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 A tanulmány írása során nagyban támaszkodtunk az alprojekt keretében előzetesen elkészített 

résztanulmányokra, szakirodalmi összegzésekre. Köszönet illeti Baráth Gabriellát a hazai és az angol nyelvű 

szakirodalom feldolgozásáért, Schuchmann Júliát a francia nyelvű szakirodalom összegzéséért, valamint Jankó 

Juditot, aki a hazai versenyképesség fogalmának a magyar közpolitikában és szociálpolitikában való 

megjelenéséről készített áttekintést.  
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I. Bevezetés 

 

Heller Ágnes egyik írásában a társadalomtudományok kapcsán rámutatott arra az 

egyáltalán nem elhanyagolható körülményre, hogy a tudományok ezen összetett területe 

olyan alapfogalmakkal dolgozik, amelyek nagyon gyakran tisztázatlanok, 

meghatároz(hat)atlanok, vagy folyton más tartalmakkal telítődnek. Azaz a 

társadalomtudományok tevékenységének jelentős része abból fakad, hogy megpróbálják 

megérteni, „definiálni” saját alapkategóriáikat, így például folyvást a „kultúra”, vagy a 

„társadalom” fogalmaival bíbelődnek. Ezek a fogalmak sajátos fogalomtörténettel 

rendelkeznek, amelyben nagyon jól lecsapódik a tudományok alakulása, de az őket 

körbevevő társadalmi-kulturális-ideológiai környezet is, ráadásul nem tisztán szakszavak, 

hiszen a hétköznapi diskurzusok, a politikai ideológiák is beépítik nyelvhasználatukba, 

mondhatnánk természetes részei az átlagember világról alkotott tudásának.  

 

A versenyképesség fogalmára is kiválóan illik ez az észrevétel. A „gondjaink” vele 

kapcsolatban ugyanis mindjárt a meghatározásánál kezdődnek. Úgy tűnik, hogy az egyes 

tudományterületek – közgazdaságtan, politikatudomány, szociológia, társadalomföldrajz, 

stb.– igen rugalmasan alakítják, s telítik jelentéssel. Másrészt nyilvánvaló, hogy a 

versenyképesség fogalma a tudományos és a politikai diskurzusok keresztmetszetében 

helyezkedik el, tehát nem tisztán tudományos fogalom, hanem egy olyan „retorikai 

eszköz”, amelynek segítségével a politizálás, a közbeszéd, a nyilvánosság is formálható, 

mederbe terelhető. 

 

A tanulmány első részében arra teszünk kísérletet, hogy a fogalomnak ezt a jelentésbéli, és 

használatbéli összetettségét láthatóvá tegyük, elsősorban az általunk feldolgozott hazai és 

nemzetközi szakirodalom alapján. Ebben a részben tehát elsősorban a különböző 

tudományágak összefüggésében létező versenyképesség fogalmakra összpontosítunk. 

 

A tanulmány második részében fokozott figyelmet szentelünk az Európai Unió 

versenyképességgel kapcsolatos koncepcióinak. Egyrészt azért, mert ezek keretezik az 

egyes tagállamok politikai-gazdasági stratégiáit (vagy legalábbis nehéz eltekinteni tőlük.) 

Másrészt az EU dokumentumait szemügyre véve jól látható a versenyképesség fogalom 

fent említett kettős természete: a tudományos diskurzusokból kikerülve a politikacsinálás 

ideológiai eszközévé válik, s mint ilyennek folytonosan változik a tartalma. 

 

Napjaink versenyképesség felfogásában egyre nagyobb szerepet kapnak a globalizáció és a 

gazdasági-politikai átalakulások hatására sérülékennyé vált nemzetgazdaságok keretein 

belül hatékonyabban működni képes kisebb területi egységek, a régiók és a városok. 
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Tanulmányunk harmadik részében a területi, illetve regionális versenyképesség 

jelenségével és annak komplex megközelítéseivel foglalkozunk, ezzel elméleti értelemben 

előkészítve a küszöbön álló hazai kutatást. 

 

Nemcsak a versenyképesség fogalmának, hanem a mérésére vonatkozó irodalom is 

jelentős. Tanulmányunk utolsó részében a legfőbb mérési módszereket, versenyképességi 

modelleket, a versenyképességet meghatározó indikátorokat és faktorokat tekintjük át, a 

kutatás szempontjából nagyobb jelentőséggel bíró területi, regionális versenyképesség 

komplex megközelítésére összpontosítva. 

 

II. Egy fogalom alakváltozásai: a versenyképesség hagyományos és komplex 

megközelítései 

 

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 fogalma az 1970-es évektől örvend egyre nagyobb népszerűségnek. 

(Hazánkban késleltetve, az 1980-as évek elején jelenik meg az első, versenyképességet 

elemző munka (vö. Botos 1982). Az 1990-es években igen élénk, tudományos, politikai 

érdeklődés mutatkozik a versenyképesség fogalma iránt, amit jól jeleznek az ebben az 

időszakban zajló viták főképp az USA-ban, illetve az OECD bizottságaiban. (vö. Krugman 

1994, Porter 1998, idézi Farkas-Lengyel 2001). Ennek nyomán jön létre az az egységes 

versenyképesség fogalom, amely megjelenik az USA-n kívül az EU gazdaságpolitikai 

stratégiáiban is.  

 

Napjainkban már nem csak a közgazdasági elemzésekben, hanem a társadalmi és gazdasági 

élet széles területein használják, az Európai Unió egyik stratégiai „kulcsfogalmává” vált. A 

versenyképesség fogalma mélyen beivódott a köztudatba, nemcsak különböző szakmák, 

tudományágak taglalják, hanem a mindennapi ember szótárában is tekintélyes a helye.
1
 

Egyszersmind a versenyképesség az egyik legtöbb szakmai vitát kiváltó fogalom is, jelentése 

és mérése körül a különböző szakmai csoportok máig élénk vitát folytatnak. Franciaországban 

és Németországban, az Európai Unió meghatározó tagállamaiban a versenyképesség kérdése 

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

versenyképességgel foglalkozó szakirodalom ennek következtében jelentős. És persze régóta 

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

                                                 
1
 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. A német google.de a Wettbewerbsfähigkeit kifejezésre 3 710 000, míg a google.hu a 

versenyképességre „csak” 360 000 találatot ad meg. 
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„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 – kilencedikként - bekerült az első tíz helyezett 

közé.
2
 A vizsgált 329 indikátor között szerepelt az exportorientált ipar, a magasan képzett 

munkaerő, a politikai stabilitás és a magas színvonalú infrastruktúra. Franciaországban 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 ezen fejezetében a versenyképesség fogalmának hagyományos és új 

megközelítési módjait elemezzük a vonatkozó német, francia, angolszász és hazai 

szakirodalom alapján. A versenyképesség témája a szakirodalomban több vonatkozásban és 

területi szinten jelenik meg. A szakirodalmak egy jelentős része az egyes nemzetgazdaságok 

teljesítőképességével és egyben versenyképességével foglalkozik, összehasonlítva azokat más 

uniós országokkal, vagy éppen a globális gazdasági teret szem előtt tartva. Igaz ez az Európai 

Unióra is, melynek kapcsán a vizsgálódások tárgyát értelemszerűen nemcsak az egyes 

tagállamok, hanem az egész EU globális értelemben vett versenyképessége jelenti.  

 

II.1. A versenyképesség hagyományos, közgazdasági megközelítései 

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. (vö. Kozma 1995) A piaci 

résztvevők tehát versengenek a vevőkért, az erőforrásokért, a piaci részesedésért, a haszonért, 

stb. A versenyképességet a közgazdaságtudomány különböző színtereken vizsgálja. Kicsit 

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

mikroökonómiai megközelítések, amelyek a vállalatok versenyképességére irányulnak, ezeket 

tekinthetjük a versenyképesség-diskurzus történeti értelemben vett magvának, s mind a mai 

                                                 
2
 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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napig releváns vizsgálati szintnek. Vannak továbbá makroökonómiai megközelítések, 

amelyek nemzeti, nemzetek közti, illetve ma már globális versenyképességről beszélnek. 

Kijelenthető, hogy ez a két vizsgálati szint domináns módon van jelen a kutatásokban. Hazai 

viszonylatban idetartoznak a Chikán Attila által létrehozott Versenyképességi Kutató Központ 

mikro- és makroszintű versenyképességi kutatásai, de más kutatók munkái is. (Vö. Chikán 

1995, Czakó 2000, Chikán-Czakó 2002, Palánkai 1999, Botos 2000, Éltető 2000, Fleischer 

2003). Megemlíthető azonban az előbbiektől elrugaszkodó mezoökonómiai vagy mezoszintű 

megközelítés, amely a gazdaság makro és mikro szintje közti interakciók vizsgálatára helyezi 

a hangsúlyt és a két szint között elhelyezkedő társulások, érdekképviseletek, régiók, városok, 

regionális gazdasági rendszerek összefüggésében alkalmazza a versenyképesség fogalmát.
3
 

Magyar viszonylatban Lengyel Imre munkáit említhetnénk ennek kapcsán (ld. pl. Lengyel 

2003) de a nemzetközi szakirodalomban is az utóbbi években megnövekedett az e 

megközelítés iránti tudományos érdeklődés, s leginkább a területi, regionális 

versenyképességgel kapcsolódik egybe. (Mindenképpen kiemelhető itt a német SWF 

koncepció, amely Eßer, Hillebrand, Messner, Meyer-Stammer nevéhez fűződik). 
4
 

 

II.1.1. Külkereskedelmi irányultságú megközelítések 

Míg a vállalatok esetében az üzemgazdaságtan pontosan meg tudja határozni a vállalatok 

versenyképességét, addig a nemzetgazdaságok szintjén már nem olyan egyértelmű a helyzet. 

Kijelenthető, hogy a versenyképesség fogalmának a vállalatoktól eltérő gazdasági színterekre 

történő kiterjesztésével egyidejűleg sokasodtak meg a viták és definíciós nehézségek. A 

nemzetgazdaságok versenyképességére vonatkozó klasszikus elméletek alapvetően 

külkereskedelmi irányultságúak. (Vö. Botos 1982, Török 1996). 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.) A gazdasági versenyképesség mind 

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

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

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

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

(Hughes, 1993).  

