandia, Olaszország) hasonló mutatóival, 

legfőképpen pedig a legfontosabb külgazdasági partner és versenytárs Németország 

mutatóival. A vonatkozó szakirodalom szerint Franciaországban az ország gazdasága 

versenyképességének témája kiemelten az 1970-es évek második felében került előtérbe, a 

globális gazdasági rendszer és verseny kialakulásával egy időben. Az 1980-as években 

Franciaország gazdasági mutatói romlani kezdtek a szomszédos országokkal szemben, az 

infláció nőtt, a beruházások csökkentek, az ország külkereskedelmi mérlege nem volt 

egyensúlyban. Ebben az időszakban több jelentős francia közgazdász (pl. Christian Stoffaes 

(1979) „La grande menace industrielle” (A nagy ipari fenyegetés) vallotta, hogy a 

versenyképességet úgy lehet növelni, ha a belső erőforrásokat (hazai ipart, mezőgazdaságot) 

fejlesztik és támogatják, a külföldi befektetések mértékét pedig visszaszorítják.             

 A francia gazdaság versenyképességének javítása ma is aktuális probléma, hiszen az ország 

gazdasági teljesítménye relatív elmarad mind az OECD országok értékétől, mind pedig a 

szomszédos Németország értékeitől. Ezt támasztja alá a 2012-ben publikált „Gallois-jelentés 

5
 is, amely szerint Franciaország gazdasági térvesztése különösképpen Németországhoz 

viszonyítva az 1970-es évektől kezdődően egy felgyorsuló és romló tendenciát mutat. 

Különösen tetten érhető ez a folyamat az ipar GDP-hez hozzáadott értékének a 

visszaeséséből. 2000-ben még 18%-kal járult hozzá, 2011-ben már csak 12%-os volt az 

értéke. Németországban ez az arány 26%-os. Ugyancsak kedvezőtlen képet mutat az ipari 

foglalkoztatottak arányának a visszaesése is.1980-ban a foglalkoztatottaknak még több mint 

26%-ka az iparban dolgozott. Ez az arány 2011-ben 12, 6%-ra csökkent. Vagyis 30 év alatt az 

ipari termelés térvesztésével közel 2 millió ipari munkahely szűnt meg. A Francia Statisztikai 

Hivatal (INSEE) szerint, ma 20.000 ezer külföldi tulajdonú vállalat működik az országban, a 

foglalkoztatottak 14%-nak ők a munkáltatói, ők adják a francia gazdaság árbevételeinek 21%-

át és 33%át adják az export tevékenységnek. Miközben a francia exportpiaci tevékenység 

1999 és 2009 között 4 százalékpontot zuhant vissza (17, 7%-ról 13,5%-ra csökkent).  

                                                 
5
 2012-ben Francois Hollande francia kormányfő megbízásából készült javaslatcsomag, mely a francia ipar 

versenyképessége javítását 22 pontban foglalta össze és tárta a kormány elé. A javaslatcsomag több megszorítást 

is tartalmazott pl. a bér és járulékok terén 
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Különösen fájó a francia gazdaság versenyképessége szempontjából a francia autóipar 

termelékenységének a romlása, amely az egyik elsődleges húzóágazata az iparnak. 2001-ben 

még 7 milliárd euró nyereséget könyvelhetett el, 2009-ben pedig ugyanennyi veszteséget.  

A már említett külkereskedelmi mérleg egyensúlytalansága ma is megmaradt a legfontosabb 

külgazdasági partnerrel, Németországgal szemben. Az Eurostat adatai alapján, 2009-ben a két 

ország közötti kereskedelmi tevékenységből származó összeg elérte a 133,2 milliárd euro-t.  

Ebből a Franciaországból Németországba irányuló export összege 55,3 milliárd euro, míg a 

Németországból Franciaországba irányuló import összege 77,9 milliárd euro-r tettek ki. 

(Eurostat, 2009).  

