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A versenyképesség fogalma, jelentései, megközelítései a német nyelvű 

szakirodalomban 

 

N. Kovács Tímea 

 
Bevezetés 

Németország Európa és a világ vezető gazdasági hatalmainak egyike. Ebben az országban a 

versenyképesség fogalma mélyen beivódott a köztudatba, nemcsak különböző szakmák, 

tudományágak taglalják, hanem a mindennapi ember szótárában is tekintélyes a helye. 

(Összehasonlításképp: a google.de a Wettbewerbsfähigkeit kifejezésre 3 710 000, míg a 

google.hu a versenyképességre „csak” 360 000 találatot ad meg.) És persze régóta része a 

politikai retorikának is. Ez utóbbit illusztrálja az a sajátosan német politikai 

„kampányüzenet”, amely az ország imázsa mintegy természetes részének tekinti a 

versenyképességet. A „Standort Deutschland” kifejezés Németországot, mint gazdasági 

tevékenységek kiemelkedő színhelyét jelöli meg és reklámozza szüntelenül. Általában 

pozitív, vagy negatív értékítéletet tükröz, vagy összehasonlításokban használják, 

kihangsúlyozva, hogy Németország a gazdasági vállalkozások, befektetések szempontjából 

jó vagy rossz telephely-tényezőkkel rendelkezik, vagy az adott tevékenység szempontjából 

a többi országhoz képest jobb vagy rosszabb feltételekkel bír. (Müller-Kornmeier 2000, 

van Suntum 2006, Wittenstein 2010) A Forbes Magazine 2004-ben Németországot a világ 

harmadik legjobb gazdasági területeként (Wirtschaftsstandort) rangsorolta be, az USA és 

Kína után. Okként a magasan képzett munkaerőt, valamint a jó infrastruktúrát jelölték 

meg. A 2012-es svájci IMD World Competitiveness Center (WCC) által végzett 

felmérésben Németország az egyetlen olyan európai uniós ország, amely bekerült az első 

tíz helyezett közé (kilencedikként).1 A vizsgált 329 indikátor között szerepelt az 

exportorientált ipar, a magasan képzett munkaerő, a politikai stabilitás és a magas 

színvonalú infrastruktúra. S ezzel máris a versenyképesség definícióinál járunk.  

 

I. A versenyképesség fogalma, szintjei – gazdasági megközelítések  

A versenyképesség fogalma alapvetően a közgazdaságtudomány „hatáskörébe” tartozik, és 

elsődlegesen azt jelenti, hogy a vállalatok a számukra releváns nemzeti, illetve nemzetközi 

piacokon nyereséggel értékesítik termékeiket, szolgáltatásaikat. A piaci résztvevők tehát 

versengenek a vevőkért, az erőforrásokért, a piaci részesedésért, a haszonért, stb. A 

versenyképességet a német közgazdaságtudomány (is) különböző színtereken vizsgálja. 

Kicsit leegyszerűsítve ezt a meglehetősen összetett terepet, azt mondhatjuk, hogy léteznek 

mikroökonómiai megközelítések, amelyek a vállalatok versenyképességére irányulnak, 

                                                 
1 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-zu-wettbewerbsfaehigkeit-deutschland-weltweit-auf-

platz-neun-a-836155.html, letöltve 2013.05.10. 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-zu-wettbewerbsfaehigkeit-deutschland-weltweit-auf-platz-neun-a-836155.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-zu-wettbewerbsfaehigkeit-deutschland-weltweit-auf-platz-neun-a-836155.html
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ezeket tekinthetjük a versenyképesség-diskurzus történeti értelemben vett magvának. 

Vannak továbbá makroökonómiai megközelítések, amelyek nemzetek közti, illetve ma 

már globális versenyképességről beszélnek. Továbbá harmadikként megemlíthető a 

frissebb keletű mezoökonómiai megközelítés, amely a gazdaság makro és mikro szintje 

közti interakciók vizsgálatára helyezi a hangsúlyt és a két szint között elhelyezkedő 

társulások, érdekképviseletek, régiók, regionális gazdasági rendszerek összefüggésében 

alkalmazza a versenyképesség fogalmát.2 

 

I. A versenyképesség makroökonómiai megközelítései 

 

A német szerzők alapvetően az 1970-es évektől bekövetkező gazdasági, politikai 

változásokat tekintik a felélénkülő versenyképesség-diskurzus kiindulópontjának. A 

piacok megváltozása, az európai kontinens törekvései egy egységes valuta és gazdasági 

közösség megteremtése érdekében, a kelet-európai gazdasági térség megnyitása, de a 

kommunikációs és információs technológiák terén bekövetkező igen dinamikus fejlődés is 

hozzájárult a nemzetközi piacok összenövéséhez, zsugorodásához, ami igen jelentős 

nyomást gyakorolt és versenyhelyzetet teremtett a gazdasági szférán belül. Különösen az 

erőteljesen külkereskedelmi irányultságú nemzetek esetében –mint amilyen a német – 

erősödött föl a nemzetgazdaságok nemzetközi versenyképességének vitatása, annak 

firtatása, hogy mitől függ az egyes nemzetek nemzetközi versenyképessége, illetve ez 

hogyan mérhető.  

 

Németországban kizárólag 1985 és 1993 között több mint 800 tudományos értekezés 

született e tárgykörben, ami az élénk érdeklődés és aktualitás mellett a téma alapos 

„kutatottságát” mutatja, s azt az érzetet kelti, mintha a tudományos kutatások nyomán 

konkrét javaslatok is születtek volna. (vö. Michel 1993). A napjainkban is tartó viták 

azonban azt jelzik, hogy a problémákra nem születtek véglegesnek tekinthető megoldási 

javaslatok. (vö. Mitschke 2009). Az egyik oka ennek mindjárt fogalmi, definíciós 

nehézségekben gyökerezik. A nemzetgazdaságok esetében ugyanis a nemzetközi 

versenyképesség fogalma többértelmű. Míg a vállalatok esetében az üzemgazdaságtan 

pontosan meg tudja határozni a vállalatok versenyképességét, addig a nemzetgazdaság 

szintjén nem olyan egyértelmű a helyzet. (Gries-Hentschel 1994). Lássuk az ide vonatkozó 

elméleteket! Először összefoglalóan, majd részletesebben. 

 

Ahogy arra Mitschke felhívja a figyelmet, már a 60-as években létrejönnek az első (német) 

külkereskedelmi irányultságú elméletek a nemzetek nemzetközi versenyképességével 

                                                 
2 A mezoökonómia fogalmát a német közgazdász, Hans-Rudolf Peters hozta létre az 1970-es években.  
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kapcsolatban. Ezek Balassa Béla „abilitiy to sell” konvepcióján nyugszanak.3 Közös 

bennük, hogy egy nemzetgazdaság versenyképességét az ország összes vállalata 

versenyképességének összességeként határozzák meg (Bofinger 1995). Leggyakoribb 

indikátorokként ár- (mérlegegyenleg, reál, effektív árfolyamok) és nem-ár (pl. 

világkereskedelmi piacrészesedés) komponenseket használnak (Vollmer 1986: 204-211.) 

 

Ezzel szemben létrejönnek olyan elméletek is, amelyek a külkereskedelmi nézőponttól 

függetlenül próbálják meg az összgazdaságot vizsgálni. Ezek a versenyképességet a 

nemzetgazdaság alkalmazkodóképességén, illetve a magas reáljövedelem elérésének 

lehetőségén keresztül definiálják. Mutatókként az alkalmazkodási gyorsaságot, az egy főre 

számított jövedelmet, a termelékenységet, a munkatermelékenységet adják meg. (Trabold 

1995: 169.) 

 

Más szerzők a nemzetközi versenyképességet a gazdasági telephelyek attraktivitásától 

teszik függővé. A nemzetgazdaság versenyképességét telephely-indikátorok és –faktorok 

alapján ítélik meg. (Balzer 1991). 

 

S végül vannak olyan kritikusok is, akik teljes egészében használhatatlannak tartják és 

elutasítják a „nemzetközi versenyképesség” fogalmát. Leglátványosabb érvük szerint egy 

ország nem lehet – szemben mondjuk egy vállalattal – teljes egészében „versenyképtelen”. 