 

Számos olyan megközelítés is létezik a szakirodalomban, amelyek a versenyképességet 

értékesítési képességgel, az értékesítés hatékonyságával hozzák összefüggésbe. Az ehhez 

kapcsolódó legismertebb mérési módszer az ún. CMS (Constant-Market-Share) analízis, 

                                                 
3
 A mezoökonómia fogalmát a német közgazdász, Hans-Rudolf Peters hozta létre az 1970-es években.  

4
 A versenyképesség rendszerszerű elméletét (Systemische Wettbewerbsfähigkeit, SWF) Klaus Eßer, Wolfgang 

Hillebrand, Dirk Messner és Jörg Meyer-Stammer alkották meg 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. A szerzők a mezoszint hatékony működésében látják a versenyképesség egyik 

kulcsát. A fontos társadalmi csoportok, intézmények, szervezetek között működő kommunikációnak, mint 

versenyképesség-faktornak a kiemelése, magyar viszonylatban is megfontolandó szempont lehet. 
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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). 

 

II.1.2. Összgazdasági megközelítések 

A gazdasági irányultságú megközelítések másik típusa már nem kizárólag a külkereskedelmet 

tartja szem előtt, hanem 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., 

ld. még Bakács 2003) A versenyképesség fő ismérveként Fagerberg azt a jelenben és a 

jövőben is érvényesülő képességet jelöli meg, hogy az ország állampolgárai számára olyan 

életszínvonalat tud biztosítani, amely magas más államokban tapasztaltakhoz képest 

(Fagerberg, 1996). „A nemzetgazdaság versenyképessége - írja a Czakó-Chikán szerzőpáros - 

a nemzetgazdaságnak az a képessége, hogy úgy tud létrehozni, felhasználni, a globális 

verseny keretei között értékesíteni termékeket és szolgáltatásokat, hogy közben saját termelési 

tényezőinek hozadéka, és ezzel párhuzamosan állampolgárainak jóléte fenntartható módon 

növekszik. Ezen versenyképesség feltétele az erőforrások termelékenységi növekedésének 

elősegítése, a vállalatok és más intézmények hatékonyságának javítását biztosító feltételek 

folyamatos fenntartása útján.” (Czakó-Chikán 2007:3.) 

 

Az idesorolható koncepciók sokfélék, de alapvetően két nagy kategóriába oszthatók föl: 

(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. Porter a nemzetgazdaságot iparágakra, szakmákra bontja, s ezek 

versenyképességéről beszél. A termelékenységet a középpontba helyező elmélet, az ún. 

gyémántmodell szerint a versenyképesség csak az egyes iparágakban mérhető, méghozzá a 

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

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

A Porter-féle kompetitív előnyök elmélete szerint a nemzet jóléte az ország 

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

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

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

versenyképesség alapján rangsorokat. Az országok évenkénti rangsorát elkészítő IMD 

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

versenyképessége a közgazdaságtannak azon tényezők és politikák vizsgálatával foglalkozó 

része, amely meghatározza egy nemzet képességét a vállalkozások nagyobb értékteremtését és 
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az állampolgárok nagyobb jólétét létrehozó és megőrző környezet fenntartására” (Garelli, 

2006: 2.). Az OECD meghatározása szerint a versenyképesség „annak a fokmérője, hogy 

szabadpiaci körülmények között mennyire képes egy ország nemzetközi piacokra eladható 

árukat és szolgáltatásokat termelni, miközben hosszabb távon fenntartja és növeli lakossága 

életszínvonalát” (OECD 1992) 

 

II.1.3. Technológiai versenyképesség 

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.  

 

II.1.4. 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. Kiemelkedő szereppel bír: 

(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 – még ha a változtatás sokszor a piac nyomására létrejövő 
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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.  

 

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. 

 

II.1.5. 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. A telephely-

kérdéshez kapcsolódó diskurzuson belül két áramlat különíthető el. Az egyik nézet szerint a 

gazdaság telephely-attraktivitása 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 alapján ítéli meg. (Härtel 1995).  

 

II.1.5.1. 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 a tekintetben, hogy 
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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 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). 

 

II.1.5.2. Nemzetközi versenyképesség mérése a telephelytényezők alapján 

Az elemzőknek ez a csoportja a versenyképességet a telephelytényezőkkel hozza 

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

határozzák meg. Azaz, a versenyképességet meghatározza az a tudatos magatartás is, amely a 

sikeres vállalatok letelepedésének, megmaradásának érdekében tett lépéseket, a megfelelő 

háttértényezők – intézményrendszer, infrastruktúra, oktatás – biztosítását foglalja magában. 

Porter ebben az összefüggésben beszél az üzleti környezet minőségével összefüggő 

versenyelőnyökről. A nemzetközi versenyképesség fokozása ezért attól függ, hogy az adott 

helyen letelepedett vállalkozások az adottságokat mennyiben tudják versenyelőnnyé alakítani. 

(Porter 2003, lásd még Storper 1997). 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, kemény 

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 azonban már jócskán túlmutat a versenyképesség szorosan vett gazdasági 

megközelítésein, s inkább a komplex megközelítések közé sorolandó. 

 

II.2. A versenyképesség komplex megközelítései  

Míg a hagyományos, inkább gazdasági irányultságú megközelítések a versenyképességet a 

termelékenységgel, vagyis a gazdaság jövedelemtermelő képességének fokozásával kötik 

össze, addig a technológia, vagy a tudás, illetve az innováció szerepét hangsúlyozó elméletek 

már társadalmi szempontokat, tényezőket is mozgósítanak. Az utóbbi típusú elméleteket 

szokásos a versenyképesség dinamikus elméleteinek is nevezni, hiszen a versenyképességet 

nem állapotnak, hanem időben változónak, fejleszthetőnek tartják (s éppen ezért juttatnak 

nagy szerepet az innováció, illetve az alkalmazkodóképesség kategóriáinak). (vö. Szentes 

2012).  

 

2006-ban az OECD versenyképesség definíciójában már megfogalmazódik a versenyképesség 

társadalmi szempontú megközelítése 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). 
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A versenyképesség európai megközelítéseiben, így a német és a francia szakirodalomban 

egyaránt megjelenik az a kérdés, dilemma, hogy miképpen lehet „egyensúlyozni” a gazdasági 

versenyképesség illetve a társadalmi békére, kohézióra vonatkozó eszméink között? Világos, 

hogy a gazdasági versenyképesség gyakorta szül térbeni-társadalmi egyenlőtlenségeket, azaz 

társadalmi konfliktusokat. (vö. Criekingen_Hamme 2012, Cornilleau 2006). Mi a fontosabb 

tehát? Egy adott nemzetgazdaság akár globális értelemben vett versenyképessége, vagy a 

társadalmi jól-lét, amely nemcsak bizonyos régiókra, vagy társadalmi rétegekre korlátozódik? 

Mitől lesz nemcsak a gazdaság, de maga a társadalom is versenyképes? El lehet egyáltalán 

választani ezt a kettőt egymástól? Ezek a megfontolások értelemszerűen túlnyúlnak a 

közgazdasági diskurzusokon, és inkább szociológiai, politológiai, kultúrakutatási 

megközelítéseket igényelnek. Ez a felismerés teszi szükségessé az ún. komplex 

versenyképességi megközelítéseket, amelyek – ahogy azt a telephelytényezőkkel kapcsolatos 

elképzelések is mutatják – nagyobb hangsúlyt fektetnek a társadalmi szempontokra, 

fokozottan elemezve a térbeni-területi sajátosságokat, a lokális viszonyokat, a helyi 

közösségeket, kultúrát.  

 

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

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

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

új modelljére törekedve, 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 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 például az 

oktatási rendszerben, a társadalmi tőkében, a munkavégzés feltételeinek a színvonalában, 

illetve a vállalatok társadalmi felelősségvállalása és társadalmi érzékenységében látja (lásd az 

alábbi ábrát.) 

 

1. ábra: A társadalmi versenyképesség elemei 
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Forrás: Schuchmann 

Júlia (szerk.) 

 

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 (lásd a táblázatot alább). A fő kategóriák a 

munkanélküliségi illetve a képzettségi adatok mellett, már olyan tényezőket is vizsgál, mint 

az egészséges környezethez való jog, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátás is.  

 

1. 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, % 

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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Forrás: Pas de cohésion sociale sans competitivité et vica-versa, 2011 

 

A versenyképesség komplex megközelítései a gazdasági és a társadalmi (és egyre gyakrabban 

ökológiai) szempontok figyelembevételével készülnek el. E szemlélet alkalmazói belátták, 

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

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

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

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

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

gazdasági versenyképesség piramisa a gazdasági versenyképességet a társadalmi-gazdasági 

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

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

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

 

2. ábra: Az országos társadalmi-gazdasági versenyképesség hierarchiája 

 

 
Forrás: Reiljan – Hinrikus – Ivanov, 2000, 24. o. 

 

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

vidékfejlesztési stratégiája szerint a társadalmi versenyképesség: „A különböző szereplők és 

intézmények képessége a helyi fejlesztések hatékony megvalósítására. Ez egyfajta kultúrát 

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

érdekeket”. Ezt a szempontot Balázs Éva is kiemeli, vagyis a társadalmi konszenzusnak a 

versenyképességben játszott döntő  szerepét: „Ez nemcsak egy olyan közös vízió 

létrehozását jelenti, amelyet a térség társadalmának többsége magáénak vall – s amely 

megfelel az egyéni, a mikro- és a tágabb társadalmi elvárásoknak egyaránt –, hanem azt is, 

hogy a szereplők az itt található problémákkal is közösen néznek szembe. A versenyképes 
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térségben társadalmi egyetértés van abban, hogy melyek a problémák, közös az ezek 

megoldásáért való felelősségvállalás és az is, hogy ennek érdekében ráfordításokra van 

szükség” (Balázs 2009, kiemelések a szerzőktől). 

 

A versenyképesség új, társadalmi elemeket is magában foglaló megközelítése megjelenik 

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

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

humán tőke, társadalmi-intézményi tőke, kulturális tőke, infrastrukturális tőke, tudás- és 

kreatív tőke) egyes elemeire helyezik a hangsúlyt (Kitson – Martin – Tyler, 2004). Hazai 

viszonylatban ebbe a kutatási áramlatba sorolhatók még Szirmai Viktória várostérségi 

kutatásai (vö. Szirmai 2002, 2009), amelyek a társadalmi versenyképesség és a városi 

sikeresség mérésére irányulnak, s alapvető fontosságúként jelenik meg bennük lokális 

társadalmi környezet elemeinek feltárása. 