  

Összefoglalva a fent leírtakat azt mondhatjuk, hogy a francia versenyképességgel foglalkozó 

szakirodalmak egy jelentős része a versenyképességet a gazdasági teljesítmény oldaláról 

közelítik meg, Ezen munkák közös jellemzője, hogy a versenyképességet egy mérőszámnak 

tekintik, amely lehetővé teszi, hogy összehasonlíthatóvá váljon a francia gazdaság 

teljesítménye mind az unió többi tagállama, mind pedig a legfontosabb gazdasági partner és 

versenytárs Németország gazdasági teljesítményével. Az összehasonlíthatóság alapját, az egy 

főre jutó GDP, mint globális egyezményes indikátor, az export-import egymáshoz viszonyított 

aránya, a külkereskedelmi mérleg, vagy az egyes gazdasági ágazatok GDP-hez való 

hozzájárulása adja, és ennek alapján vizsgálják a versenyképességet. Ezekben a munkákban a 

versenyképesség társadalmi vonatkozásai, vagyis a munkahelyteremtés, a szociális kérdések 

(jól-lét), vagy akár a természeti környezet, fenntarthatóság kérdései nem kerülnek előtérbe.      
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2.2  Gazdasági és társadalmi megközelítés 

 

A kétezres évtizedben a versenyképesség fogalmának és mérőszámainak értelmezése 

szempontjából új szakasz kezdődött, mind globális szinten, mind pedig Franciaországban. 

Különösen érzékeny kérdéssé vált Franciaországban (és szerte Európában) a versenyképesség 

társadalmi vonatkozásainak a kérdésköre a gazdasági válság kirobbanásától kezdődően, 

amikor romlottak a munkavállalás esélyei különösen a fiatalok körében, nőtt a 

munkanélküliek száma és egész gazdasági ágazatok kerültek válságba (pl. autóipar). 2006-ban 

az OECD versenyképesség definíciójában már megfogalmazódik a versenyképesség 

társadalmi szempontú megközelítés és a fenntarthatóság kérdése is: „a vállalkozások, az ipari 

ágazatok, a régiók, nemzetek, vagy akár nemzetek feletti szövetségek képessége arra, hogy 

fenntartható módon termeljen jövedelmet, úgy hogy közben növeli a foglalkoztatás szintjét és 

új munkahelyeket teremt, a jövedelmi és életszínvonal pedig nem romlik.” (OECD, 2006).     

2007-ben a Lisszaboni Stratégia már egyértelműen megfogalmazza a gazdasági növekedés 

mellett a társadalmi haladás fontosságát is, amikor így fogalmaz: „.a fő cél az, hogy az 

Európai Uniónak legyen a legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudás alapú 

gazdasága a világon, úgy hogy közben fenntartható módón növekszik a gazdaság 

teljesítőképessége, több és jobb munkahely teremtődik meg és nagyobb lesz a szociális 

kohézió (Lisszaboni Stratégia, 2007).  

A fentiek alapján a társadalmi versenyképesség fogalma alatt „a társadalmi szereplők azon 

képességét értjük, amikor érdekeiket összehangolva, hatékonyan képesek fellépni egy-egy 

közös projekt sikeres megvalósítása érdekében. „ ( La competitivité sociale… 2000, 6. old). 

Azonban a gazdasági-társadalmi fejlődés és kohézió egyidejű megvalósulása és megvalósítása 

a valóságban nem könnyű feladat, hiszen a gazdasági fejlődés egyik velejárója a térbeni-

társadalmi egyenlőtlenségek növekedése (Criekingen-Hamme,2012).  Ezt bizonyítja 

Cornilleau tanulmánya is, amely szerint, ha a francia gazdasági éves növekedési üteme, 

vagyis az egy főre jutó GDP mértéke a mai növekedési ráta szerint alakul akkor az a 

társadalmi jól lét szintjének a visszaeséséhez fog vezetni 2050-ig (Cornilleau, 2006).    

  A gazdasági növekedés illetve a társadalmi fejlődés és jól-lét közötti ellentmondás központi 

témaként szolgál egyrészt a francia kutatók, másrészt pedig a döntéshozók számára is. Nincs 

ugyanis egyetértés abban, hogy milyen mértékben kell a szociálpolitikának „felvállalnia” 

enyhítenie a gazdaság fejlődéséből származó társadalmi egyenlőtlenségeket.    Egyes francia 

közgazdászok ugyanis úgy érvelnek, hogy a gazdasági fejlődést fékezik a társadalmi jól-lét 
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megteremtésére irányuló központi beavatkozások. A különböző társadalompolitikák, amelyek 

közvetlenül, vagy közvetetten beavatkoznak a piaci folyamatokba azért, hogy növeljék a 

társadalom általános jól-létét, rontják a gazdaság versenyképességét. A társadalmi dimenzió a 

versenyképesség tárgyalása során gyakran úgy merül fel, mint egy teher, amely ránehezedik a 

gazdasági fejlődésre, anélkül, hogy abból a gazdaság profitálna.  