 

I.1. Külkereskedelmi irányultságú megközelítések 

A külkereskedelmi irányultságú megközelítések Balassa „ability to sell” koncepciójára 

épülnek. Balassa 3 fontos elemet feltételez: 

a., egy nemzet versenyképessége egyenlő az ország összes vállalatának, 

vállalkozásának a versenyképességével, 

b., a nemzet versenyképessége egyenlő a termékeknek a külföldi piacon való 

értékesítésének a képességével, 

c., a versenyben elfoglalt pozíció nem egy adott időpontbéli állapotot tükröz, 

hanem a versenyképesség egy adott időtartamon belüli változásainak kiegyenlítődése. 

 

A versenyen belül elfoglalt helyzet mérésére a fogalmat két komponensre – 

árversenyképességre és nem-ár-versenyképességre - bontják. Míg az árversenyképesség a 

termékek attraktivitását az ár segítségével méri, addig a másik komponens minőségi 

                                                 
3 Balassa, Bela: Recent Developments in the Competitivness of American Industry and Prospects for the 

future. In: Joint Economic Committee (szerk). Factors affecting the United States Balance of Payment. 

Washington, D.C., 1962 
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kritériumokat, például az eltarthatóságot, vagy a szolgáltatásokat foglalja magába. 

(Orlowski 1982, Rasmussen 1975, Wetter 1984).  

 

Az árversenyképesség mérésére a különböző piaci szereplők termékeinek árváltozásai 

szolgálnak, amelyeket a reáleffektív árfolyamok segítségével követnek. Az elemzések 

alapjául így például a nagykereskedelmi árak, vagy az exportátlag-értékek szolgálnak. Ez a 

fajta mérés azonban számos szempontból problémás. Egyrészt a termékek különböző 

tulajdonságaik okán nehezen egybevethetőek. A másik probléma abból fakad, hogy az 

árakat a reáleffektív árfolyamok segítségével hasonlítják össze, aminek kiszámítása 

kapcsán nincsen egyetértés a szakirodalomban arról, miként vegyék figyelembe az ár- és 

költségindexeket. Ami ahhoz vezet, hogy a versenyben elfoglalt pozíció megítélése 

nagyban változó képet mutat, attól függően milyen kiindulópontokat alkalmaznak a 

számításokhoz. Gyakorta a teljesítménymérleg alapján ítélik meg a versenyképességet. Ez 

az indikátor azonban valutaárfolyam- és konjunktúrafüggő. Ráadásul eltérő eredmények 

születnek, ha csak és kizárólag a teljesítménymérleget veszik figyelembe, mintha a 

teljesítménymérleget a tőkeforgalmi mérleg figyelembevételével elemeznék. (Vö. 

Blattner-Maurer-Weber 1987, Trabold 1995, Niehans 1983, Gries-Hentschel 1994). 

 

Az ár-versenyképesség meghatározása mellett számos olyan megközelítés is létezik a 

szakirodalomban, amelyek a versenyképességet értékesítési képességgel, az értékesítés 

hatékonyságával hozzák összefüggésbe, és a mérések során nem-ár komponenseket is 

figyelembe vesznek. Az ehhez kapcsolódó legismertebb módszer az ún. CMS (Constant-

Market-Share) analízis, amely a világkereskedelmi részesedés alapján elemzi a világpiaci 

versenyképességet. (vö. Henker 1992).  Ezt a módszert meglehetősen sok kritika érte, éri. 

Ellenzői szerint nem kapnak szerepet azok az összgazdasági keretfeltételek, strukturális 

összetevők, így például a belföldi versenyviszonyok, amelyek ugyancsak hatnak a 

világpiaci versenypozíció alakulására (vö. Balzer 1991, Gries 1994). 

 

I.2. Az összgazdasági feltételeket figyelembevevő koncepciók 

Ezek a megközelítések épp a fenti kritikához kapcsolódva törekszenek arra, hogy a 

külkereskedelmi irányultságú modellek hiányosságait kiküszöböljék. Éppen ezért az 

összgazdaságot tekintik kiindulópontjuknak, és a nemzetközi versenyképesség alatt a 

nemzeteknek egy magas reáljövedelem megteremtésére vonatkozó képességét értik, 

mondván, a nemzetek versenyképessége arra kell, hogy irányuljon, hogy egy egyre 

növekvő életminőség teremtődjön meg általa a lakosság számára. (vö. Gries 1994: 418.) 

 

Maguk az idesorolható koncepciók sokfélék, de alapvetően két nagy kategóriába oszthatók 

föl: 
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(1) léteznek egyfelől azok az elképzelések, amelyek a versenyképességet a 

vállalatok produktivitásán keresztül definiálják, 

(2) illetve azok, amelyek alapvetően technológiai természetűként határozzák meg a 

versenyképességet, a nemzetgazdaság innovációs képességeit tekintik meghatározónak és 

ezt technológiai indikátorok segítségével mérik.  

 

Az előbbi koncepciók kiinduló pontja Michael E. Porter „competitive advantage of 

nations” elmélete,4 amelyet a német szakirodalom is meghatározónak, kikerülhetetlennek 

tekint. Porter a nemzetgazdaságot iparágakra, szakmákra bontja, s ezek versenyképességét 

az ún. gyémánt-modell alapján ítéli meg.5  

 

Azok az elméletek, amelyek technológiai versenyképességről beszélnek, hol szűkebben, 

hol tágabban definiálják ezt a fogalmat. A szűkebb megközelítés szerint a technológiai 

versenyképesség a műszaki tudás termelésére és az ún. csúcstechnológiákra terjed ki. E 

felfogás képviselői amellett érvelnek, hogy a nemzetgazdaságok termelési lehetőségeit a 

műszaki tudás határozza meg. A vállalatok a szükséges know-how nélkül nem 

konkurenciaképesek. Ráadásul a csúcstechnológiára való szakosodás révén igen magas 

gazdasági növekedés és foglalkoztatási ráta garantálható. A méréshez bemeneti (pl. a 

kutatásra és fejlesztésre fordított beruházások) és kimeneti indikátorokat (pl. szabadalmak 

és licencek), illetve piaci tényezőket (világkereskedelmi részesedés a csúcstechnológiában) 

alkalmaznak. (Schumacher 1995).   

 

A tágabb megközelítés már nem a műszaki tudást és a csúcstechnológiát hangsúlyozza, 

hanem általában annak a legkülönbözőbb típusú tudásnak a jelenlétére utal, amelyet egy 

adott nemzetgazdaság biztosít a vállalatai számára. Ez a felfogás az újabb 

fejlődéselméletekre támaszkodik. Eszerint a termelékenység, a gazdaság fejlődése és a 

jövedelmek alakulása a (nemcsak műszaki) tudás gyarapodásától, illetve a tudásnak a 

nemzetgazdaságon, általában a társadalmon belüli terjedésétől, tovagyűrűzésétől, az ún. 

spillover hatástól függ. A versenyképességet ebben az összefüggésben a gazdaság 

másodlagos és harmadlagos szektorában a munkaóránkénti, illetve munkavállalónkénti 

munkatermelékenység, illetve az egy főre jutó jövedelem alapján számítják.  

 

A technológiai megközelítés kritikusai egyrészt vitatják, hogy a csúcstechnológiának az 

egyes nemzetgazdaságokban olyan kiemelkedő lenne a szerepe, másrészt hangsúlyozzák, 

                                                 
4 Porter, Michael E.: Nationale Wettbewerbsvorteile: erfolgreich konkurrieren auf dem Weltmarkt (az angol 

eredeti német fordítása), München, 1993.  
5 A gyémánt-modellt itt nem részletezem, egyrészt mert az angolszász irodalom része, másrészt, mert a 

magyar nyelvű szakirodalomban is olvashatunk róla. Lásd:  

http://www.vki.hu/~tfleisch/~haver/szakirodalom/haver-BAKACS-final-031109.pdf,  

http://www.vki.hu/~tfleisch/~haver/szakirodalom/haver-BAKACS-final-031109.pdf
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hogy a technológiatranszfer, a spillover hatások nem állnak meg a nemzethatároknál, nem 

korlátozódnak egy-egy nemzet terére. (vö. Schumacher 1995). 