 

II. Az Európai Unió és a versenyképesség diskurzusa 

Az Európai Unió két nagy gondolatra épül. Az egyik az egységesülés, az integráció, a kohézió 

gondolata, a másik a globális gazdasági térre vonatkozóan az EU versenyképességének 

megteremtése. Ez utóbbi eszme lényegében az 1992-es Maastrichti-i Szerződés óta jelen van, 

s elsősorban a gazdasági növekedés tartós biztosítását célozza meg. A versenyképesség 

fogalma mindenféleképpen az egyike azon nagy fogalmaknak, amelyek meghatározzák az 

európai (gazdaság-) politikát és politikai kommunikációt. A következőkben ezt vázoljuk, 

természetesen a teljesség igénye nélkül. 

 

Lengyel Imre 2003-ban íródott könyvében egy teljes fejezetet szentel a versenyképességre 

irányuló Európai Uniós alapdokumentumok áttekintésének. Ebben az alapos összefoglalásban 

jól körvonalazódik, hogy miként értékelődik fel a versenyképesség koncepciója az 1990-es 

évek elejétől, milyen jelentéstartalmakkal telítődik maga a fogalom, s milyen módon alapozza 

meg az EU stratégiáit. (vö. Lengyel 2003: 222:255).  

 

Diskurzusalapító jelentőségűnek az 1993-as Fehér Könyvet, más néven a Delor’s Jelentést 

tekinthetjük, amely a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatottság hívószavai köré 

rendeződött. A jelentés szerint az EU, Észak-Amerika és a Távol-Kelet – tehát a Triád – közti 

„versengés” kimenetele a gazdasági versenyképességen múlik. A gazdaság versenyképessége 

azonban a társadalmat kell, hogy szolgálja, tehát szükséges a gazdasági és a társadalmi 

érdekek összeegyeztetése, így például a munkához való jog biztosítása. A gazdaság 

versenyképességének javítása az állampolgárok életszínvonalának, jólétének növelését kell, 

hogy biztosítsa, a jólét pedig a munkahelyektől és a foglalkoztatottságtól függ.  

 

Kiemelendő, hogy az amerikai felfogással szemben a versenyképesség európai 

interpretációjában nagy hangsúlyt kapnak a társadalmi érdekek, értékek, a szociális, az 

állampolgáraiért gondoskodó, felelősséget vállaló állam eszméje. Erre közvetetten Lengyel 

Imre is utal, amikor arról ír, hogy a Delor’s Jelentés hasonlít ugyan a Porter-féle 

versenyképesség-koncepcióra, amennyiben a kompetitív előnyöket fontosabbnak tartja a 

komparatív előnyöknél, de a két megközelítés között lényeges különbség, hogy az előbbi a 
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gazdasági tényezőkön túl kiemelten kezeli a jövedelmek arányos elosztását, vagy a területek, 

régiók közti egyenlőtlenségek tudatos mérséklését – azaz a társadalmi szolidaritást. A Fehér 

Könyv tehát a hangsúlyt a társadalmi célokra – az életszínvonal emelésére, a magas 

foglalkoztatottságra, a jövedelmek arányos elosztására – helyezi, a versenyképességet pedig 

ezen elérendő cél eszközének tekinti, annál nem többnek. 

 

Az 1997-es Amszterdami Szerződésben szinte „kőbe vésetnek” a fentiek. A versenyképesség 

a gazdaság teljesítőképességeként kap értelmet, s elsősorban az iparral kapcsolatban jelenik 

meg, kihangsúlyozva az ipar átalakításának szükségességét (ami jelzi a hagyományosan az 

iparon nyugvó gazdaság átformálódását). Az EU politikájában kiemelten kezelt társadalmi 

kohézió pedig a harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődést, az egyenlőtlenségek kiküszöbölését, 

a fejletlen területek felzárkóztatását irányozza meg,
5
 aminek nyomán kibontakozik az EU 

regionális fejlesztési politikája, amely a regionális versenyképesség koncepciójába torkollik 

majd.  

 

A versenyképesség iránti fokozódó politikai érdeklődés tükröződik abban, hogy a 1990-es 

évek második felétől sorra jönnek létre a versenyképességgel foglalkozó szakmai 

bizottságok, versenyképességi mérések, jelentések.6 A fogalom konjunktúráját a 

globalizáció által életre hívott változások is élénkítik. A globalizáció hatásait mutatja már 

az az 1999-es dokumentum, amelyet az Európai Bizottság tett közzé az európai 

vállalkozások versenyképességével kapcsolatban. Ez a dokumentum azért érdekes, mert 

megfogalmazódik benne a versenyképesség fogalmának újradefiniálása iránti igény, hiszen 

épp az a gazdasági környezet, vállalati kultúra formálódik újjá, amely e fogalom alapját 

képezte. A globalizáció hatására (is) egyre nagyobb figyelem összpontosul a nemzeteknél 

kisebb (vagy akár több nemzetet érintő, vagy éppen határ menti) területi egységekre, arra, 

hogy azok milyen módon tudnak részt venni a versengésben, milyen előnyökkel 

rendelkeznek, vagy milyen előnyöket képesek tudatosan kidolgozni. A „globális arénák, 

lokális válaszok” mondatban összegezhető átalakulások egyre inkább nyilvánvalóvá teszik, 

hogy a versenyképesség nem függetleníthető a lokális adottságoktól, adott területi 

egységek társadalmi-kulturális sajátosságaitól, illetve ezek globális „értékesíthetőségétől”.  

                                                 
5
 A Szerződés így fogalmaz: „A Közösség feladata, hogy közös piac, valamint gazdasági és monetáris unió 

létrehozásával, továbbá a 3. és a 4. cikkben meghatározott közös politikák, illetve intézkedések 

végrehajtásával a Közösség egész területén előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus, 

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

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

teljesítmények nagyfokú versenyképességét és konvergenciáját, a környezet minőségének magas szintű 

védelmét és javítását, az életszínvonal és életminőség emelését, valamint a tagállamok közötti gazdasági és 

társadalmi kohéziót és szolidaritást” (Idézi: Lengyel 2003: 227.). 
6
 1995-1996 illetve 1997-1999 között (nemzetközileg elismert vállalat és pénzintézeti vezetőkből 

létrehozott) Versenyképességi Tanácsadó Csoport működött, amely elsősorban közgazdaságtudományi 

szempontokból igyekezett definiálni a fogalmat, valamint kidolgozásra került a versenyképesség mérésének 

első módszertana, amely a minden évben megjelenő Európai Versenyképességi Jelentés alapját jelentette. 

2003-ban pedig az Európai Bizottság Versenyképességi Tanácsot hozott létre.  
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Az 1990-es évek közepén az EU dokumentumaiban a versenyképesség a gazdasági, illetve 

a gazdasághoz szorosan kapcsolódó társadalmi tényezőkön nyugszik, amit az alábbi ábra is 

jól szemléltet.  

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

 

 
Forrás: EC 1996 alapján Lengyel, 2003, 234. 

 

Az Európai Unió versenyképességi piramisában a piramis csúcsa az életszínvonal, ami arra 

enged következtetni, hogy a versenyképességnek az EU tagállamai állampolgárainak 

életszínvonal növekedését kell szolgálnia. Az EU hatodik regionális jelentése átvette az 

OECD már korábban idézett versenyképesség fogalmát, majd kidolgozott egy módosított 

definíciót is: „A versenyképesség olyan javak és szolgáltatások előállításának képessége, 

amelyek a nemzetközi piacokon értékesíthetők, miközben a jövedelmek magas és 

fenntartható szinten maradnak.” (Némethné 2009: 46.) Az EU versenyképességgel 

kapcsolatos legújabb felfogását tükrözi az Európai Bizottság 2004-es definíciója, mely 

szerint „a versenyképesség egy globalizált világban elhelyezkedő gazdaság 

termelékenységét méri azzal a céllal, hogy fokozza az életszínvonalat és a 

munkahelyteremtést” (EC 2006). 

 

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

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

versenyképességet célzó politikáknak a munkahelyteremtéshez és a termelékenység 

növeléséhez egyidejűleg kell hozzájárulniuk. Az ábra bal oldala a foglalkoztatási ráta 

felbontását tartalmazza a foglalkoztatásra ható legfontosabb makrogazdasági tényezők 

kiemelésével, rámutatva a köztük lévő kapcsolatokra is. Az ábra jobb oldala a 
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termelékenységre ható tényezőket foglalja magában. A felsorolt kategóriák elsősorban 

vállalatgazdasági és nem makrogazdasági kategóriák (ez kapcsolódik Porter korábban leírt 

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

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

alapú gazdaság és társadalom megteremtésének és fejlesztésének szándéka érezhető. (vö. 

Czakó 2000). 

 

Ez a szándék a 2000-es évektől még határozottabban megjelenik az EU versenyképességgel 

kapcsolatos irányelveiben. A 2000 márciusában közzétett Lisszaboni Reformmunkaterv 

(Lisbon Reform Agenda), vagy más néven Lisszaboni Stratégia (LiS) azt a célkitűzést 

fogalmazta meg, hogy az Unió a világ legversenyképesebb, legdinamikusabb tudásalapú 

társadalma legyen, amely a fenntartható gazdasági növekedés talaján állva legyen képes 

jobb és minőségi munkahelyek teremtésével koherensebb társadalmat kiépíteni. A tudás 

szerepének felértékelődése jelenik meg abban, hogy – 2001-től fokozottan - prioritást kap 

az információs és kommunikációs technológia, a kutatás-fejlesztés és az innováció, továbbá 

a szakképzés versenyképességet befolyásoló szerepe – ahogyan azt a versenyképességi 

jelentések is igazolják. Az Európai Bizottság 2004-ben felülvizsgálta a Lisszaboni Stratégia 

megvalósulását, és arra a megállapításra jutott, hogy csak minimális az előrehaladás. Új 

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

teremtését határozta meg, ebben a koncepcióban ismételten első helyen szerepel a tudás és 

az innováció szerepe. Mindezt megerősítette a Stratégia 2008-2010-ig tartó új ciklusát 

elindító dokumentum. Ez egyik fő feladatként az oktatás-kutatás-innováció hármasának 

megerősítését jelöli meg. (Némethné 2009: 48.) 