A másik tábor viszont azzal érvel, hogy azok az országok, amelyek többet költenek a szociális 

intézményrendszerük, vagy a szociális ellátórendszerük fenntartására, bővítésére, vagy 

jobbítására, azzal együtt, hogy a társadalmi mutatóik is jobbak, a gazdasági teljesítményük 

tekintetében sincsenek rossz helyzetben (Beaujolin-Bellet, 2002). Erre jó példa Franciaország, 

ahol 2002-ben Európai Unió 15 tagállamával való összevetésben a GDP-ből legmagasabb 

arányban fordítanak szociális támogatásokra (Lásd: 1. táblázat) 

 

 

1.Táblázat: 

Társadalmi támogatások aránya az EU 15 tagállamban, % 2002 

  

  

Szociális támogatás a 

GDP %-ban, 2002 

szociális támogatások, típus szerint 

életjáradék rokkantsági támogatás 

családi 

pótlék 

munkanélküliségi 

járadék 

Lakhatási 

támogatá

s 

Belgium 28,2 43 33,6 9,1 12,1 2,2 

Dánia 29,4 38,8 31,7 13 11,2 6,1 

Németország 29,6 42,1 36 10,5 8,8 2,6 

Görögország 25,5 50,7 31 7,6 5,7 5 

Spanyolország 20 46,2 37 2,1 12,9 1,9 

Franciaország 30,3 44,2 34 9,8 7,4 4,6 

Írország 14,7 25,2 45,3 13 11,1 5,4 

Olaszország 25,3 64 30 3,7 2,2 0,2 

Luxembourg 21,9 41,4 39,5 15,5 2,5 1,1 

Hollandia 28,1 41,5 40,7 4,3 6,2 7,4 

Ausztria 28,6 47,4 35,4 10,3 5,4 1,6 

Portugália 22,9 43,7 45,6 5,2 3,7 1,8 

Finnország 26,7 35,1 37,2 12,8 11,3 3,7 

Svédország 32,9 39,5 36,9 10,5 8,1 4,9 

Anglia 26,9 46,1 34,8 8,8 3,2 7 

EU15 átlag 27,6 46 34,9 8,5 6,8 3,8 

Forrás: La protection sociale en Europe, 2002 In: Cohésion sociale, emploi et competitivité, DARES, 

2002 
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A gazdasági teljesítőképesség növekedése kontra társadalmi fejlődés és jól-lét körüli francia 

szakmai vitákban egyfajta paradigmaváltást jelentett a 2008-ban Joseph Stieglitz Nobel-díjas 

közgazdász és szerzőtársai által publikált „Stieglitz-jelentés”. A jelentés a versenyképesség  

új modell, annak társadalmi vonatkozásaira helyezi a hangsúlyt, miközben számadatokkal 

bizonyítja be, hogy a GDP növekedése és a társadalmi jól-lét közötti összefüggés nem 

automatikus. Vagyis a kizárólag GDP-re alapozott versenyképesség mérések nem a valós 

társadalmi és gazdasági folyamatokat tükrözik.  A jelentés szerint a GDP nem alkalmas arra, 

hogy a gazdasági fejlődés szempontjából fontos, de a makrogazdasági folyamatokon kívüli- 

folyamatokat is kimutasson, mint például az életminőség, az egészségi állapot, az 

elégedettség, az otthon végzett munka, vagy akár a természeti környezet állapota is.   

A Stieglitz jelentést követően jelentősen megnőtt a száma azon francia publikációknak, 

amelyek a versenyképesség megvalósulása kapcsán a társadalmi szempontokra helyezik a 

hangsúlyt és a társadalmi jól-lét növekedése, illetve a társadalmi kohézió elérése a fő céljuk.         

 A társadalmi versenyképesség megvalósulásának legfontosabb területeit a francia 

szakirodalom az oktatási rendszerben, a társadalmi tőkében, a munkavégzés feltételeinek a 

színvonalában, illetve a vállalatok társadalmi felelősségvállalása és társadalmi 

érzékenységében látja (Lásd:2. Ábra). 

 

2. ábra: 

A társadalmi versenyképesség elemei  

 

Forrás: saját szerkesztés 

Magas színvonalú, 

társadalmilag igazságos  

(nem kirekesztő) oktatási 

rendszer megléte 

Magas színvonalú 

társadalmilag igazságos 

szociális-és egészségügyi 

ellátórendszer 

Jól képzett, magasan 

kvalifikált munkaerő 

megléte 
Felelősségteljes vállalkozói 

szféra jó 

munkakörülmények 

Társadalmi bizalom és 

kooperáció magas fokának 

megléte 

Társadalmi 

versenyképesség 

elemei 
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A társadalmi versenyképesség kapcsán annak mérésére kidolgozott társadalmi jól-lét 

indikátorrendszere különbözik a gazdasági versenyképességétől. 2011-ben Luxembourg-i 

székhelyű Versenyképesség Kutató Központ (L’Observatoire de la Competitivité) által 

kidolgozott társadalmi versenyképességi index összesen hat fő társadalmi kategóriát és azon 

belül további alkategóriákat tartalmaz (2. táblázat). A fő kategóriák a munkanélküliségi illetve 

a képzettségi adatok mellett, már olyan kategóriákat is vizsgál, mint az egészséges 

környezethez való jog, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátás is.  