 

I.3. Nemzetközi versenyképesség és alkalmazkodóképesség 

Egy nemzet versenyképességének a fokmérői a magas reáljövedelem és a magas 

életszínvonal, állítja az a megközelítés is, amely a versenyképességet a nemzetgazdaságok 

alkalmazkodóképességén keresztül határozza meg.  E koncepcióban különleges hangsúlyt 

kap a nemzetgazdaságok dinamikája: minél gyorsabban és hatékonyabban fejlődik egy 

ország a konkurens országokkal szemben, illetve minél gyorsabban alkalmazkodik a 

megváltozott gazdasági feltételekhez, annál versenyképesebb. (Horn 1982, 1985) De nem 

az ország egésze az, ami versenyképes, vagy sem, hanem a vállalatai, vállalkozásai. A 

vállalatok versenyképességét pedig a környezetük befolyásolja. Hogy konkrétan mely 

faktorok, e tekintetben nincs egységes álláspont. Vannak olyan szerzők, akik a 

termelésszerkezettől, illetve a rendelkezésre álló termelési tényezők kihasználásától teszik 

függővé a termelékenységet, míg mások a keresleti oldalt is bevonják. A következő 

determinánsokra bukkanhatunk összességében: 

(1) az adott nemzetgazdaság vállalkozói rétege 

(2) gazdasági-politikai keretfeltételek 

(3) a termelésszerkezet fejlődése. (Straubhaar 1994). 

 

(1) Kiemelkedő szerepet szánnak ebben a megközelítésben annak a vállalkozói rétegnek, 

melynek rugalmassága, innovációs hajlandósága révén új termékek, új termelési eljárások 

jöhetnek létre. Ők a motorjai – mégha a változtatás sokszor a piac nyomására létrejövő 

kényszerből fakad – a megújulásnak, az ő kezükben van a versenyképesség kulcsa.  

(Straubhaar 1994). 

 

(2) Míg egyesek szerint kizárólag az úttörő szellemiségű vállalkozókon múlik a 

nemzetgazdaság alkalmazkodóképessége (Flassbeck 1992), addig más vélemények szerint a 

vállalkozók innovációs hajlandóságát nagyban befolyásolják a különböző keretfeltételek, 

úgymint a politikai stabilitás, a jogbiztonság, a közszféra működése.  

 

(3) Az innovatív vállalkozók és a politikai keretfeltételek mellett az alkalmazkodóképesség 

harmadik meghatározó tényezője egy adott nemzet termelésszerkezetének a fejlődése. Az 

alapötlet e mögött az, hogy egy magasan fejlett ország reáljövedelmi pozíciója akkor 

erősödik, ha az az ország folyamatosan termék- és folyamatfejlesztéseket valósít meg, s 

ezáltal a komparatív termelési előnyökre koncentrál (Horn 1985). A komparatív 

árelőnyökhöz, illetve a termékkínálatot tekintve a nemzetközi piaci feltételekhez való 

alkalmazkodás a termelésszerkezet folytonos változását igényli.  
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A versenyképességet az alkalmazkodóképességgel magyarázó modellek az alkalmazkodás 

gyorsaságát, dinamikáját vagy hatékonyságát kellene, hogy mérjék, azonban még 

nincsenek erre alkalmas indikátorok (Trabold 1995: 178.) Az irodalomban ezért a szokásos 

indikátorokra térnek ki, úgymint a relatív jövedelmi pozíció, termelési tényezők, 

vállalkozások létrejöttének fejlődése, gazdaságpolitikai keretfeltételek, melyek inkább 

kvalitatív természetűek, s éppen ezért nemzetközi összehasonlításokra nem túl 

alkalmasak. 

 

I.4. Gazdasági telephelyek attraktivitása és versenyképesség 

A technikai újításoknak köszönhetően egyre erőteljesebb az eloldódás a földtől, mint 

termelési tényezőtől, a világgazdaság globalizálódása nyomán pedig egy másik 

meghatározó termelési tényező, a tőke válik egyre rugalmasabbá, aminek következtében a 

vállalatok, vállalkozások számára megnyílt annak a lehetősége, hogy relatíve szabadon 

válasszák ki telephelyeiket. A gazdasági régiókon belül ezért kiéleződött a vállalkozásokért 

folyó verseny. Ezekből a változásokból fakad a kérdés: mennyire attraktív egy-egy adott 

régió a befektetők számára, illetve mely feltételekhez kapcsolódik a telephely kiválasztása. 

(Schläfer 1995: 21). A telephely-kérdéshez kapcsolódó diskurzuson belül két áramlat 

különíthető el. Az egyik nézet szerint a gazdaság telephely-attraktivitása 

(Wirtschaftsstandort) és egy adott nemzetgazdaság nemzetközi versenyképessége 

szinonim fogalmak (vö. Katzenbach 1993: 625.) A másik megközelítés egy ország 

nemzetközi versenyképességét specifikus termelési feltételek, az úgynevezett 

telephelytényezők (Standortfaktoren) alapján ítéli meg. (Härtel 1995).  

 

I.4.1. Nemzetközi versenyképesség = telephelyminőség 

Azok a koncepciók, amelyek egyenlőséget tesznek a nemzetközi versenyképesség és a 

telephelyminőség között, az egyes nemzetek telephelyminőségét, illetve versenyerősségét 

hasonlítják össze. A versenyerősség fokát vagy a külföldi tőkebefektetők belföldi 

invesztíciói, vagy a hazai vállalkozások külföldi befektetési hajlandósága, vagy az országon 

belüli munkanélküliség alapján ítélik meg. A külföldi befektetések mérésére indikátorként 

gyakran a külföldi direkt beruházások mérlege szolgál, bár nincs egyetértés atekintetben, 

hogy mennyire megfelelő ez az indikátor. A negatív mérleg arra utal, hogy a befektetők 

nem találják tőkeberuházásra alkalmas terepnek az adott országot, ugyanakkor az 

empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes országok a direkt beruházási hiányok 

ellenére magas reáljövedelemmel és kiemelkedő exportaránnyal rendelkeznek. (Trabold 

1995: 177). A versenyerősséget a munkanélküliség aránya alapján történő 

összehasonlításban pedig az az eszme húzódik meg, miszerint a vállalkozások magas 

befektetési hajlandósága alacsony munkanélküliségi rátával jár, ez azonban nem mindig 
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van így, hiszen a munkapiac strukturális értelemben nem biztos, hogy kielégíti az aktuális 

munkaerőigényt. Tehát a foglalkoztatottság alapján nem biztos, hogy kielégítően 

megítélhető egy adott nemzet versenyképessége. (Trabold 1995: 176-177). 

 

I.4.2. Nemzetközi versenyképesség mérése a telephelytényezők alapján 

Az elemzőknek ez a csoportja a nemzetközi versenyképességet a telephelytényezőkkel 

hozza összefüggésbe, s azt állítják, hogy egy telephely minőségét az adottságok, 

keretfeltételek határozzák meg. A nemzetközi versenyképesség fokozása ezért attól függ, 

hogy az adott helyen letelepedett vállalkozások az adottságokat mennyiben tudják 

versenyelőnnyé alakítani. A telephelyeket egyedileg elemzik, tehát nem az a megközelítés 

lényege, hogy az egyes telephelyeket egymással összehasonlíthatóvá tegyék, hanem, hogy 

egy adott telephely előnyeit és hátrányait meghatározzák. Indikátorként mennyiségi 

(kemény), illetve minőségi (puha) faktorok szolgálnak. A mennyiségi faktorok közé 

tartoznak a bérköltségek és az adóterhek. A puha faktorok közé pedig a képzés, a 

társadalmi béke, az egészségügyi ellátás és a politikai stabilitás. (Amling 1992: 4). Ez az 

elképzelés már túlmutat a versenyképesség szorosan vett gazdasági megközelítésein. (A 

telephely-diskurzusról részletesebben lásd alább, a III. pontban.) 

 

I.5. A nemzetközi versenyképesség fogalmának elutasítása 

A versenyképességgel kapcsolatos diskurzusnak része az a radikális megközelítés is, amely 

értelmetlennek, sőt kifejezetten károsnak tartja a nemzetközi versenyképesség fogalmát. 

Több okot is tetten lehet érni. Az egyik legfontosabb ellenérv egyrészt a fogalom 

meghatároz(hat)atlanságára, ellentmondásosságára, definiálatlanságára utal. Másrészt 

sokan kifogásolják a mérésekre szolgáló indikátorok bizonyító erejét. Továbbá 

megfogalmazódik az a vád is, hogy a bizonytalan lábakon álló indikátor-elemzések alapján 

ugyancsak rizikós gazdaságpolitikai ajánlásokat körvonalazni, hiszen ezek akár hibás 

döntéseket is előidézhetnek. (van Suntum 1986).  