 

Az Európai Unió versenyképesség fogalmába tehát az ezredfordulótól kezdve beáramlanak 

az információs társadalom, a tudástársadalomra vonatkozó elképzelések, amelyek a 

nemzetgazdaságok új húzóágazatainak a tradicionális iparágak mellett/helyett egyre 

inkább az információs és kommunikációs szektort tekintik. A posztindusztriális, avagy 

Daniel Bell kifejezésével élve a fehérgalléros társadalmakban az információ előállításának, 

megtermelésének, szétosztásának jelentősége fokozódik, a fizikai, kétkezi munka háttérbe 

szorulóban van, csökken az iparban dolgozók száma, ennek nyomán nő a 

munkanélküliség. Az Európai Unió versenyképességgel kapcsolatos stratégiáiban ezek a 

változások az oktatás-kutatás, illetve a kommunikációs hálózatok, az infokommunikációs 

technológiák elsősorban infrastrukturális értelemben vett fejlesztésében tükröződnek. Az 

innováció, a tudásközpontok megteremtése, a gazdasági tőkévé alakítható információ, 

illetve a tudástársadalom lesznek az új hívószavak, amelyek egyúttal a versenyképesség 

szinonímiáiként működnek. 
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A 90-es évek végén egy másik jelentős elmozdulás is érzékelhető az EU versenyképesség 

diskurzusában. Az EU hatodik regionális jelentése (1999) szerint (a versenyképesség) „a 

vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas 

jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a 

nemzetközi (globális) versenynek ki vannak téve.”(Lengyel 2000: 974). Ez a definíció jól 

tükrözi az EU arra irányuló törekvését, hogy az egyre globalizálódó világ ellenpólusaként a 

régiókra helyezze a hangsúlyt, és a nemzetgazdaságok helyett egyre inkább a régiók és 

nagyvárosok képviselte lokális egységek közti versenyben gondolkodjon. 

 

A 2000 és 2006 közötti időszakra vonatkozó Kohéziós Alap irányelveiben is ez mutatkozik 

meg, hiszen azok az alábbiakat célozzák meg: 

1. a regionális versenyképesség  

2. a társadalmi kohézió és a foglalkoztatottság 

3. a városi és a rurális térségek fejlesztése.  

 

E célok érdekében az első programcsomag az alábbi alaptényezők fejlesztését irányozta elő, 

mondván, ezeknek a tényezőknek a fejlesztése nagy valószínűséggel már rövidtávon is 

kedvezően befolyásolhatja a régiók versenyképességét. Az alábbi felsorolás az EU fontossági 

sorrendjét tükrözi: 

 

1. Kutatás és technológiai fejlesztés  

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

vállalkozások gyors alkalmazkodóképessége. 

 

2. Kis- és középvállalkozások 

 Rugalmasan, gyorsan alkalmazkodó kisvállalkozások, amik döntően regionális, térségi 

piacokon működnek, globális vállalatok beszállítói, illetve globális piacon is megjelenő 

kisvállalkozások. 

 

3. Közvetlen külföldi befektetések  

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

befektetések megjelenése. 

 

4. Infrastruktúra és humán tőke 

Megfelelő műszaki infrastruktúra, oktatási, szakképzési intézmények léte és színvonalas 

működése. 

 

5. Intézmények és társadalmi tőke 

Intézmények közötti hatékony együttműködés, megfelelően működő közigazgatás, 

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

 

6. Gazdasági szerkezet 
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A gazdasági szolgáltatásokban és/vagy feldolgozóiparban foglalkoztatottak magas aránya, 

magas hozzáadott értéket produkáló szolgáltatószektor, növekvő termelékenység és 

foglalkoztatottság. 

 

7. Innovációs kultúra és kapacitás 

Kiterjedt szabadalmi, innovációs tevékenység a kutatóhelyektől a nagy gazdasági vállalatokon 

át egészen a kisvállalkozásokig. 

 

8. Regionális elérhetőség 

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

de a hátrányokon képes enyhíteni a jó közlekedés, hírközlés. 

 

9. A munkaerő felkészültsége 

Viszonylag magas a kvalifikált munkaerő aránya, hatékony, a munkaerő-piaci igényekhez 

folyamatosan alkalmazkodó, innovatív oktatási rendszer, magas szintű tudásbázis, fejlett 

munkakultúra és munkafegyelem, alkalmazkodni kész munkaerőtömeg. 

 

10. Társadalmi szerkezet 

A sikeres régiókban gyarapodó középosztály, zsugorodó szakmunkás és minimális tanulatlan 

munkaerő. 

 

11. Döntési központok 

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

vállalati központok részvétele a tudásbázis emelésében, az üzleti környezet minőségének 

javításában. 

 

12. A környezet minősége 

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

lehetőségek, a lakosság kulturális igényei, környezettudatossága, aktivitása.  

 

13. A régió társadalmi kohéziója 

A régióban fellépő különböző konfliktusok, egyenlőtlenségek intézményi (önkormányzati) 

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

nonprofit szervezetek aktivitása. 

 

Az EU régiókra irányuló fejlesztési politikájában igen nagy szerepet játszik a globális 

léptékben versenyképes régiók megteremtése mellett a régiók közti egyenlőtlenségek 

mérséklése, a lemaradó régiók felzárkóztatása (amiben ismételten a versenyképesség 

sajátosan európai, a társadalmi integrációt, szolidaritást értékként kezelő modelljét 

érhetjük tetten). A források célzott felhasználása érdekében az EU a 2000-2006, illetve a 

2007-2013 közti programozási időszakában egyaránt kiemelten foglalkozott a területi 

egyenlőtlenségekkel, a régiók tipizálásával. Az EU a Kohéziós Alapokból juttatható 

támogatások odaítélésekor „hallgatólagosan” két régiótípust vesz figyelembe: 
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(1) Elmaradott (vagy konvergencia-) régiók: ahol az egy főre jutó GDP a három utolsó 

évben átlagosan kevesebb, mint az EU-átlag 75%-a. 

(2) Nem elmaradott régiók: ahol az egy főre jutó GDP eléri, vagy meghaladja az EU-átlag 

75%-át. 

 

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

térségeket fejlődési kilátásaik alapján tipizálták. A csoportosítás alapját két mutató, az egy 

főre jutó regionális GDP és a munkanélküliségi ráta jelentette. Ez alapján három régió-

típust különítettel el:  

(1) Hanyatló régiók,  

(2) Potenciális hanyatló régiók, 

(3) Nem hanyatló régiók. 

 

Ezek a régiótípusok azért lényegesek, mert a tipizáláshoz használt mindkét csoportképző 

ismérv (fajlagos GDP, munkanélküliségi ráta) az egységes versenyképességi definícióból 

következő mérhető kategória. (vö. Lukovics 2008) Az EU-ban manapság egyre terjedő 

szemlélet, hogy a fenti régiókon belül elsősorban a nagyvárosok és vonzáskörzetük sikeres. 

Ennek alapján a következőképpen osztályozzák a régiókat: 

  

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

alkotott csomóponti régió 

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

régiók. 

 

Természetesen más régiótipizálások is ismeretesek (vö. Lukovics 2008), számunkra 

azonban ezek áttekintésénél ezen a ponton fontosabbnak látszik annak rögzítése, hogy a 

versenyképesség fogalma a régiókkal, illetve napjainkban még inkább a nagyvárosokkal 

kapcsolódik egybe.  De ez a változás nemcsak a „globális arénák, lokális válaszok” mondat 

jelezte kihívást tükrözi. Nemcsak arról van szó, hogy a nemzetek helyébe a globalizáció 

nyomására kisebb, de akár a nemzeti határokat felülíró területi egységek kerülnek. Az is 

jelentősen módosulni fog, hogy milyen jellemzőkhöz kötjük a versenyképességet. Mitől 

tekintjük napjainkban versenyképesnek a városokat, régiókat? Az EU versenyképesség 

diskurzusában alapvetővé válik az a felismerés, hogy a régiók, vagy városok kizárólag 

„felülről” nem tehetők versenyképessé. Azaz a figyelem fokozottan a helyi erőforrásokra 

terelődik. De erőforrások alatt ma már nem (vagy nemcsak) a termelési tényezőket értjük, 

hanem mindenekelőtt különböző szimbolikus javakat, mint például a helyi közösségek 

önérvényesítő képességeit, a lokális kulturális-társadalmi tradíciókat, sajátosságokat. Azaz 

érzékelhetően felértékelődtek a lokális közösségek, a lokális kultúrák, a helyi identitások – 
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az EU-s versenyképességi koncepcióiban napjainkra ezek a fogalmak kiemelt helyet 

kaptak.  

 

IV. Területi versenyképesség  

A versenyképesség diskurzusában az elmúlt években egyre fokozódó figyelem irányult a 

megszokott gazdasági színterek – úgymint vállalatok, nemzetgazdaságok, globális piac – 

mellett a lokális összefüggésekre, a kisebb területi egységekre, a régiókra, városokra.7 Az 

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

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

erőteljesebb lett a lokalizáció és regionalizáció folyamata. (vö. Lengyel 2000) Ezekre a 

változásokra egyébként maguk a társadalomtudományok is reagáltak, az ún. spatial turn 

keretében.8 

 

„A területi versenyképesség egy adott régió vagy város azon képessége, hogy a gazdasága 

képes legyen ellenállni és megfelelni a piaci verseny kihívásainak” – fogalmazódik meg az 

évezred végén (Farrel – Thirion 2000). A globális versenyben különböző, kifejezetten 

sajátos, az egyes nemzetállamokon belül is eltérő regionális verseny-mintázatok jönnek 

létre. Azaz, ma már nem nemzetek, hanem városok és metropolisztérségek által 

dinamizált régiók felemelkedésében, vagy lesüllyedésében kell gondolkoznunk – ennek 

példáit látjuk magunk előtt Magyarországon is! A versenyképesség tehát nem nemzet és 

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

Messner, Meyer-Stammer 2001) 

 

A regionális versenyképességet korábban vagy a nemzeti versenyképességből 

származtatták, vagy a kisebb területi egységek versenyképességének aggregátumaként 

értelmezték. A mikrogazdaságon alapuló koncepció szerint a regionális – illetve minden 

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

termelékenysége a vállalatok termelékenysége által meghatározott, ami egyrészt a 

megtermelt áruk és szolgáltatások minőségétől, versenyelőnyeiktől, másrészt az üzleti 

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

regionális versenyképességet a klasztertevékenységek jelenléte és dinamikája határozza 

meg (Porter 2003), jóllehet nem biztos, hogy a versenyelőnyök a regionális 

                                                 
7 A teljesség kedvéért utalnunk kell a területi versenyképesség fogalma kapcsán megfogalmazódó kritikára is. 

A kritikusok közül kiemelendő Krugman, aki tagadja a területi verseny létét, s így a versenyképesség 

bárminemű területi szintre való kiterjesztését, mondván, az csak a vállalatok egyik jellemző vonása. 