 

2. Táblázat: 

Társadalmi versenyképesség indikátorai, 2011 

Versenyképességi kategóriák Indikátorok 

Munkanélküliség  Munkanélküliségi ráta, % 

 Munkanélküliségi ráta a fiatalok 

körében, % 

 Tartósan munka nélkül maradtak aránya, 

% 

 Női munkanélküliségi ráta, % 

 

Egészségügyi helyzet Születésékor várható időtartam 

Általános munkakörülmények Munkabalesetek száma 

Egyenlőtlenségek  Gini-koefficiens 

 Elszegényedés kockázata 

 Folyamatosan fennálló kockázata az 

elszegényedésnek 

 

Környezet állapota  Megújuló energiaforrások aránya 

 Üvegházhatású gázkibocsátás aránya 

 Hulladék újrahasznosítás mértéke 

Oktatás  Érettségi nélküli iskolát elhagyó fiatalok 

aránya, % 

 Diplomával rendelkező fiatalok aránya a 

25-34 évesek között, % 

 

            

Forrás: Pas de cohésion sociale sans competitivité et vica-versa, 2003 
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Összefoglalva elmondható, hogy a versenyképesség társadalmi szempontú figyelembevétele, 

illetve a társadalmi jól-lét szerepe a gazdasági fejlődésben jellemzően a kétezres évek elejétől 

kezdett teret nyerni Franciaországban is. A versenyképesség társadalmi szempontú elemzése 

azt jelenti, hogy a gazdasági teljesítmény mérőszáma a GDP mellett olyan szempontokat is 

figyelembe vesznek, mint az egészségügyi helyzet, a társadalmi bizalom megléte, vagy a 

természeti környezet állapota A francia gazdaságot is érzékenyen érintő válság nyomán a 

társadalmi problémák (munkanélküliség növekedése, térbeni-társadalmi egyenlőtlenségek 

felerősödése, a társadalmi kirekesztés jelensége) egyre hangsúlyosabb jelentkezésével egyre 

fontosabb szerepet kapott a jól-lét kérdése. A társadalmi versenyképesség és jól-lét 

fogalmának és indikátorrendszerének kidolgozásában alapvető fontosságú volt 2008-ban a 

Stieglitz-jelentés.   

 

  

2.3  A területi versenyképesség megközelítése   

 

Találkozunk a francia szakirodalomban a területi versenyképesség („competitivité 

territoriale, vagy régionaux”) fogalmával is. A területi versenyképességgel foglalkozó 

szakirodalom egy-egy gazdasági régió, vagy akár város esetében értelmezi a 

versenyképességet. A szakirodalom alapján: „a területi versenyképesség egy adott régió vagy 

város azon képessége, hogy a gazdasága képes legyen ellenállni és megfelelni a piaci verseny 

kihívásainak.” Annak ellenére, hogy ez az értelmezés is elsősorban közgazdasági 

megközelítés nem lehet elvonatkoztatni az adott terület társadalmi és természeti környezeti, 

sőt földrajzi adottságaitól sem, hiszen ezek adják a versenyképességének alapját (Farrel-

Thirion, 2000). Ennek értelmében a területi versenyképesség megkívánja a komplex 

szemléletmódot. A francia szakirodalomban a területi versenyképességgel foglalkozó 

szakirodalmat elsősorban a Párizsi metropolisztérség, Ile de France, a fejlett Rhone-Alpes 

régió, illetve kiemelten az elvándorlással és elöregedéssel leginkább sújtott agrárrégiók 

vonatkozásában olvashatunk. Az „Innováció a francia agrártérségekben” címmel készült 

LEADER dokumentumban olvashatjuk, hogy a francia vidéki régiók versenyképességét 

leginkább a helyi társadalom szervezetlensége és az egymás illetve a helyi közintézményekkel 

szemben érzett bizalom hiánya rontja.  A helyi társadalom és a régió versenyképességét 
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rontja, hogy felbomlottak a tradicionális helyi közösségek. A közösségi kapcsolatok 

tartalmatlanná váltak, vagy teljesen megszűntek (La Competitivité Sociale…. 2000, 9 old).  