 

Kifogásolják a nemzetközi versenyképesség azon modelljeit is, amelyek az 

üzemgazdaságtani szempontokat ültetik át egész nemzetgazdaságokra. A vállalatok illetve 

nemzetgazdaságok között ugyanis olyan lényegi különbségek vannak, amelyek ezt az 

analógiát lehetetlenné teszik. A nemzetgazdaságok nem tudnak csődbe menni és 

megszűnni (Borner 1995: 3.) Ide kapcsolódik Paul Krugman érvelése is, aki szerint a 

nemzetgazdaságok nem úgy állnak versenyben egymással, mint a vállalkozások. A 

nemzetgazdaságok nem egymás rovására kereskednek, hanem kölcsönösen nyernek 

egymástól, a nemzetközi kereskedelem nem zéró összegű játszma. Másrészt egy ország 

lakossága csak csekély mértékben függ a világgazdaságtól, a lakosság jóléte alapvetően a 
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belső gazdasági faktoroktól, például a belföldi termelékenységi rátától függ.6 S persze az is 

megfontolandó, mennyiben lehet egy sokféle érdekből és csoportból álló 

nemzetgazdaságot homogénnek tekinteni (Straubhaar 1994). 

 

 

II. A versenyképesség mezoökonómiai megközelítései 

 

Sajátosan német koncepció a versenyképesség rendszerszerű elmélete (Systemische 

Wettbewerbsfähigkeit, SWF), amelyet Klaus Eßer, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner és 

Jörg Meyer-Stammer fejlesztettek ki a Német Fejlesztéspolitikai Intézetben (Deutsche 

Institut für Entwicklungspolitik, DIE). A koncepció az 1990-as években jött létre, 

alapvetően a kelet-ázsiai országok dinamikus iparosodási folyamatának, illetve a latin-

amerikai országok akadozó felzárkózásának az elemzésére, arra törekedve, hogy 

elemezzék azokat a faktorokat, amelyek a különböző nemzetgazdaságok 

versenyképességét elősegíthetik. Nem rendszerelméleti koncepció, a szó a Niklas 

Luhmann-i értelmében. A „rendszer” kifejezés alatt a szerzők a cselekvők, az intézmények 

és politikák egymással összefonódó sűrű szövetét értik – kiindulópontjuk szerint ez a 

(gazdasági) rendszer, az a sűrű szövevény egészen másképp néz ki Németországban, 

Japánban, Kínában vagy éppen egy fejlődő országban.  

 

A koncepció nagyon sokféle teoretikus megközelítést igyekszik ötvözni. (Itt erről csak 

érintőlegesen tudok szót ejteni a terjedelmi korlátok miatt). Alapvetően 

közgazdaságtudományi és társadalomtudományi diskurzusokat mozgósítanak a szerzők. A 

közgazdaságtudomány közegéből támaszkodnak az új innovációs közgazdaságtanra (amely 

a fejlesztési folyamatok irányvonalait, meghatározottságait elemzi) az új intézményi 

közgazdaságtanra (amely megkísérli meghatározni azokat a szabályokat, normákat, 

konvenciókat, struktúrákat, amelyek meghatározzák a gazdasági szereplők, így a vállalatok 

viselkedését – kiemelkedően kezelve például azokat a társadalmi szabályrendszereket, 

amelyek például a tulajdonjogot szabályozzák), aztán az állam szerepét firtató 

posztstrukturalista megközelítésekre, valamint az üzemgazdaságtanra, azon belül is az 

ipari klaszterek elméletére és Porter gyémánt modelljére (amely a versenyképességet a 

stratégiaképes vállalat, az igényes nemzeti piac, a teljesítőképes támogató iparágak és a 

támogató intézményrendszerek négyesében határozza meg). (Eßer, Hillebrand, Messner, 

Meyer-Stammer 2001: 150.) A társadalomtudományok köréből a gazdaság- és 

                                                 
6 Krugman kritikus megjegyzése szerint a versenyképesség fogalma képes arra, hogy mindenféle politikai 

projektre ráhúzható legyen. Krugman, P. R. Competitiveness: A Dangerous Obsession In: Foreign Affairs 73 

(2) 28-44 (1994) uő: Making Sense Of The Competitiveness Debate In: Oxford Review of Economic Policy, 

12 (3) 17-25. (1996) 



 10 

iparszociológia, a gazdaságföldrajz (regionalitás) és a politikatudományi vezetéselmélet 

(horizontális hálózatok) kapnak szerepet. 

 

A különböző elméleti irányzatok keresztmetszetét a német szerzők abban látják, hogy 

mindegyik a „hálózatokat”, „kooperációkat” veszi szemügyre. Legyen szó a hierarchikusan 

működő vállalati struktúrák fellazulásáról és „elhálózatiasodásáról”, vagy a kis- és 

középvállalatok kooperációjáról, vagy éppen a politika közegében megvalósuló „policy”-

hálózatokról, ezeknek fokozódó jelentőségük van.  

 

A versenyképesség rendszerszerű elmélete, az SWF egy keretet szolgáltat a 

versenyképességet meghatározó faktorok elemzésére minden egyes országban (beleértve a 

fejlődő, modernizálódó országokat is, s egyúttal az uralkodó, neoliberális ipar- és 

gazdaságpolitika alternatívája kíván lenni. Kiindulópontjaik: 

(1) A tartós ipari versenyképesség nem kizárólag a makrogazdasági feltételek 

stabilizálásával érhető el. Fontos a gazdasági makropolitika, de nem elégséges. 

(2) A sikeres versenyképesség egy olyan környezet megteremtésén nyugszik, amely 

támogatja az egyes vállalatokat, vagy azok csoportjait (klasztereket). 

(3) A versenyképes környezet (Standort) megteremtése nem csak az állam feladata, 

a gazdaság egyéb szereplői (vállalatok, szakszervezetek, infószektor…) is fontos, sőt 

időközben vezető szerepet játszanak ezekben a folyamatokban.  

 

A versenyképesség azért „rendszerszerű”, mert meghatározó tényezői összekapcsolódnak, 

egymást kölcsönösen is befolyásolják. Ezek a faktorok négy szinten helyezkednek el. 

 

A rendszerszerű versenyképesség determinánsai: 

(1) Metaszint  társadalmi, kulturális faktorok, értékrendszerek, a politikai-jogi-

gazdasági szerveződés alapmintázata, stratégia- és politikaképesség 

(2) Makroszint  költségvetési politika, pénzpolitika, adópolitika, versenypolitika, 

valuta- és kereskedelmi politika 

(3) Mezoszint  infrastruktúra-politika, oktatáspolitika, technológia-politika, 

iparszerkezet-politika, környezetvédelmi politika, regionális politika, export-import-

politika 

(4) Mikroszint  management-kompetencia, vállalati stratégiák, innovációs 

management, best practice (jó gyakorlatok) a termelés egész folyamatában (fejlesztés, 

gyártás, értékesítés), technológiai hálózatokba integrálódás, üzemek, vállalatok közti 

logisztika, beszállítók, gyártók és vevők közti interakciók  
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(1) A metaszint alapvetően a társadalmi struktúraképzésre vonatkozik. A 

rendszerszerű versenyképesség ugyanis nemcsak makrogazdasági reformokat, 

hanem elsősorban társadalmi átalakulási (tanulási) folyamatokat feltételez. A 

szerzők nemcsak a fejlődő, de a rendszerváltó országok kapcsán is kihangsúlyozzák 

a társadalmi struktúrák kialakításának fontosságát, így az állam, a gazdaság és a 

közbülső szervezetek intézményi szétválasztását, amely lehetővé teszi a társadalmi 

csoportok önszerveződését, az önálló tanulási folyamatok kibontakozását.  Az 

intézményi szétválasztás révén teremtődhet meg az autonóm és versenyképes 

állam, valamint a nyilvános és privát résztvevő csoportok közti kooperáció és 

dialógus. Ezek a szerveződési formák és a köztük folyó interakciók, dialógusok 

tudják elindítani a társadalmi tanulási és kommunikációs folyamatokat, amelyek 

révén egyesülhetnek a nemzeti innovációs- és versenyelőnyöket fokozó erők és 

kreatív potenciálok. 

(2)  A makroszint a stabil makroökönómiai feltételek megteremtésére vonatkozik. 

Ennek két aspektusát különítik el a szerzők. Beszélnek egyrészt a külgazdasági 

stabilitás megteremtéséről, másrészt a belső gazdasági egyensúly megteremtésének 

szükségességéről, amely mindenekelőtt a költségvetési politika reformjának a 

növekedést célzó stukturális politikával és hatékony szociálpolitikával való 

összekötését jelenti.  