Többrétű indoklása szerint egyrészt a nemzetgazdaságok nem hasonlítanak a vállalatokhoz, hiszen a 

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

a komparatív előnyök alapján megvalósuló specializálódás eredményezheti azt, hogy minden ország 

nyertessé váljon, harmadrészt pedig a vállalatokkal szemben az országok nem versenyeznek, hanem 

rivalizálnak egymással (Krugman 1994).  
8 A németnyelvű kultúratudományokban komoly szakirodalommal és kutatásokkal rendelkező elméleti 

megközelítés, itt csupán két példa: Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. Neuorientierungen in den 

Kulturwissenschaften (2006), A terek és helyek, valamint a városi kultúra összefüggéseival kapcsolatos 

kutatásokhoz lásd pl. .http://raumsoz.ifs.tu-darmstadt.de//index.html 

http://raumsoz.ifs.tu-darmstadt.de/index.html
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termelékenység növekedéséhez, a termelékenység növekedése pedig a régió fejlődéséhez 

vezet. A nemzeti versenyképességből származtatott koncepció azon a meggyőződésen 

alapul, hogy a mikrogazdaság termelékenysége csak szükséges, de nem elégséges feltétele a 

regionális versenyképességnek, s a tartós regionális fejlődésnek.  

 

Az elsősorban gazdasági szempontokat érvényesítő elemzők a 2000-es évektől kezdődően 

egyre gyakrabban megfogalmazzák, hogy a területi versenyképesség magában foglal 

egyfajta tudatos magatartást is, a sikeres vállalatok letelepedésének, megmaradásának 

érdekében tett lépéseket. Storper megfogalmazásában a regionális versenyképesség „egy 

régió azon képessége, hogy odavonzza és megtartsa bizonyos tevékenységekben stabil vagy 

növekvő piaci részesedésű cégeket, miközben fenntartja vagy növeli azok életszínvonalát, 

akik ebben részt vesznek” (Storper 1997). Definíciója szerint az a régió lesz versenyképes, 

amelyiknek sikerül olyan feltételeket kialakítania, amelyek tartósan lehetővé teszik a 

hozzáadott érték kialakítását, az életszínvonal és a lakosság jól-létének folyamatos 

javítását. A vállalatok adott régiókban tartásához megfelelő háttértényezők (pl. 

intézményrendszer, infrastruktúra, oktatás) jelenlétével is számolni kell, s ezeknek a 

tényezőknek a figyelembevétele egyúttal a szűk értelemben vett ökonómiai 

megközelítéseken való túllépést is megköveteli. (vö. Forfás 2006) 

 

A területi versenyképesség a vállalati mikro-, illetve a nemzetgazdaság, vagy a globális 

gazdaság képviselte makroszint között elhelyezkedő mezoszinttel fonódik egybe. Ez 

lényegében azt fejezi ki, hogy a globalizációs folyamatokban uniformizálódó gazdasági 

mechanizmusok miképpen gazdagod(hat)nak a helyi környezetek által – és fordítva. S 

ezalatt ma már megközelítőleg sem egy adott földrajzi térség által kínált természeti 

erőforrásokat értjük. Sokkal inkább azokat a társadalmi erőforrásokat és kulturális javakat, 

amelyek egy adott régiót sajátossá, egyedivé, másokkal össze nem téveszthetővé tesznek. A 

régiók, vagy a városok kulturálisan, de társadalmi értelemben is sűrűn szőtt „szövetek”: az 

infrastruktúrának, intézményeknek, munkahelyeknek köszönhetően differenciált 

társadalmi csoportok életterét jelentik. Jelentőségük azonban nemcsak a civilizációs 

értelemben fejlett környezetből fakad, hanem éppenséggel az itt élő társadalmi csoportok 

képviselte tudások sokféleségéből. 

 

A régiók, városok sűrűn szőtt mivoltára utalnak azok a versenyképesség elméletek, 

amelyek a „hálózat” metaforát választják a régiók előnyeinek megragadására, kifejezésére. 

A régiókban nagy eséllyel alakulhatnak ki olyan komplex összefonódások, amelyek 

integrál(hat)ják 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 regionális telephely-szintek aktív 

alakítását.” (Eßer, Hillebrand, Messner, Meyer-Stammer 2001) Ezek a hálózatok 

garantálják a gazdaság működését, a régió prosperálását, de nem maguktól jönnek létre, 

hanem tudatos kommunikációnak köszönhetően. A régióban élő, dolgozó társadalmi 

csoportok – legyen szó helyi lakosokról, betelepülő gazdasági vállalkozásról, a helyi 
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politikai erőkről, a szakmai közösségekről és így tovább – saját kommunikációs stratégiáit 

pedig jelentékeny mértékben befolyásolja kulturális tudásuk, eszközeik az egyezkedésre, 

kooperálásra, konfliktusmegoldásra. S ezzel máris olyan értékeknél, beállítódásoknál, 

attitűdöknél járunk, amelyek feltérképezése nélkül nem feltétlenül érthetjük meg, hogy 

mitől lesz egy adott régió sikeres, a másik pedig miért nem. 

 

IV.1. Regionális versenyképesség – fejlesztési koncepciók 

A régiók iránti fokozódó érdeklődés természetesen megjelenik az egyes országok, de az EU 

fejlesztési koncepcióiban is. Egyrészt kiemelt figyelem irányul a kimagaslóan fejlett és 

sikeres régiók felé, másrészt – értelemszerűen – legalább ilyen szerepet játszik az 

elmaradott, depressziós, szerkezetválsággal küzdő, dominánsan agrárjellegű, földrajzi és 

gazdasági periférián elhelyezkedő térségek vizsgálata és felzárkóztatása. A 

sikeresség/sikertelenség tényezőinek feltárása mellett az is lényeges kérdésnek tekinthető, 

hogy az egyes országok miképpen viszonyulnak a régiók közti versengés jelenségéhez, 

miképpen próbálnak meg egyensúlyt teremteni a versenyképesség fenntartása és a régiók 

közti igen jelentős különbségek tudatos mérséklése között. 

 

Ez azt jelenti, hogy komoly felelőssége van a politikának és az államnak abban, 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. 

A különböző kormányzati szintek ezen keresztül arra 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 

német 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 a nemzeti, illetve a nemzetközi versenyképesség összefüggésében is 

pozitív lehet. Az egyes országokban jellegzetes koncepciók formálódtak ki ennek nyomán. 

Németországban ilyen az ún. stratégiai régióteremtés (Mäding 2010), illetve az ún. 

metropolrégió9 koncepció (vö. Rosenfeld 2012). 

 

                                                 
9 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.) 
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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, 

társadalmi és kulturális egység működik, s mint ilyen jelentéstöbbletekkel is rendelkezik. 

Németországban a 11 EMR közül Berlin/Brandenburg, Hamburg, München, Rajna-Majna, 

Rajna-Ruhr és Stuttgart metropolrégiók részint már globális jelentőségű 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 (másképp fogalmazva: a Berlinre 

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

2007, M. König 2007). 

 

A „stratégiai régióképzés” koncepciója az urbanista 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.) 

 

Nagyon gyakran felmerülő szempont a nemzetközi szakirodalomban, hogy a regionális 

versenyképesség egyik buktatója a helyi társadalom szervezetlensége. Ez fogalmazódik 

meg például az „Innováció a francia agrártérségekben” címmel készült LEADER 

dokumentumban, amely kiemeli, hogy a helyi társadalom és a régió versenyképességét 

csökkenti a helyi tradicionális közösségek felbomlása, az intézményekkel, politikával 

szemben érzett bizalmatlanság. (http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-

fr/biblio/com-soc/sub1.htm) 
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Éppen ezért a lemaradó régiók gazdasági versenyképessége helyreállításához – ami nem 

megy a helyi társadalom versenyképességének visszaállítása és megerősítése nélkül – 

szükség van a helyiek aktív részvételére, egymással való együttműködésére, a folyamatos 

egyeztetésre és a folyamatosan változó környezethez való gyors és hatékony 

alkalmazkodásra. A dokumentum egyértelműen megfogalmazza, hogy egy régió gazdasági 

versenyképességének biztosításához elengedhetetlenül fontos a helyi társadalom 

versenyképességének javítása is.  

 

Hozzátehetjük, hogy a társadalom versenyképessége pedig alapvetően feltételezi a 

kommunikációs csatornák létrehozását, aktív működtetését, a helyi közösségek 

érdekérvényesítő képességeinek a javítását – tehát ténylegesen egy helyi „stratégia” 

kialakítását. A közösségek hatékonysága szempontjából a kommunikáció kiemelkedő 

jelentőséggel bír – az sem tekinthető véletlennek, hogy a marketingkommunikációból 

származó fogalmak és koncepciók helyet kapnak a fejlesztési stratégiákban. 

 

IV.2. Városok versenyképessége – fejlesztési koncepciók, komplex megközelítések  

Az Európai Unió mind a 2007-2013, mind a 2013-2020 közötti finanszírozási periódusában 

növekvő súllyal szerepelnek a városok, várostérségek. Ezt bizonyítja a kohéziós politika 

területi dimenziójában a városok privilegizálása, amelyekkel kapcsolatban háromféle 

programot, intézkedéscsomagot tartanak fontosnak: 

1. A városok, mint a regionális fejlődés motorjait támogató intézkedések álljanak 

előtérben és a versenyképesség (pl. klaszterekbe rendezés révén) javítására kell 

fókuszálniuk. 

2. A városi területeken belüli belső kohézió előmozdítására irányuló intézkedések, 

amelyek célja, hogy javítsák a válsággal küzdő kerületek, városrészek helyzetét. 

3. Azon intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek a policentrikus fejlődés 

előmozdítását segítik elő, ezen kívül a városi hálózat megerősítését támogatják, 

hozzájárulva mind a gazdaságilag markáns nagyvárosok és akár földrajzi, akár 

gazdasági periférián lévő kis- és középvárosok közötti intenzív kapcsolat 

fenntartásához, erősítéséhez. (Lengyel 2007) 

A Lisszaboni Stratégia felülvizsgált irányelvei között is kiemelt szerep jut a fenntartható 

gazdasági növekedéshez érdemben hozzájáruló tudásalapú agglomerációs gazdaságok, azaz 

a pólusok fejlesztésének. Ezen fejlesztési pólusoknak – vagy növekedési pólusoknak – 

funkciója kettős, egyrészt a tudásalapú gazdaságfejlesztés, másrészt a policentrikus 

városhálózat-fejlesztés alapját képezik. 