 Éppen ezért a mezőgazdasági régiók gazdasági versenyképessége helyreállításához (ami nem 

megy a helyi társdalom versenyképességének helyreállítása nélkül) szükség van a helyiek 

aktív részvételére, egymással való együttműködésére, a folyamatos egyeztetésre és a 

folyamatosan változó környezethez való gyors és hatékony alkalmazkodásra.   

Vagyis a stratégiai dokumentum egyértelműen megfogalmazza, hogy egy régió gazdasági 

versenyképességének biztosításához elengedhetetlenül fontos a helyi társadalom 

versenyképességének javítása is. .   

  

 

 

3. Versenyképesség a francia fejlesztési politikában: Pólusfejlesztési program 

 

Franciaország az Európai Unió legnagyobb területű (543 ezer km2) második legnépesebb 

országa (64,3 millió lakos). 2012-ben 64, 3 millió lakosa volt, ezzel csak Németország előzi 

meg a 83 milliós lakosságszámával. Franciaország egyrészt népességi, másrészt gazdasági 

súlya okán is meghatározó nagyhatalom, nem csupán az Európai Unió, de globális 

vonatkozásban is. Franciaország politikai nagyhatalom, hiszen az Európai Unió közösségi 

politikájának egyik meghatározó formálója Németország mellett 
6
. Az Európai Unió hivatalos 

statisztikai adatait feldolgozó honlap az Eurostat oldalán a tagállamok gazdasági teljesítményt 

összesítő táblázatok adatai szerint Franciaország 2012-ben az egy főre jutó és vásárló 

erőparitáson mért GDP/fő tekintetében 8%-kal meghaladja EU 27-ek átlagát. Ugyanakkor 

Franciaország az EU15-ötöket tömörítő legfejlettebb EU-s tagállamok GDP/fő átlagértéke 

alatt teljesített 2012-ben. Ezzel az EU 27-ek rangsorában a 11. helyet érte el (Lásd:3. Ábra).     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Egyes vélemények szerint az Európai Unió jelenét és jövőjét ez a két ország határozza meg, Franciaország adja 

az észt, Németország pedig a pénzt… 
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3.Ábra: 

GDP/fő vásárlóerő paritáson mérve az EU27 tagállamában 

EU27=100, EU15=110, 2012 
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Forrás: Eurostat adatok alapján saját szerkesztés 

 

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) által kidolgozott Globális 

Versenyképességi Index (Global Competitivness Index) alapján Franciaország a vizsgálatba 

bevont 148 országból a 21. helyen állt 2012-ben.
7
 

A korábbi évhez képest ez három helyezet romlását jelenti. A jelentés szerint romlottak a 

francia társadalom bizalma a köz-és magánintézmények irányában, a bank és pénzügyi 

szektorral szembeni bizalom is romlott. Ugyanakkor az ország innovációs kapacitása javult. 

(Global Competitiveness Index 2012-2013 Country profiles highlights, 2012). A nemzetközi 

vélemény szerint Franciaország versenyképességét rontja, hogy túlszabályozott, a 

munkaerőpiac túlságosan merev,  

 

                                                 
7
 http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_CountryHighlights_2012-13.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_CountryHighlights_2012-13.pdf
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2004-ben a francia kormány egy újgazdaság (elsősorban ipar) fejlesztési stratégiát dolgozott 

ki, amelynek a lényege, hogy úgynevezett versenyképességi pólusok kialakítását tűzte ki 

célul.  A versenyképességi pólusokat létrehozó okirat szerint, ugyanis a francia kormány a 

versenyképes ipari ágazatok (informatika, biotechnológia, orvosi műszerek gyártása stb.) 

támogatásában látja a francia gazdasági fejlődés motorját. Véleményük szerint ugyanis az 

iparban realizálódik a kutatás-fejlesztés 90%-ka és a versenyképességet biztosító export 80%-

az ipari termelés eredménye.  

 

A pólusok kijelölésének célja, hogy dinamizálják a francia gazdaságot, növeljék az 

innovációs kapacitást, és a foglalkoztatottságot ezzel együtt pedig az egész francia gazdaság 

versenyképességét. A versenyképességi pólusok egy meghatározott és kijelölt területre 

vonatkoznak, területi együttműködést segít elő kis- és nagyvállalatok, kutatóintézetek, és 

oktatási intézmények között. Az együttműködések átfogó célja, hogy elősegítse azokat a 

kutatásokat, vagy fejlesztéseket, amelyek innovatívak és magas hozzáadott értéket 

képviselnek. Ennek nyomán új munkahelyeket is létesítenek és elősegítik a magasabb 

foglalkoztatást. A versenyképességi pólusprogramra pályázatok benyújtásával lehet 

jelentkezni, és egy szakmai szervezet bírálja el a jelentkezéseket.  