(3) A mikroszint a vállalatok által érzékelhető új kihívásokat foglalja magába. Ezek a 

kihívások részint a globalizációból, a versenyben résztvevők számának 

növekedéséből, részint a kereslet differenciálódásából, a rövidebbé váló 

termékfejlesztési ciklusokból, a radikális technológiai fejlesztésekből és a szakmák 

határait újraformáló technológiai rendszerekből fakadnak. Ezeknek a kihívásoknak 

megfelelni kényszerülő vállalatok kénytelenek mind belső felépítésüket, 

szerveződésüket, mind a közvetlen környezettel való kapcsolódásaikat 

újraszervezni. A termelési, termékfejlesztési, szállítási folyamatokat egyaránt 

érintő átalakulások a szervezeti, a szociális és a technikai innováció hármasának 

kreatív összekapcsolódását kell, hogy jelentsék. A szociális innováció ebben az 

összefüggésben a hierarchia különböző szintjeinek csökkentését, a döntéshozási 

terek átszervezését takarja.  

(4) Mezoszint: A vállalatokkal szemben fokozódó elvárások napjainkban 

egybekapcsolódnak a környezetükkel kapcsolatos elvárásokkal. A világgazdaságban 

már nem egyenként versenyeznek egymással a vállalatok, hanem ipari klaszterek 

állnak szemben egymással. A hálózatokba kapcsolódott vállalatok fejlődési 

dinamikáját alapvetően befolyásolja a mindenkori ipari telephelyek 

versenyképessége. Ezt a versenyképességet tudja biztosítani például az 

egyetemekkel, kutatóintézetekkel, a képző központokkal ápolt folyamatos és szoros 
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kapcsolat, a kutatás és fejlesztés, a technológiát fejlesztő és terjesztő 

intézményekkel, a gazdasági intézetekkel, a nem-állami szakmai szervezetekkel 

való egybekapcsolódás. A lényeg tehát egy teljesítőképes intézményi hálózatnak a 

megteremtése, valamint az állandó interakció a klaszteren belül a privát és a 

nyilvános aktőrök között. A szerzők a kelet-ázsiai országok példájával igazolják, 

mennyire döntő jelentőségű a telephelyekre irányuló stratégiák kialakítása 

(Standortpolitik). Ezek a stratégiák alapvetően különböznek a hagyományos 

iparpolitika etatisztikus irányvonalaitól, de az ipari országok azon politikai 

mintáitól, amelyek csupán csak a vállalatok szövetségeinek, vagy a szakszervezetek 

csúcsszervezeteire terjedtek ki. Napjainkban a telephely-politika összefüggésében a 

cselekvési lehetőségek, a problémák észlelésének és definiálásának képessége, 

valamint a hosszú távú politikák kialakításához szükséges know-how számos 

állami, magán, vagy köztük elhelyezkedő szerveződés, szervezet között oszlik meg. 

Éppen ezért a gyors információáramlást és rugalmas tanulási folyamatokat lehetővé 

tévő társadalmi szerveződések a versenyképesség faktorává váltak. A telephelyek 

vonzóvá tételében nemcsak a public policy-nak van szerepe, hanem az imént 

emlegetett vállalatoknak, a mikro- és makroszint között elhelyezkedő, közvetítő 

intézményeknek, szövetségeknek, szervezeteknek. Ők azok, akik képzési 

kínálatukkal, az információs rendszerek felépítésével és meggyorsításával, vagy 

környezetvédelmi stratégiákkal alakíthatják közvetlen környezetüket.  

 

Úgy tűnik, hogy a szerzők a mezoszint hatékony működésében látják a versenyképesség 

egyik kulcsát (bár a szintek egymásba kapcsolódásának milyensége legalább ilyen fontos). 

A fontos társadalmi csoportok, intézmények, szervezetek között működő 

kommunikációnak, mint versenyképesség-faktornak a kiemelése, úgy vélem, magyar 

viszonylatban is megfontolandó szempont lehet. 

 

A kelet-ázsiai, vagy latin-amerikai példák mellett németországi törekvések is igazolják a 

koncepciót. Egyes német tartományokban, alapvetően úgynevezett krízisterületeken, ahol 

átfogó strukturális átszervezések játszódtak le, így Észak-Rajna Vesztfáliában is regionális 

konferenciákat szerveztek, hogy a különböző érintett érdekcsoportok a fejlődés esélyeit 

vitassák. Azaz a mezoszint lényegében a régiókat is jelenti. A régiókban jöhetnek létre 

azok a komplex hálózatok, amelyek integrálják a vállalatokat, a szakszervezeteket, az 

egyetemeket, a helyi önkormányzatokat, a technológiai intézményeket, civil 

szerveződéseket. Ezek a hálózatok „az állam és a piac közé ékelődve a regionális fejlődés 

vízióit, forgatókönyveit dolgozzák ki, stratégiai alapdöntéseket készítenek elő, lehetővé 

teszik a gazdasági reformok nem-etatisztikus politikai irányítását, valamint a helyi és 
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regionális telephely-szintek aktív alakítását.” (Eßer, Hillebrand, Messner, Meyer-Stammer 

2001:160.) 

 

A mezoszint működését ugyanakkor nagyban befolyásolja a metaszint. A társadalmi 

értékek, történelmi- társadalmi tapasztalatok, politikai hagyományok komolyan 

beleszólhatnak abba, hogy egy adott társadalom hogyan viszonyul a hálózati irányításhoz, 

tudja-e hatékony problémamegoldó eszközként alkalmazni. Lobbizásként fogják-e fel 

csupán? Vannak-e történeti tapasztalataik a kollektív konfliktuskezeléssel és 

kompromisszumtalálással kapcsolatban? A jogállami biztosítékok megteremtik-e a 

bizalmat az aktőrök között? Ha nincsenek ilyen problémamegoldó kommunikációs 

tudások és tapasztalatok és nincsen jogállamiság, mely szavatolhatna egyfajta általános 

bizalmat, akkor a hálózatok nem tudnak hatékonyan problémákat megoldani. 

 

 

Az egyes cselekvőcsoportok és stratégiai képességeik (Az egyes szintek között kapcsolatok 

és dialógus!) 

Metaszint 

- a cselekvőcsoportoknak a tanulással és 

teljesítménnyel kapcsolatos orientációja 

- érdekérvényesítés és önszerveződés változó 

körülmények között 

- társadalmi szerveződésre és integrációra 

való képesség 

- a cselekvőcsoportok stratégiai interakciós 

készsége 

Makroszint 

- parlament 

- nemzeti kormányzat 

- nemzeti, állami intézmények 

- központi bank 

- jogi szervek 

Mezoszint 
Központi, regionális és kommunális szinteken: 

- kormányzatok 

- gazdasági szövetségek, szakszervezetek, 

egyéb magán szerveződések 

- a kutatás és fejlesztés magán- és 

közintézményei 

Mikroszint 
- termelők 

- termeléshez kapcsolódó szolgáltatások 

- kereskedelem 

- fogyasztók 

 

 

A mezoszinten nagyobb fokú szabadság érvényesülhet, nagyobb a játéktér, mint a 

makroszinten, s ez megint csak döntő eleme a versenyképességnek. Bár elengedhetetlen a 

külső potenciálok (külföldi know-how, nemzetközi technológiai hálózatok) használata, de 

a mezoszint, mint egy intézményi és szervezeti egység földrajzi értelemben helyhez 

kötött. Az ezen a helyen megteremtett versenyelőnyök egyedülállóak tudnak lenni (nem 

exportálhatók, de importtal sem helyettesíthetőek.) A szerzők kihangsúlyozzák, hogy a 

világgazdaságot nem egyforma, arctalan telephelyek sokasága jellemzi, ahol a befektetési 
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döntéseket kizárólag a bérek és adók határoznák meg. Éppen a globálisnak nevezhető 

verseny miatt egyre különböző, nagyon sajátos, az egyes nemzeteken belül is eltérő 

regionális verseny-mintázatok jönnek létre. Azaz, ma már nem nemzetek, hanem régiók 

felemelkedésében, vagy lesüllyedésében kell gondolkozni – ennek példáit látjuk magunk 

előtt Magyarországon is! „A rendszerszerű versenyképesség tehát nem nemzet és 

világgazdaság, hanem a globális és a lokális erőterében keletkezik.” (Eßer, Hillebrand, 

Messner, Meyer-Stammer 2001:162.) 