 

2004-ben a francia kormány egy új gazdasági (elsősorban ipar-) fejlesztési stratégiát 

dolgozott ki, amelynek lényege, hogy úgynevezett versenyképességi pólusokat alakítanak 

ki.  Ezekben a gazdasági gócpontokban összpontosulnának versenyképes ipari ágazatok, 

úgy, mint; informatika, biotechnológia, orvosi műszerek gyártása, stb. Ezen 

iparágazatoknak a dinamikus fejlesztését, modernizálását fontos célként tűzte ki maga elé 

a francia kormány, ugyanis jelenleg ezek a világgazdasági fejlődés motorjai. A pólusok 

kijelölésének célja, hogy dinamizálják a francia gazdaságot, növeljék az innovációs 
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kapacitást és a foglalkoztatottságot, ezzel együtt pedig az egész francia gazdaság 

versenyképességét. A versenyképességi pólusok vonzáskörzete egy meghatározott 

területre vonatkozik, területi együttműködést segít elő kis-, közép- és nagyvállalatok, 

kutatóintézetek és oktatási intézmények között. Az együttműködések átfogó célja, hogy 

elősegítse azokat a kutatásokat és fejlesztési tevékenységeket, amelyek innovatívak és 

magas hozzáadott értéket képviselnek. Franciaországban jelenleg 71 versenyképességi 

pólus létezik. (competitivite.gouv.fr) A 2013 és 2018 közötti pólusfejlesztési program 

privilegizált célkitűzései az ország kis- és középvállalkozói szférájának a támogatása, a 

klaszteresedés elősegítése, illetve olyan magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok 

támogatása, mint a telekommunikáció, biotechnológia, K+F ágazatok. 

 

A magyar területi tervezési-fejlesztési politika dokumentum-szinten először 2005-ben 

használta a fejlesztési pólus kifejezést. (Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 

97/2005-os Országgyűlési Határozat 2005) a régióközpontok vonatkozásában; Budapest, 

Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, valamint egy speciális várospár, Székesfehérvár és 

Veszprém „fejlesztési tengelyként” került be a csoportba.  Az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv ezeket a pólusvárosokat, mint az „együttműködő és versenyképes városhálózat 

legfőbb elemeit” nevezi. (ÚMFT  2006) A dokumentum kitér a fennmaradó megyei jogú 

városokra – mint fejlesztési alközpontokra – is, amelyek hálózatban működnek együtt az 

előzőekben felsorolt fejlesztési pólustelepülésekkel.  

 

Az új évezred elején Magyarország városi jogállású településeit kategorizálták különböző 

indikátorokat (foglalkoztatottsági ráta, 1 főre jutó jövedelem, lakosság átlagos 

életszínvonala, stb.) alapul véve (Lengyel – Rechnitzer 2000) 

A csoportosítás alapján 5 markánsan elkülönülő városkategóriát hoztak létre: 

 Stabil és aktív városok (megyeszékhelyek, nagyvárosok, tradicionális városok). 

Közös jellemzőjük, hogy valódi városok közötti versenyről (kiemelendő, hogy 

nemzetközileg elhanyagolható volumennel) csak ezen települések esetében 

beszélhetünk. 

 Speciális, egy-egy privilegizált funkcióval rendelkező városok (pl. üdülővárosok, 

iskolavárosok, határ menti, a nemzetközi tranzitforgalom homlokterében 

elhelyezkedő határállomás-települések, iparvárosok, valamint agglomerációs 

városok), amelyek lokális sajátosságokkal rendelkeznek, ez adja versenyképességük 

alapját, viszont kismértékben diverzifikált gazdasági szerkezetük miatt erőteljesen 

ki vannak téve mind a globális, mind a regionális gazdasági 

konjunktúraingadozásoknak.  

 Pozitív irányba átalakulni képes városok (több nagyváros, hagyományos 

középváros, valamint az 1970-es, 80-as, 90-es években városi jogállást megszerző 

fiatal városok) E csoport városainak funkcióiban egyre nagyobb szerephez jutnak a 

piaci tényezők, a modernizáció, új piacgazdasági intézmények és szolgáltatási 

egységek jelentek meg.  

 Köztes átmeneti helyzetben lévők (dunántúli, a fővárosi agglomerációban és a 

Duna–Tisza közén található kisvárosok). Gazdasági szerkezetük és 
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intézményrendszerük teljes mértékben még nem stabilizálódott, funkcionálisan 

folyamatosan erősödő települések. 

 Leszakadók: Főként a Tiszántúl agrártérségeinek központi városai, valamint 

szerkezetátalakítás miatt válságba jutott, egykoron prosperáló iparvárosok alkotják 

a várostipizálás utolsó kategóriáját. Közös jellemzőjük, hogy erősödik gazdasági 

bázisuk, azonban intenzív a lemaradás a magyar városhálózat többi, versenyképes, 

gazdasági és társadalmi indikátorok tükrében is fejlődő városaival szemben. 

(Lengyel – Rechnitzer 2000:130-152.) 

Ezek a kategorizálások is jól tükrözik, hogy a legutóbbi években folyó kutatások a 

városokat tekintik egy adott régió, területi egység gazdasági motorjainak, a térségi 

versenyképesség letéteményeseinek.  

 

Az OECD két dimenzióban értelmezi a városok versenyképességét. Az egyik dimenziót az 

üzleti szektor termelékenységének fejlődése, a másik dimenziót pedig a város humán 

tőkéjének fejlődése adja (OECD 2006). A városok versenyképességével foglalkozó 

szakirodalom jelentékeny részében továbbra is csak a gazdaság, a termelékenység 

meghatározó szerepe jelenik meg. Webster és Muller szerint a városi versenyképesség egy 

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

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

Muller, 2000: 2). Ugyanakkor egyes kutatók azt hangsúlyozzák, hogy a gazdasági siker 

nem garantálja sem annak hosszú távú megmaradását, sem a gazdaságon kívüli szektorok 

sikerességét (Begg, 1999; Bruneckiene – Guzavicius – Cincikaite, 2010; Jiang – Shen, 2010, 

2013).  

 

A városok versenyképességére a komplex megközelítést alkalmazók szerint a gazdasági 

teljesítmény, a társadalmi fejlődés, a környezet állapota és a hatékony városi kormányzás 

egyaránt hatással van. A komplex megközelítés a fenntartható fejlődés alappilléreit 

(gazdaság, társadalom, környezet) alkalmazza a vizsgálat fő dimenzióiként, s a 

versenyképes várost, mint gazdaságilag jól teljesítő, jó társadalmi adottságokkal és 

struktúrával rendelkező, egészséges környezettel bíró területet határozza meg. 

Kiemelendő azonban, hogy egyre inkább helyet szorítanak maguknak azok a 

megközelítések is, amelyek a városokra, mint kulturális jelentésekkel teli szimbolikus 

helyekre tekintenek. A városok sikerességének egyik záloga, hogy azok milyen 

hatékonyan gazdálkodnak ezekkel a jelentésekkel, hogyan tudják azokat gazdasági tőkévé 

alakítani (mit tud például egy város a múltjával kezdeni?)10 

 

A sikeres régiók, városok versenyképessége szempontjából tehát az alábbi faktorok 

kerültek előtérbe: 

1. magasan képzett szakerő,  

2. szolgáltatások,  

                                                 
10

 Az Európai Kulturális Főváros-projektek kiváló elemzési példákat adhatnának számunkra ezzel kapcsolatban, 

gondolunk itt pl. Essenre, amely a saját iparváros múltját ragyogóan formálta át kulturális tőkévé, amiből sajátos 

imázs, turisztikai vonzerő, s egyúttal gazdasági tőke termelődött. 
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3. jó közlekedés, könnyű elérhetőség,  

4. lokális amenities, (az életet kellemessé tévő dolgok, kényelem, komfort)   

5. egy város vagy régió kulturális tőkéje (így például) imázsa, amivel oda 

lehet vonzani a vállalatokat és a szakembereket (a város imázsa a 

vállalkozás identitására, imázsára is kihat! ).  

 

Fontos kiemelni, hogy nem az egyes faktorok önmagukban döntőek, hanem együttes 

jelenlétük teremthet előnyöket az egyes városok számára. Azaz a város, mint egy 

„csomag”, egészében „értékesíthető”, s egészében fejt ki vonzerőt, vagy éppen nem. A 

városi versenyképesség komplex kutatásának tehát érdemes lenne integrálnia például a 

városok szimbolikus gazdaságára vonatkozó antropológiai elméleteket (vö. Zukin 1995, 

Niedermüller 1999). 

 

 

V. Versenyképességi mérésmetodika 

A versenyképesség mérésével foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalom kifejezetten 

sokoldalú, megközelítései különféle mind egyszerű, mind komplex módszerrel operálnak, 

amelyek az elmúlt évtizedek folyamán egyrészt a világgazdaság strukturális változásainak, 

másrészt a mérési módszertanban történt átalakulások köszönhetően módosultak. 

 

A versenyképességi mérésmetodika alkalmaz puha, tehát elsősorban kvalitatív 

módszereket, úgy, mint interjúk, kérdőíves mintavételek eredményein alapuló, illetve 

kemény, vagyis kvantitatív módszerrel gyűjtött statisztikai adatokat. A mérések 

alkalmával a gazdaság teljesítményét mérő ex post, illetve annak teljesítőképességét 

elősegítő ex ante indikátorokat is használnak. 

 

A mérések mikro-, mezo- és makroszintre (pl. vállalat, város, városkörnyék, nagyváros-

térség, régió, ország, nemzetek feletti régió) vonatkoznak és elsősorban gazdasággal 

kapcsolatos indikátorok összevetésén alapulnak, igaz a területi versenyképesség, mint 

komplex megközelítésmód térhódításával előtérbe kerülnek egyéb, főként a társadalmi 

faktorokat figyelembe vevő tényezők is. 