A pólusok működését, az innovatív együttműködési programok elősegítését a francia állam 

több formában is támogatja. Egyrészt úgynevezett Tárcaközi Alapból (Fonds Unique 

Interministériel, FUI) nyújt támogatást a legjobb benyújtott kutatás-fejlesztési pályázatoknak. 

Másrészt különböző francia pénzügyi szervezetek bevonásával, például a Nemzeti Kutatási 

Ügynökség (L’Agence National, de la Recherche, Befektetési Bank, vagy az OSEO, ami 

kifeizetten kis és középvállalkozások kutatás-fejlesztési tevékenységét segíti. Harmadsorban 

pedig direkt támogatások nyújtásával, ilyen például a pólusok innovációs platformjainak 

nyújtott támogatás.  2013. Januári állás szerint, ma Franciaországban 71 versenyképességi 

pólus létezik (Lásd: 4. Ábra). 
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4. Ábra: 71 versenyképességi pólus Franciaországban, 2013, Január 

 

Forrás:  

http://competitivite.gouv.fr/   

 

 

 

 

 

 

 

http://competitivite.gouv.fr/
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A versenyképességi pólusfejlesztési programért felelős miniszterterek, 2013 év elején 

nyilvánosságra hozták a Versenyképességi Pólusfejlesztési Stratégia 2013-18 közötti 

fejlesztési célkitűzéseit. A célkitűzések középpontjában az ország kis-és középvállalkozói 

szférájának a támogatása, a klaszteresedés elősegítése, illetve olyan magas hozzáadott értéket 

képviselő ágazatok támogatása a cél, mint a telekommunikáció, biotechnológia, K+F 

ágazatok.  

 

 4.  Versenyképesség és/vagy társadalmi kohézió? 

 

A francia gazdaság versenyképességét növelni szándékozó stratégiai és fejlesztési 

dokumentumokban megfogalmazott célkitűzések illetve a valós térbeli társadalmi-gazdasági 

folyamatok között eltéréseket fedezhetünk fel. Miközben egy 2000-es LEADER program 

keretén belül elkészült dokumentumban azt olvashatjuk, mint stratégiai célkitűzést, hogy 

„erősíteni kell a vidéki térségek népességmegtartó erejét, növelni kell a beköltözések számát, 

úgy hogy vonzóbbá kell tenni a vidéki életet és életformát a fiatalok számára, hogy ne 

menjenek el a nagyvárosokba….”
8
  a valós adatok mást mutatnak. Egy kutatás szerint a 24 

francia régiónépesedési folyamati közötti regionális különbségek tovább fognak erősödni a 

jövőben. A zömében rurálisnak számító és már évtizedek óta csökkenő népességgel bíró 

francia régiók, mint Limousin, vagy Champagne Ardenne továbbra is alacsony népsűrűségű 

lesz, miközben a népességnövekménnyel bíró régiók, mint Ile de France, vagy Rhones-Alpes 

népsűrűsége 2040-ig tovább fognak növekedni (Dumont, 2011).  

A versenyképesség stratégiák és a reálfolyamatok közti további ellentmondásokat jól 

példázza, Van Hamme-Criekingen belga szerzőpáros tanulmánya is, amely Brüsszel példáján 

mutatja be ezt a jelenséget. Brüsszel, mint az Európai Unió fővárosa és globális metropolisz 

dinamikusan fejlődő és prosperáló gazdasággal rendelkezik, ugyanakkor Brüsszelre ugyanúgy 

igazak a társadalmi-térbeni egyenlőtlenségek, a munkanélküliség, a társadalmi szegregáció. A 

Brüsszeli városrégió legfontosabb stratégiai dokumentumának számító Fenntartható 

Regionális Fejlesztési Tervben (Plan Régional de Dévelopment Durable, PRDD) 

megfogalmazottak szerint: „a Brüsszeli városrégiónak erősíteni kell a versenyképességét, és 

                                                 
8
 La competitivité sociale. Construire une strategie de développement territoriale á la lumiére de l’expérience 

LEADER In: Innovation en milieu rural Cahier de l’innovation N6, Juin, 2000  
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tőkevonzó képességét, mind az országos, mind pedig nemzetközi szinten. Ennek érdekében 

szükséges, hogy még több vállalkozást csábítson a városba, hogy azok biztosítsák a 

munkahelyeket. Turistákat és külföldi látogatókat vonzzon, hogy éltesse a város fő gazdasági 

szektorát, a turizmust (konferencia turizmus főleg). Szükséges továbbá, hogy további 

befektetők és fejlesztők városba vonzása is, akik elősegítik, hogy a városban egy innovatív, 

gazdasági „szövetet” hozzanak létre, amelyek tehetséges és kreatív szakemberekből állnak”. 