 

III. Telephelyek – Városok – Régiók – Európa. Az ún. Standort diskurzus 

 

A globális és a lokális hívószavai köré csoportosuló (versenyképesség) diskurzus 

Németországban (is) igen kiterjedt.  Ennek egyik lecsapódása a „glokalizáció”, a globális 

kihívásoknak és a helyi válaszoknak, stratégiáknak az elemzése, így a régiók, illetve a 

városok iránti fokozódó érdeklődés. A másik a „globális versenyképesség” fogalmának a 

politikai diskurzusokban való megjelenése, illetve e fogalomnak a 

társadalomtudományokban zajló vitatása. Ebben a részben ezzel a két szemponttal 

foglalkozom, az utóbbival kezdve.  

 

 

III.1. „A versenyképesség diskurzusa” – A versenyképesség, mint metafora és retorika 

A német nyelvű publikációkat olvasva az az érzésünk támadhat, hogy a versenyképesség 

kapcsán mintha napjainkra megsokasodnának azok a hangok, amelyek nincsenek annyira 

kibékülve ezzel a fogalommal. Nem feltétlenül mérni akarják ők a versenyképességet, 

hanem azt vitatják, hogy milyen modernitás-koncepciók húzódnak meg mögötte, és ezek 

a koncepciók mennyiben feleltethetőek még meg napjaink társadalmainak. 

 

Igen érdekes megközelítésmódot képvisel az a 2005-ös tanulmány, amely egyfajta 

diskurzuselemzést hajt végre, amikor rávilágít arra, hogy versenyképesség fogalma egyike 

azon nagy fogalmaknak, amelyek meghatározzák az európai politikát, de a 

közgondolkodást is. De ez a fogalom is rendelkezik egy sajátos történettel, különböző 

jelentésrétegekkel, s mint minden nagy fogalom, így a versenyképesség is képes arra, hogy 

mintegy metaforaként működjön, s meghatározott módon terelje a gondolkodásunkat. (vö. 

Spindler 2005) 

 

Az 1970-es években megjelenő „globális versenyképesség” a gazdasági és a politikai 

diskurzus meghatározó, központi fogalmává vált (nemcsak Európában). Ami nyilvánvaló 

módon összefüggésben állt a globális gazdasági tér megváltozásával. Kifejezte, mintegy 

ideális módon tükrözte azoknak a gazdasági szereplőknek a szándékait, akik a globális 
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gazdaságot tekintették a tevékenységük alapjának. Kikről van szó? A piacon tevékenykedő 

gazdasági szereplőkről, a transznacionális vállalatokról, de mellettük az őket támogató, a 

globális versenyképesség fogalmához igazodó gazdasági elveket kidolgozó  közszereplőkről 

is.  

 

A versenyképesség fogalmának jelentésrétegeiben kutatva azt látjuk, hogy az először a 

kapitalista gazdaság (vállalatok közti versengés), majd a nyugati ipari országok közti 

(nemzetgazdaságok szintjén zajló) verseny után a globális színterekre kiterjesztett fogalom 

különböző politikai projektek megalapozására szolgál és a modernitás „fejlődés”-

narratíváját támogatja. Kiemelkedő jelentőséggel bír a versenyképesség retorikája, amely a 

globális gazdasági kapcsolatokat egyfajta zéró összegű játékként láttatja, s ezzel az attraktív 

telephelyek és kedvező versenyfeltételek megteremtésének sajátos fejlődési dinamikáját 

hozza létre.  

 

A globális versenyképesség fogalma lesz az egyik hajtóereje az európai integrációnak, ez a 

fogalom alapozza meg az EU legújabb inter- és transzregionális kezdeményezéseit. Az 

európai új regionalizmus lényegében a versenyképes régiók konstruálásának folyamatát 

jelenti, mely folyamatot a globális piacot meghatározónak tekintő erők irányítják. Ezek az 

erők: a transznacionális vállalatok, a regionális elitek, az Európai Bizottság közszereplői, 

illetve az egyes államok politikai elitje, a köztük létrejövő szoros összefonódás révén új 

strukturális, politikai és gazdasági hatalmat teremtenek. Ez a politikai és gazdasági hatalom 

tehát versenyképesség új diskurzusán nyugszik. A versenyképes régió 

(Wettbewerbsregion) ebben az összefüggésben tehát nem más, mint a regionális 

integrációra vonatkozó politika „marketization”-jének az eredménye.7 (Spindler 2005). 

 

III.2.  Versenyképes városok – versenyképes régiók 

A városok és a régiók közti versengés meghatározó téma a versenyképesség irodalmában. 

Az egyik legfrissebb tanulmánykötet (Kauffmann-Rosenfeld (szerk.) 2012) bevezetőjében 

az egyik szerkesztő, Rosenfeld utal arra, hogy a területegységek közti versengés nem 

tekinthető újkeletű jelenségnek, ugyanakkor a napjainkban megfigyelhető versengés 

mégis minden eddigitől eltérő természetű. Ennek a „másságnak” az érzékeltetésére használ 

egy, sajátosan német, s jelentéseit tekintve elég darabosan fordítható kifejezést – ez az ún. 

Standortwettbewerb (telephely-verseny, területek közti verseny), melynek „német” 

jelentése: a jóllétet fokozó tényezők (elsősorban a vállalatoknak, tőkének, humán 

erőforrásoknak, lakosságnak) az egy helyhez való kötése.  

 

                                                 
7 Az itt hivatkozott angol nyelvű irodalom: Cherny, P. G. Paradoxes of the competition State: The Dynamics 

of the Political Globalization. In: Goverment and Opposition 32 (2) 251-274. 
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A városok, régiók közti versenynek mindig vannak győztesei és vesztesei.  A veszteség 

olyan erőteljes lemaradásban is megnyilvánulhat, ami össztársadalmi szempontból már 

tolerálhatatlan. Éppen ezért Németországban a II. világháborút követően az alkotmányban 

rögzített „az életkörülmények egységessége”, illetve – 1994-et követően – az 

„életkörülmények egyenrangúsága” elvének megfelelően alakították ki a „kooperatív 

föderalizmus” illetve a „régiók közti kiegyenlítés politikáját”, ami igyekszik korlátozni az 

egyes városok, tartományok, régiók közti versengést. Voltak és mind a mai napig vannak 

azonban olyan javaslatok, amelyek ezt a rendszert felváltanák egy úgynevezett „verseny-

föderalizmussal”, illetve a támogatások rendszerébe igyekeznek verseny-elemeket 

beépíteni – a struktúra azonban lényegében változatlan maradt. 

 

Ennek ellenére az elmúlt két évtizedben Németországban is megfigyelhető az a világszerte 

megtapasztalható jelenség, hogy erősödött, illetve strukturális értelemben megváltozott a 

versengés a lokális és regionális egységek között. Sok minden szól amellett, hogy a korábbi 

időszakokhoz képest alapvetően változott meg a lokalitások és a régiók közti verseny 

természete és annak feltételei. Ezek a változások pedig új irányba terelik, (sőt már 

terelték!) a régiók és a városok fejlődését.  

 

Rosenfeld szerint a változások 3 szinten következtek be. Az első szint a vállalatok közötti 

verseny megváltozását takarja, amely viszont a termék- és pénzpiacok strukturális 

átalakulására vezethető vissza. A vállalatok telephely-igényei új feltételeket teremtenek a 

városok és a régiók versenyében – a piacokon érvényesülő erőteljesebb versenyhelyzet 

áttevődik a vállalatokért küzdő városok és régiók közegébe (Rosenfeld idézi Portert, aki 

szerint vállalatok és nem nemzetek versengenek egymással a nemzetközi piacokon. 

Rosenfeld szerint ez ugyanúgy érvényes a városokra és régiókra is – azaz ezek 

versenyeznek és nem országok) (Rosenfeld 2012:3.)  Érdekes megközelítésnek bizonyulhat 

Mäding versengéstipológiája, aki szerint a régiók és a városok szintjén meg kell 

különböztetnünk a „versenyt, mint sorsot” a „versenytől, mint stratégiától” (Mäding 2006).  

 

A fokozódó verseny miatt a vállalatok újra meg újra kénytelenek végiggondolni, hol is 

lenne számukra a megfelelő minőségű telephely – ami arra kényszeríti a megfelelő 

adottságokkal rendelkező városokat, hogy egyre javítsanak, változtassanak ebbéli 

minőségükön. Legmeghatározóbb szempontok a technológia, a szabad kereskedelmet 

akadályozó korlátokat leépítő politikai intézkedések, melyek révén radikálisan 

csökkenthetőek a szállítási- és tranzakciós költségek. Emellé társul a tudás és a humántőke 

egyre fokozódó szerepe a termelésben. A telephelyek egyre inkább specializálódnak – 

létrejönnek az úgynevezett „headquartier”-ok (azok a központok, amelyek a termelés 
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helyszíneitől térben függetlenedve látják el az irányítás szerepkörét, ami összefügg a 

hálózati kommunikáció nyújtotta lehetőségekkel).  