 

A versenyképesség méréstörténete a fogalomhoz hasonlóan markáns változásokon ment 

át. Ennek a változásnak legfőbb következménye, hogy az 1970-es, 80-as évek 

gazdaságközpontú indikátorait egyre gyakrabban kiegészítették, színesítették egyéb 

társadalmi, ökológiai faktorok. A mérésmetodikai paradigmaváltás kicsúcsosodásának 

lehettünk tanúi a világgazdasági válság kezdetén, amikor az egykori francia elnök, Nicolas 

Sarközy megbízta a Nobel-díjas közgazdászt, Joseph Stieglitzet és kutatócsoportját, hogy 

dolgozzanak ki egy új versenyképességi modellt, amely dominánsan társadalmi 

összetevőkre koncentrál. A jelentés számadatokkal bebizonyítja az ún. Easterlin-

paradoxont, vagyis a GDP növekedése és a társadalom átlagos jól-lét szintjének 

növekedése nincs párhuzamban egymással, nem egymás következményei. 
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A fejezet célja a hazai és nemzetközi, így az angolszász, a német és a francia 

szakirodalomban található fontosabb mérési módszerek bemutatása, a leggyakrabban 

használt, a versenyképességet leginkább meghatározó indikátorok felsorakoztatása. 

 

V.1. Vállalati – nemzeti versenyképesség – makroökonómiai mérések 

Az Európai Unió 2001-es versenyképességi jelentése (EC 2001 alapján Lengyel 2003) az 

alábbi elsősorban dinamikus mutatók segítségével mérte az egyes tagállamok 

versenyképességét (a mutatók döntően dinamikus, kevésbé statikus jellege is alátámasztja a 

hipotézist, miszerint az Európai Unió a versenyképességet időben folyamatosan változó, a 

gazdasági konjunktúraciklusok által befolyásolt fogalomnak tekinti): 

a. Általános versenyképességi mutatók: 

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

 a munkatermelékenység átlagos éves növekedési üteme (1991-2000) 

 a munkatermelékenység szintje  

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

kétszeresével) 

 a szerkezetváltás gyorsasága 

b. Feldolgozóipar 

 a feldolgozóipari termelés átlagos éves növekedési üteme (volumenindexen, 

1991-2000) 

 a feldolgozóiparban a teremlékenység átlagos éves növekedési üteme (1991-

2000) 

 a feldolgozóiparban a kutatás-intenzív iparágak aránya 

 az innovációra fordított kiadások aránya a feldolgozóipari árbevételhez 

viszonyítva 

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

rendelkező cégek aránya, valamint az innovációs kooperációban részt vevő 

cégek aránya) 

c. Kutatás-fejlesztés és innováció 

 a K+F kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva 

 a szabadalmak száma (millió lakosra) 

 a foglalkoztatottak aránya a csúcstechnológiai szolgáltatásokban 

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

rendelkező cégek aránya, valamint az innovációs kooperációban részt vevő 

KKV-k aránya) 

d. Humán tényezők 

 az oktatási kiadások a GDP %-ában 

 az aktív korú munkaerőből a felsőfokú végzettségűek aránya 

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

között 

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

           e. Informatika és kommunikáció 

 az Internet térhódítása (a 15 évesnél idősebb népesség otthoni Internet 

ellátottsága) 



30 

 

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

 az ICT részesedése a feldolgozóipari hozzáadott értékből 

 

A mérés gazdasági orientációja nyilvánvaló, sőt leggyakrabban az országos GDP-t tekinti 

viszonyítási alapnak. 

 

Az angol nyelvű versenyképességi szakirodalomban is példák sokaságával találhatjuk 

szembe magunkat. Ezek közül néhány meghatározónak tekinthető példát emelünk ki a 

következőkben. 

 

(1) Az International Institute for Management and Development, Lausanne: IMD World 

Competitiveness Yearbook 2007-es versenyképességi mérése. 

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

olyan környezetet teremteni és fenntartani, amely biztosítja versenyképességüket. A 

versenyképességi rangsorok elkészítése érdekében 2007-ben négy fő gazdasági faktort 

alakítottak ki, amelyek további 5-5 alfaktorra bomlanak, s összesen 323 indikátort 

tartalmaznak. A mutatók egy részét csak az országelemzésekhez használták fel, a 

versenyképességi rangsor felállítását 246 mutató alapján készítették el. 

  

2. táblázat: A versenyképességre ható tényezők, IMD 

Gazdasági 

teljesítmény  

(79 adat) 

Kormányzat 

hatékonysága  

(72 adat) 

Üzleti szféra 

hatékonysága (71 

adat) 

Infrastruktúra 

 (101 adat) 

1. belföldi gazdaság 

2. nemzetközi 

kereskedelem 

3. külföldi 

befektetések 

4. foglalkoztatottság 

5. árak 

1. közpénzügyek 

2. költségvetési 

politika 

3. intézményrendszer 

4. gazdasági 

törvénykezés 

5. társadalmi 

szerkezet 

1. termelékenység 

2. munkaerő-piac 

3. pénzügyek 

4. vállalatvezetési 

gyakorlat 

5. attitűdök és 

értékek 

1. alapinfrastruktúra 

2. technológiai 

infrastruktúra 

3. tudományos 

infrastruktúra 

4. egészségügyi 

infrastruktúra és 

környezet 

5. oktatás 

Forrás: McCauley, 2007 
 

(2) Világgazdasági Fórum: Globális Versenyképességi Indexe (GCI) 

A Globális Versenyképességi Index meghatározása 12 pillér (intézmények, infrastruktúra, 

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

termékpiaci hatékonyság, munkaerő-piaci hatékonyság, pénzpiaci kifinomultság, 

technológiai felkészültség, piaci méret, üzleti kifinomultság, innováció) (Sala-i Martin et 

al. 2008) vizsgálatán alapul, amelyek három alindexbe csoportosíthatók, s összesen 113 

változót tartalmaznak. A vizsgált országokat – a versenyképességi rangsor felállításán túl – 

a szervezet tényezővezérelt, hatékonyságvezérelt és innováció-vezérelt versenyképességi 

csoportokba sorolja. 
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(3) Az Egyesült Királyság versenyképességi mérései (DTI) 

A szintén makroökonómiai szemléletet alkalmazó, az Egyesült Királyságban kialakított 

versenyképességi mérési módszer célja nem versenyképességi rangsorok felállítása, hanem 

az ország összehasonlítása meghatározott tényezők mentén más államokkal. Az elkészült 

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

egyaránt alkalmaznak. 

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

GDP/ledolgozott munkaóra; 

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

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

ában; 

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

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

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

vállalkozások azon aránya, amely technológiai innovációs kooperációban vesz 

részt, a bevétel termékfejlesztésre fordított része; 

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

végzettsége, a gazdaságilag aktív népesség képzettségi szintje, menedzsment 

képességek; 

5. Vállalkozásokra vonatkozó mutatók: vállalkozói kultúra indexe, a 

vállalkozásindítás költsége, a vállalkozásindítás időszükséglete, kockázati 

tőkebefektetések a korai szakaszokban, kockázati tőkebefektetések a felfutási és 

későbbi szakaszokban, teljes vállalkozási aktivitási index, nemek szerinti 

vállalkozásalapítás, a termelékenység növekedése a vállalkozások nagysága szerint; 

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

a szolgáltatások piacán, termékpiaci korlátozások, a verseny indexe. 

 

(4) Világgazdasági Fórum: Üzleti Versenyképesség Index (BCI) 

A Világgazdasági Fórum másik versenyképességi indexe, az Üzleti versenyképesség Index 

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

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

indexe. 

 

3. táblázat: A versenyképesség mérése, WEF 

Alapkövetelmények Hatékonyságfokozók 
Innováció és 

kifinomultság 

1. Intézmények 

2. Infrastruktúra 

3. Makroökonómiai 

stabilitás 

4. Egészségügy és 

alapoktatás 

 

1. Felsőoktatás és képzés 

2. Termékpiaci 

hatékonyság 

3. Munkaerő-piaci 

hatékonyság 

4. Pénzpiac 

kifinomultsága 

5. Technológiai 

1. Üzleti kifinomultság 

2. Innováció 
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felkészültség 

piacméret 

Forrás: Baráth Gabriella (szerk.) 

 

A Budapesti Corvinus Egyetemen 1999-ben létrehozott Versenyképesség Kutató 

Központban kidolgoztak egy olyan vállalati versenyképességi indexet, amelynek bázisát a 

működőképesség, a változásképesség és a teljesítmény fő mutatócsoportjai képeznek. A 

kutatás a versenyképesség legalsóbb szintjén elhelyezkedő vállalatok csoportjára 

vonatkozik, de indikátorrendszere kiterjeszthető magasabb és összetettebb területi 

szintekre is. 

 

5. ábra: A vállalati versenyképességi index szerkezete 
 

 
Forrás: Chikán 2006 

A vállalati versenyképesség index a fenti mutatók figyelembe vételével az alábbi 

egyenlettel számítható ki:  

C = (M+V) T 

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

(Chikán 2006) 

 

V.2. Területi versenyképesség – gazdasági és társadalmi mérések 

A regionális versenyképesség vizsgálata kizárja a vizsgálható elemek köréből azokat a 

makroökonómiai mutatókat, amelyeket csak nemzeti szinten lehet értelmezni, 

megragadni. A regionális versenyképességre irányuló elemzések egy része azonban ennek 

ellenére is makroökonómiai megközelítésű – ezek elsősorban a regionális versenyképesség 
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mérésére irányulnak –, mások a mikrogazdasági szemléletükkel elsősorban a regionális 

versenyképesség javításában hasznosítják eredményeiket. 

 

Az Egyesült Királyság versenyképességi mérései (DTI) 

A régiók összehasonlítását, a regionális gazdaságfejlesztési elképzeléseikhez való 

információszolgáltatást célzó, a stratégiák kidolgozásához segítséget nyújtó módszertan az 

országos versenyképességi vizsgálathoz hasonló módszertanon, így ex ante és ex post 
elemek vizsgálatán alapul, amelyeket öt fő csoportba soroltak. A régiók társadalmi 

helyzetét leíró indikátorok számát a korábbiakhoz képest megnövelték, s külön csoportba 

sorolták a hátrányos társadalmi helyzetet jellemző mutatókat is. 

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

főre jutó nettó jövedelme, munkatermelékenység a feldolgozóiparban, 

szolgáltatásokban és a többi ágazatban, hazai és külföldi tulajdonú feldolgozóipari 

cégek kibocsátásai és befektetései, termékek és szolgáltatások exportja; 

2. Munkaerőpiac: bruttó átlagbérek, foglalkoztatottság, munkanélküliség, 

munkanélküli segély, oktatás és szakképzés; 

3. Hátrányos társadalmi helyzet: jövedelem-kiegészítések és -támogatások, 

jövedelem-egyenlőtlenségek; 

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

csúcstechnológiai, valamint technológia-igényes iparágakban való 

foglalkoztatottság; 

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

üresen álló és gazdátlan földek újrahasznosítása. 