Az idézett stratégia szövege egyértelműen arra utal, hogy a versenyképesség növelése alatt 

egyértelműen a városi gazdaságfejlesztését értik. Bár Brüsszeli városrégió gazdasági 

teljesítménye kiemelkedő és növekedett az elmúlt években, ugyanígy nőttek vele együtt a 

társadalmi egyenlőtlenségek is. A jövedelmekben jelentkező különbségek pedig az egész 

országban itt a legmagasabbak, összehasonlítva a többi belga nagyvárosi régióval. A 

Brüsszeli nagyvárosi régióban a legmagasabb a munkanélküliségi ráta is. 2012-ben 17,4%-os 

volt, miközben az országos érték ennek a fele 8,4%. Több mint 20%-ka a brüsszeli 

városrégióban élőknek veszélyeztetve van az elszegényedés által, ez magasabb, mint az 

országos érték, ami 15%. (Van Hamme-Criekingen, 2012 12. old).  

Egy másik tanulmány szerint a Párizsi városrégióban is hasonló folyamatok figyelhetők meg, 

a legfrissebb kutatási eredmények szerint az utóbbi években nőttek a társadalmi-térbeni 

egyenlőtlenségek, hasonlóan növekedtek a jövedelmekben jelentkező szélsőségek is. A 

Párizsi metropolisz régióra
9
, 1990-2007 között végzett kutatás, amely a háztartások átlagos 

jövedelmi szintjét vette alapul és 7 jövedelem kategóriát különített el. A kutatás két fontos 

térbeni társadalmi folyamatot mutatott ki. Az egyik a dzsentrifikáció (franciául: 

„embourgeoisement” folyamata. 1990 és 2007 között kimutathatóan csökkent a nagyon 

magas, illetve a magas jövedelműek aránya a régióban, miközben a szegények (alacsony, 

illetve nagyon alacsony jövedelműek) egyre kijjebb szorultak a régió határain kívülre. Ezzel 

párhuzamosan megfigyelhető a közepes jövedelemmel rendelkező középosztálybeliek 

arányának növekedése és térbeli diffúziója. A másik fontos eredménye ennek a kutatásnak az, 

hogy kimutatta az Il de France lakosságának jövedelmi viszonyait tükröző térbeli polarizációt 

is, amely a vizsgált 17 év alatt jelentősen növekedett is. Ile de France régió lakossága 

jövedelmi viszonyait tekintve egy éles térbeli határvonal húzódik nagyon magas, illetve a 

nagyon alacsony jövedelemmel bírók között. A magas jövedelemmel bírók leginkább 

Párizsban illetve a régió délnyugati részén fekvő településekben koncentrálódnak, míg a 

szegényebb társadalmi csoportok Párizsból szinte teljes egészében kiszorultak és leginkább az 

                                                 
9
Franciául: Ile de France, vagy központi régió, lakossága 11 millió, ebből Párizs összesen 2 millió fő, összesen 8 

megyéből áll.  
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észak keleti részen koncentrálódnak. Mindezek egyértelműen a társadalmi szegregáció 

növekedését is mutatják. (Fleury et al.2012). Az alábbi térképek (forrás: Fleury et al, 2012 3. 

old) jól mutatják a fentebb kifejtett társadalmi polarizációs és szegregációs folyamatokat. 