 

A korábban fontos szerepet játszott nyersanyagok jelenléte egyre inkább háttérbe szorul, s 

olyan faktorok lépnek előtérbe, amelyek ugyan korábban is fontosak voltak, de 

napjainkban minden másnál nagyobb jelentőséggel bírnak. Ezek a következők: 

a) magasan képzett szakerő,  

b) szolgáltatások,  

c) jó közlekedés, könnyű elérhetőség,  

d) lokális amenities, (az életet kellemessé tévő dolgok, kényelem, komfort) amibe 

beletartozik  

e) egy város vagy régió imázsa, amivel oda lehet vonzani a vállalatokat (a város 

imázsa a vállalkozás identitására, imázsára is kihat – marketing, branding) és a 

szakembereket.  

f) Ráadásul fontos kiemelni, hogy nem az egyes faktorok önmagukban döntőek, 

hanem együttes jelenlétük teremthet előnyöket az egyes városok, régiók számára. (Azaz a 

város, mint egy „csomag”, egészében „értékesíthető”, s egészében fejt ki vonzerőt, vagy 

éppen nem.) 

 

Két fontos tendencia említhető ennek kapcsán: 

(1) a vállalatok, vállalkozások elszakadása a telephelyektől, a tértől (az ún. footloose 

industries) 

(2) a potenciális telephelyek egyre fokozódó konkurenciája a globalizációnak 

köszönhetően (Németországban, de praktikusan Európában minden egyes város, vagy 

régió versenyben áll a többivel, míg a hagyományos területi verseny inkább az egymás 

közvetlen közelében lévő helyekre szorítkozott). 

 

Melyik város? Melyik régió? A választás nemcsak a vállalatok, befektetők számára fontos, 

hanem a munka- és lakóhelyet keresők szempontjából is. Ebben az összefüggésben, tehát a 

döntések meghozatalában kiemelkedő szerepe van a városokkal, régiókkal kapcsolatos 

információknak, ezek átláthatóvá, értelmezhetővé tételének. Németországban egyre 

nagyobb közkedveltségnek örvend az ún. város és régió ranking, ami ma már nemcsak az 

egyre növekvő lélekszám, hanem más mutatók alapján is rangsorokat állít föl a városok és 

régiók között8 – ami persze megint csak erősíti a versenyhelyzetet (és természetesen a 

politikai szereplőket is lépésekre kényszeríti.) 

                                                 
8 A város- és régió rankingek popularitását (és médiahatékonyságát) mutatja, hogy a vezető német 

kereskedelmi televízió is rendszeresen prezentálja az adatokat, illetve, hogy a Német Posta (Deutsche Post) 

ún. „Boldogság-felmérést” készítetett, arra kérdezve rá, hogy mely városban élnek a „legboldogabb 
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A második szintje a változásoknak: általános keretfeltételek átalakulása a Vasfüggöny 

megszűnésével, a rendszerváltozással, új, keleti piacok megnyílásával, a termelésnek a 

kiterjeszthetőségével – ez érinti Kelet-Németországot, de általában a közép-kelet-európai 

városokat, akiknek újra kell pozícionálniuk magukat.  Itt említendőek a demográfiai 

változások is, elsősorban az ipari országokra jellemző visszaesése a népességnek, illetve a 

keresőképeseknek, ami fokozza a telephelyeknek a humán erőforrásokért folyó versenyét. 

A szakképzett munkaerő hiánya azokat a városokat erősíti, amelyek eléggé attraktívnak 

tűnnek, rendelkeznek egy kellőképpen pozitív imázzsal és mindazokkal a faktorokkal, 

amelyek kényelmessé teszik az ott lakók életét. Ezeket a tendenciákat fokozza a 

közpénzek apadása, az önkormányzatok eladósodása. Aminek az a következménye, hogy 

csak a gazdasági értelemben jól prosperáló városok és régiók képesek arra, hogy szinten 

tartsák például az infrastruktúrájukat, s ezzel helyt álljanak a versengésben. Az ebből 

kiszoruló városok mindenféle értelemben perifériára szorulnak. (A periférián lévő városok 

stratégiái kapcsán lásd Bernt-Liebmann 2013.)  

 

A területek között folyó verseny kiéleződését támogató változások harmadik szintjéhez 

azok a politikai kezdeményezések és állami beavatkozások sorolandók, amelyek a 

közpénzek és támogatások hatékonyabb elosztását célozzák meg. Az egész nemzetgazdaság 

szemszögéből nézve ugyanis a városok és a régiók között folyó területi verseny nemcsak 

előnyöket, de hátrányokat is hordozhat. Hátrányos lehet, ha a városok és régiók közti 

verseny nem az összjólétet fokozza, hanem csupán csak a források térbeni 

átcsoportosításával jár. Negatívan hathat a verseny akkor is, ha általa egy szükségleteken 

felüli, túlzott ellátottság teremtődik meg. Előnyökkel akkor jár a verseny, ha az általa 

kiemelt városok, régiók a nemzetgazdaságnak a nemzetközi versenyképességét fokozzák. 

Tehát ismételten kiemelődik a politikának és az államnak a szerepköre, amely abból áll, 

hogy helyesen interpretálja a városok és régiók közti egyenrangúság elvét és helyesen 

avatkozzon bele a köztük folyó versengésbe, meghatározva annak megengedhető és az 

egész ország szempontjából elégséges és eredményes fokát. Németországban ezek a 

kérdések érintik a föderális államrendszer reformját, illetve megmutatkoznak abban is, 

hogy az elmúlt 2 évtizedben az állam egyre gyakrabban és tudatosabban alkalmaz 

versenyeljárásokat az állami támogatásoknak a városok és közösségek közti szétosztásában.  

 

                                                                                                                                                         
németek”. A 2012-es második „Boldogság-felmérés” szerint – ami kérdőíveken és a társadalomgazdasági 

panel adatain nyugodott - az esseniek a legelégedetlenebbek és a hamburgiak a legelégedettebbek a 

városukkal. A régiók „versenyében” első helyezett Hamburg, az utolsó pedig Sachsen-Anhalt. „Boldogság-

faktorok” fontossági sorrend szerint: az egészség, a sport, a barátok, a munka és a pénz. Lásd 

http://www.rtl.de/cms/news/rtl-aktuell/staedte-und-regionenranking-hier-leben-die-zufriedensten-

deutschen-26c68-51ca-16-1257665.html (letöltés: 2013.04.24.)  

http://www.rtl.de/cms/news/rtl-aktuell/staedte-und-regionenranking-hier-leben-die-zufriedensten-deutschen-26c68-51ca-16-1257665.html
http://www.rtl.de/cms/news/rtl-aktuell/staedte-und-regionenranking-hier-leben-die-zufriedensten-deutschen-26c68-51ca-16-1257665.html
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A gyakorlatban a politikai teljesítmény-verseny az EU, illetve különböző tartományi és 

szövetségi minisztériumok által kiírt pályázatok apropóján a városok, falvak és régiók 

közti versenyt jelenti. Fontos szempontja a minisztériumoknak annak kiderítése, hogy 

adott települések és régiók adott politikai célkitűzések tekintetében hogyan állnak, mit 

valósítottak meg. Ezen keresztül a különböző kormányzati szintek arra is ösztönözhetik a 

településeket, hogy megvalósítsanak bizonyos, politikai értelemben kívánatosnak tartott 

regionális célokat – azaz a politikai akarat lokális színtereken is érvényesülni tud. Ennek 

konkrét példái a szövetségi kormány által meghirdetett „Bio Regionen” (1995) „Regionen 

der Zukunft” (A jövő régiói), „Regionen Aktiv” (2001) programok és pályázatok. (Ezekhez 

részletesebben lásd Bernt-Liebmann 2013, Benz 2009, Mäding 2010) 

 

Az egész nemzetgazdaság szempontjából előnyökkel bírhat az is, ha a régión belüli 

települések közti versengést csillapítják, azaz a régió egyesíti erőit, egységesen lép fel, „egy 

szekeret húz”, ami 2 színtéren, a nemzeti, illetve a nemzetközi versenyképesség 

összefüggésében is pozitív lehet. Németországban két, egymással szoros kapcsolatban lévő 

hívószó köré rendeződik az erről folytatott vita, gondolkodás: az egyik az ún. stratégiai 

régióteremtés (Mäding 2010), a másik pedig az ún. metropolrégió koncepció (vö. 

Rosenfeld 2012). 

 

III.2.1. A metropolrégió-koncepció és a stratégiai régióteremtés 

A metropolrégió egy metropoliszt körülvevő sűrűn lakott területet foglal magába – azaz 

jóval több, mint egy város elővárosai és agglomerációs övezete, tekintettel arra, hogy nagy 

kiterjedésű, vidéki területek is tartoznak hozzá, ahonnan az emberek a régió központjaiba 

ingázva járnak a munkahelyeikre. (A hasonló szerepköröket betöltő 100-300 ezer lakosú 

nagyvárosokat régiópoliszoknak nevezik, a körülöttük lévő régiót régiópolrégióknak 

hívjuk.) 

 

Németországban először 1995-ben definiálta a metropolrégió fogalmát a Regionális 

Fejlesztési Miniszteri Konferencia (MKRO), ahol kihangsúlyozták, hogy ezek a régiók kell 

legyenek a „társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális fejlődés motorjai, s meg kell 

őrizniük Németország és Európa teljesítő és versenyképességét, továbbá hozzá kell 

járulniuk az európai integráció felgyorsításához.” Az MKRO Németországban 11 EMR-t 

(európai metropolrégió) határozott meg. 2005 óta ún. kis EMR posztokat kaptak a 400.000 

lakosú városok, így a nagy, s nemzetközi irányultságú EMR-ek mellett 41 kisebb övezetet 

is meghatároztak. 

 

A metropolrégió az egymáshoz térben közel elhelyezkedő, városias jellegű területek sűrű 

szövete, ami nemcsak a térbeli közelség okán szerveződik, hanem mint gazdasági, 
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társadalmi és kulturális egység működik, s mint ilyen nemzetközi „kisugárzással” 

(jelentéstöbbletekkel) is rendelkezik. Németországban a 11 EMR közül 

Berlin/Brandenburg, Hamburg, München, Rajna-Majna, Rajna-Ruhr és Stuttgart 

metropolrégiók részint már globális kisugárzással rendelkező megavárosoknak is 

tekinthetők. 

 

Az EMR-koncepció egyik igen erőteljes hatása, hogy megindult a versengés a régiók 

között, hogy magukat EMR-ként definiálhassák, s ezzel részesülhessenek a szövetségi 

kormányzati szintről érkező támogatásokból. (A Ruhr-vidék ennek nyomán szervezte át 

magát jogi értelemben is önálló egységnek tekintendő Ruhr Regionális szövetséggé.) A 

lényegesen kisebb agglomerációk esetében azonban a területek gazdasági, kulturális, 

szociális fejlődésének üteme a politikai események, döntések üteme után kullog, ami 

meglehetősen sok érdekütközést és konfliktust generált. (azaz az a köpeny, ami Berlinre 

szabott, az más területeknek egyszerűen túl nagy). (Fischer 2007, 2008, W. König 2007, M. 

König 2007). 
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                                    3. szint: Az állam magasabb szintjein megfigyelhető egyre fokozódó politikai 

hajlandóság a versenyre és az interkommunális kapcsolatok támogatására 

(cél: a nemzeti versenyképesség fokozása és a támogatások jobb elosztása)  

 

 

 

 3.1.Politikai 

teljesítményverseny 

3.2.Támogatási pénzek 

megversenyeztetés útján 

való szétosztása 

3.3. Kooperáció a 

közösségek között, 

például a 

„metropolrégiók” 

keretén belül 

1.szint: új piaci 

feltételek a vállalatok 

közti versenyben 
 

 

 
 

- a telephelyek 

minőségének folyamatos 

felülvizsgálata 

 

 
 

- a piacok és a 

telephely-lehetőségek 

globalizációja a 

szállítási- és tranzakciós 

költségek csökkenése 

révén 

 
A régiók és a városok 

szintjén felerősödő, 

illetve strukturálisan 

megváltozó 

VERSENY 

(Standortwettbewerb) 

  

- a vállalatok, 

vállalkozások helyektől 

való elszakadásának 

erősödő tendenciája 

(footlose industries) 

 

 
 

- a modern telephely-

faktorok (agglomerációs 

előnyök, amenities, 
humántőke, tudás) 

jelentőségének 

fokozódása  

 

 
 

- a telephely 

minőségének lemérését 

célzó egyszerű mérési 

módszerek iránti igény 

(ranking) 

 

 
 

2. szint: A városok és 

régiók általános 

keretfeltételeinek 

megváltozása 

(„fiscal stress”, 

demográfiai változások, 

a Vasfüggöny 

megnyitása, 

klímaváltozás) 

  
 

 

Az ábra forrása: Rosenfeld 2012. 
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A „stratégiai régióképzés” koncepciója Heinrich Mäding nevéhez fűződik, aki először 

1999-ben fogalmazta meg az ezzel kapcsolatos nézeteit. A stratégiai régióképzés egy 

sajátos kooperációs forma, amelynek célja az egyes városok és azok erőforrásainak a 

territorialitásból fakadó szűkösségén túllépni. Mäding a regionális kooperációt a 

versenyképesség egyik döntő faktorának tekinti. A stratégiai régióképzés a hagyományos 

értelemben vett regionális szövetségekkel ellentétben nem, vagy nemcsak a régió belső 

rendjének, például közigazgatási, vagy infrastrukturális igényeinek a kielégítését szolgálja, 

hanem mindenekelőtt egy kifelé irányuló kommunikációs és versenystratégia, lényegében 

egyfajta regionális külpolitika és marketing. (vö. Mäding 2008.) 

 

III.2.2. Városok – régiók: esettanulmányok 

Nagyon sok konkrét esettanulmány dolgozza fel az egyes városoknak, régióknak a 

versenyképességgel kapcsolatos stratégiáit. Magyar viszonylatban is érdekes lehet, hogy 

például Berlin, vagy Hamburg milyen „pillérekre” építkezik a nemzeti, európai vagy 

nemzetközi versenyképesség színterein. 

 

Berlin a rendszerváltást követően, Kelet- és Nyugat-Berlin egyesítését követően igen 

komoly gazdasági nehézségekkel kellett, hogy szembesüljön, Berlin gazdasága zsugorodott, 

más német városokkal szemben igen jelentős hátrányba került. A politika viszonylag 

későn reagált a gazdasági helyzetre, de a gazdasági élet szereplőinek hatására elkezdődött 

Berlin „újraélesztése”. A régiók, városok között zajló versenyben a hagyományos gazdasági 

faktorok mellett egyre jelentősebb szerepet kaptak az életminőséggel kapcsolatos 

tényezők, s e tekintetben Berlin rengeteg pluszpontot szerzett magának. S ez pedig 

mágnesként vonzotta, vonzza a tudástársadalom fiatal, kreatív szereplőit – ami pedig 

fölpörgeti a város versenyképességét. (Geppert-Gornig, 2012) 

 

Hamburg fejlődésének a súlypontjai egy tudatos várospolitika keretén belül egyre 

határozottabban a tudástársadalom és a tudásgazdaság alapvető koncepcióira épülnek. A 

város 2003-ban hirdette meg a „Metropolisz Hamburg – egy növekvő város” projektjét, 

amelyet 2010-ben a „Hosszútávon növekedni” jelszó váltott fel. Ez a program kiemelten 

kezeli az oktatás és a tehetséggondozás kérdését, s Hamburgot tudásközpontként 

vizionálja. (vö. Stiller 2012) 

 

Lipcse: a II. világháborút megelőzően, tradicionálisan jelentős gazdasági és tudományos 

központ. A város a rendszerváltást követően arra törekszik, hogy ezt a pozícióját 

visszaszerezze. A gazdasági versenyképesség terén elért eredményeket nem tartják 

kielégítőnek, viszont a város egyre tudatosabban alkalmazza a városfejlesztésnek a modern 



 23 

gazdaságpolitikai elveit (klaszteralkotás, amenities-stratégia, metropolrégió-koncepció.) 

(vö. Rosenfeld 2012).  

 

Természetesen sok más egyéb példát is be lehet mutatni ennél sokkal részletesebben is, de 

jelen dolgozat terjedelmét az már jócskán meghaladná. 
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