Anne Clerval tanulmánya nem az egész Ile de France, hanem Párizs közigazgatási határain 

belül vizsgálja a dzsentrifikáció és a társadalmi kirekesztés folyamatát, ami 1960 óta 

folyamatos. (Clerval, 2012). Vizsgálatai egyértelműen rámutatnak a magas státusú csoportok 

párizsi koncentrációjának erősödésére, miközben a közepes jövedelemmel rendelkezők 

kiszorulnak a központi régióból, annak szélső végeire. Egy másik francia tanulmány, 
10

amely 

a társadalmi jól-létet vizsgálja a Párizsi metropolisz térségben, szintén a társadalmi térbeni 

különbségek kiéleződését mutatta ki. A társadalmi jól-létet Amartya Sen munkái alapján 

három alapindikátoron keresztül elemzi: a.) életkörülmények (pl. lakásviszonyok) b.) 

lehetőségek (pl. oktatásban való részvétel), c.) a választás szabadsága (vagyis az egyén 

szabadsága hogy úgy és olyan körülmények között és anyagi színvonalon éljen, ami neki 

megfelel). Az 1999 és 2006 között elvégzett kutatás eredményei alapján kimutatták, hogy bár 

a francia társadalom általános jól-létének szintje növekedett, települési szinten viszont már 

nagy eltéréseket mutattak ki a gazdaságilag fejlett és a halmozottan hátrányos településeken 

élők jól-léte között (Beaurdieau-Lepage-Tovar, 2011).     

Mindezek alapján megállapítható, hogy francia gazdaság versenyképességét célzó stratégiai 

célkitűzések és beavatkozások csak akkor lesznek sikeresek, ha a versenyképesség társadalmi 

kérdéseit is figyelembe veszik. Az alábbi ábrán Clerval tanulmányából átvett ábrán jól látszik 

a társadalmi kirekesztés és a dzsentrifikáció folyamata. (Lásd: 5. Ábra).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Bourdeau-Lepage-Tovar, E (2011): Bien-étre en Ile de France: derriére une hausse générale, des disparités 

territoriales croissante http://www.metropolitique.eu  

http://www.metropolitique.eu/
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5.Ábra: Jövedelmi csoportok térbeli koncentrációjának a változása Ile de France régióban, % 

 

 

 

 

Forrás: Clerval, A.(2012): Les dynamiques spatiales de la gentrification á Paris In: Cybergeo 
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5. Összegzés  

 

A tanulmány kitűzött céljának megfelelően áttekintette a versenyképesség hagyományos 

fogalmait és mai relevanciáit a francia szakirodalomban. A versenyképesség témája kiemelt 

fontossággal bír ma Franciaország számára, hiszen a gazdaság teljesítménye romlott a válság 

következtében, valamint a globális verseny erősödésével. Ezt jelzi, hogy az elmúlt hat évben-

Franciaországban két fontos stratégiai dokumentum, a „Stieglitz-jelentés”, majd „Gallois- is 

született, amely meghatározza az ország versenyképességét növelő politikáját.  

A francia szakirodalmak alapján összesen három versenyképességi típust különített el a 

tanulmány, annak alapján, hogy a szerzők mire helyezik a hangsúlyt. A szakirodalmak egy 

részében a versenyképességet a francia gazdaság teljesítőképessége alapján nézik. Ezeknek a 

munkáknak a közös jellemzője, hogy a francia gazdasági teljesítményét állítják a 

középpontba, ennek keretén belül a GDP-t, illetve az egyes gazdasági ágazatok GDP-ből való 

részesedésének alakulását elemzik és vetik össze a szomszédos országok, illetve legfőképpen 

a fő kereskedelmi partner, Németország hasonló gazdasági folyamataival. Kétezres évektől 

kezdődően találkozhatunk a francia szakirodalomban a társadalmi versenyképesség 

fogalmával. A kutatások a társadalmi versenyképesség kapcsán kiemelik a gazdasági fejlődés 

és a társadalmi jól-lét közötti ellentmondást, hiszen a térbeni-társadalmi egyenlőtlenségek és 

kirekesztés mértékének a növekedését mutatják ki a legdinamikusabban fejlődő francia 

nagyvárosi régiókban, kiemelten a párizsi metropolisz térségben. A harmadik 

versenyképességi típus a versenyképességet egy területi egység, vagy egy gazdasági régió, 

vagy pedig egy város esetében értelmezi.  A területi versenyképesség megkívánja a komplex, 

vagyis a társadalmi, a gazdasági, sőt a földrajzi és környezeti adottságok és folyamatok 

figyelembevételét is. A területi versenyképesség fogalma a francia szakirodalomban 

jellemzően az elnéptelenedő és elöregedő agrárrégiók problémájának kezelése kapcsán 

vetődik fel. 

   Összességében elmondható, hogy a versenyképesség fogalma az elmúlt 20 évben-

Franciaországban is sokat változott, értelmezése bővült, a szűken vett közgazdasági, 

hagyományos és GDP-re alapozott felfogásból, sokkal komplexebb, a társadalmi és 

gazdasági, sőt környezetei, területi adottságokat is figyelembevevő megközelítés vált 

meghatározóvá.  
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