 
Annak érdekében, hogy ne csupán az EU legfejlettebb 15 országának versenyképességi 

mérésmódszertanát részletezzük, bemutatjuk egy 2004-ben Európai Uniós tagságot nyert, 

posztszocialista ország, Lettország regionális versenyképességi mérési alternatíváját. 

 

A regionális versenyképesség „az a képesség, hogy a régiós lakosság igényeinek 

megfelelően biztosítsák a meglévő erőforrások leghatékonyabb felhasználásával és a 

szükséges források bevonzásával a lehető legmagasabb életszínvonalat” (Judrupa 2011).  A 

versenyképesség 10 elkülönített faktor segítségével lefolytatott mérésére a gazdasági 

mutatókon túl társadalmi és környezeti indikátorok segítségével került sor, s ez utóbbin 

belül sem csak az energiahordozók, erőforrások szempontjai, hanem a 

környezetszennyezéssel összefüggő problémák feltárása is jelentős szerepet kapott. A 

kutatás a következő indikátorcsoportokat különítette el és elemezte: humán erőforrás, 

szociális szféra, oktatás, kultúra, egészség, elérhetőség, innováció és kutatás, gazdaság és 

termelés, természeti erőforrások, ökológia és természet. Ezek azok a belső tényezők, 

amelyek alapjaiban befolyásolják egy régió versenyképességét. Ezeken kívül kívülről 

érkező externális hatások, az állami tervezési-fejlesztési politika irányvonalai, 

beavatkozásai és véletlenszerű – vis major – események vannak hatással a regionális 

versenyképességre. 

 

V.3. Regionális és városi versenyképesség – komplex mérések 
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2008-ben Lukovics Miklós a regionális versenyképesség mérésére létrehozott egy komplex 

indikátorrendszert. A mutatók között nagy számban találhatóak fajlagos és abszolút 

mutatók, amelyek sokrétűen jellemzik adott régió, térség gazdasági, társadalmi, ökológiai 

profilját. A mérési eljárás elsősorban kemény statisztikai adatokon nyugszik, viszont 

hátránya, hogy sok olyan adattal operál, amely a jelenlegi információs technológia által 

vezérelt globális gazdaságban nem releváns, pl. a munkahelyi, felsőoktatási és egyéb 

könyvtárak beiratkozott olvasóinak ezer lakosra jutó száma (fő), távbeszélő fővonalak ezer 

lakosra jutó száma (db), ISDN vonalak 1000 lakosra jutó száma (db). 

 

A mérés tartalmaz alapkategóriákat (jövedelmek, foglalkoztatottság, 

munkatermelékenység, globális integráltság (nyitottság), valamint alaptényezőket (kutatás 

és fejlesztés, technológia, innovációs kapacitás, kis- és középvállalkozások és a vállalati 

szektor, külföldi működő tőke, humán tőke és infrastruktúra, intézmények és társadalmi 

tőke). Végül, de nem utolsósorban sikerességi faktorokat, amelyeket Enyedi György 

használt „A sikeres város” c. tanulmányában (gazdasági szerkezet, innovációs kultúra és 

kapacitás, regionális elérhetőség, munkaerő felkészültsége, társadalmi szerkezet, döntési 

központok, környezet minősége, régió társadalmi kohéziója) (Enyedi 1997) 

 

A területi versenyképességet úttörő módon, a nagyváros-térségek szintjén vizsgálta 

Szirmai Viktória és munkatársai 2005 és 2009 között. Céljuk a magyarországi 9 nagyváros-

térség (Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Székesfehérvár, 

Kecskemét) társadalmi és gazdasági versenyképességének definiálása, valamint ezek alaján 

történő összehasonlítása, rangsorok felállítása. A vizsgálat során puha és kemény, statikus 

és dinamikusan változó statisztikai adatokkal dolgoztak, amelyek a lehető legkomplexebb 

képet adták adott nagyvárosról és az azzal szerves egységet alkotó vonzáskörzetről. 

 

A társadalmi versenyképesség vizsgálatát megalapozó statisztikai adatok a következők 

voltak (1993-2005):  

 A helyi kulturális és szabadidős szolgáltatások mutatót az 1000 lakosra jutó 

játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma, az 1000 lakosra jutó 

nyilvános könyvtárba beiratkozottak és színházi előadásokon megjelentek 

száma, az 1000 lakosra jutó mozi férőhelyek, vendéglátóhelyek és 

kereskedelmi szálláshelyek száma alapján alakították ki. 

 A helyi önkormányzati szolgáltatások mutatót az 1000 lakosra jutó 

háziorvosi ellátáson megjelentek és rendszeres szociális segélyezettek átlagos 

száma, az 1000 lakosra jutó működő általános kórházi ágyak, általános 

iskolai osztályok, valamint bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 

otthonok  férőhelyeinek száma alapján képeztük.  

 Az infrastruktúra mutató alapjául az 1000 lakosra jutó újonnan épített 

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

önkormányzati út és köztér hossza szolgált.  

 A bűnözés mutató az 1000 lakosra jutó közvádas bűncselekmények, személy 

elleni bűncselekmények, valamint vagyon elleni bűncselekmények száma 

alapján került kialakításra;  
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 A szociális viszonyok mutató alapját az öregedési index, az aktív népességen 

belüli munkanélküliek aránya, a munkanélkülieken belüli pályakezdő 

munkanélküliek, valamint a felsőfokú munkanélküliek aránya, és az aktív 

népességen belüli közcélú foglalkoztatásban résztvevők aránya alkotta.  

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

rendszeresen tisztított közterület és szemétszállításba bevont lakások száma 

alapján került kialakításra. 

A gazdasági versenyképesség mérésére a kutatás az alábbi statisztikai adatokat használta 

(1993-2003):  

 Gazdasági teljesítmény adatai: bruttó hozzáadott érték, az egy laksora jutó 

értékesítésből származó nettó árbevétel, az egy lakosra jutó, 

exportértékesítésből származó nettó árbevétel és a külföldi tulajdoni 

hányad. 

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

lakosra jutó adó összege. 

 Gazdasági szervezetek mutatói: gazdasági szervezetek nagysága és ágazati 

megoszlása. 

 Foglalkoztatottak mutatói: aktív korú népességen belüli foglalkoztatottak 

aránya, a helyben dolgozó foglalkoztatottakon belüli bejáró 

foglalkoztatottak aránya, a bejáró és az eljáró foglalkoztatottak aránya. 

 

A munka kuriózuma, hogy homlokterében az eddigi gazdaságtudományi megközelítéssel 

szemben kiemelten szerepel a társadalmi faktor, a különböző társadalmi folyamatok 

alakulásának elemzése. 

 

A társadalmi versenyképesség mérésének adekvát példáját adja Amartya Sen, aki három 

meghatározó indikátoron keresztül értelmezi a társadalom jól-lét szintjét: 

1. Életkörülmények (pl. lakásviszonyok), 

2. Lehetőségek (pl. oktatásban való részvétel), 

3. A választás szabadsága (az egyén szabadsága abban az értelemben, hogy úgy és 

olyan körülmények között és anyagi színvonalon éljen, ami neki megfelelő)  

Az amerikai Puget Sound Regionális Versenyképességi Indikátorok 2007-2008 című 

tanulmányban – a statisztikai adatokon alapuló indikátorok tükrében hasonlítanak össze 

metropolisztérségeket; 

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

osztályban, érettségizettek aránya, kiadott diplomák, tudományos és mérnöki 

diplomák, dolgozói termelékenység; 

2. Technológia és innováció: K+F ráfordítások, kibocsátott szabadalmak, SBER-díjak11; 

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

vállalkozási tanúsítványok, gazdasági fejlesztési testületek tevékenysége; 

4. Üzleti környezet: vállalkozásnyitások és -zárások, adómegoszlás; 

                                                 
11 A U.S. Small Business Administration által kiadott Small Business Innovation Research díj. 
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5. Közlekedés és infrastruktúra: utazási órák indexe, közlekedési kiadások; 

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

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

A helyi térségek fejlesztése érdekében a brit Cecilia Wong egy tizenegy faktorból álló 

versenyképességi indexet dolgozott ki főkomponens-analízis eszközét felhasználva.12 Az 

elemzésben alkalmazott mutatók elrugaszkodnak a hagyományos közgazdaságtan által 

használt indikátorrendszertől, bennük a földrajzi dimenzió (pl. elérhetőség-vizsgálatok, 

ingázás) meghatározó jelentőségű, illetve a legtöbb indikátor segítségével a komplex 

versenyképességi megközelítést próbálják mérni. A humán faktor szerepe elsődleges, 

szemben az eddigiekben elemzett, elsősorban GDP fókuszú összehasonlító analízisekkel, 

mérésekkel. 

1. Elhelyezkedés: a fő repülőterek elérhetősége; a nyolc fő üzleti 

szolgáltatócentrum elérhetősége személygépkocsival, London vasúti 

elérhetőségének ideje;  

2. Fizikai mutatók: 1000 gazdaságilag aktív személyre jutó gyárterület, 1000 

gazdaságilag aktív személyre jutó irodaterület, elhagyott területek nagysága; 

1000 gazdaságilag aktív személyre jutó városi terület;  

3. Infrastruktúra: a személygépkocsival rendelkező háztartások tömegközlekedés-

igénybevétele munkába járáshoz, az egyirányú, autóval történő közlekedés 

átlagos távolsága munkanapokon, az utazási idő átlagos hossza munkanapokon; 

4. Humán erőforrás: gazdasági aktivitási ráta, kínálatoldali túlképzettségi index, a 

magas felkészültséget igénylő társadalmi-gazdasági csoportokban 

foglalkoztatottak, a fiatalok tartós munkanélküliségi rátája; 

5. Pénzügyek és tőke: a kockázati tőketársaságok elérhetősége; 

6. Tudás és technológia: a csúcstechnológiai foglalkoztatottak lokációs hányadosa, 

a felsőoktatási intézmények minőségi természettudományos és mérnöki 

kutatásainak elérhetősége; 

7. Ipari szerkezet: az információalapú üzleti szolgáltatások foglalkoztatottainak 

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

komponense; 

8. Vállalkozási szerkezet: a kisvállalkozások megszűnési rátája, a kisvállalkozások 

vitalitási rátája; 

9. Közösségi identitás: ingázási index; 

10. Életminőség: biztosítási díjak nagysága, megtakarítások indexe, a házak átlagos 

ára, a természetvédelmi területek aránya, a standardizált halandósági ráta, 

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

                                                 
12

 Az elemzés során a tervezett tizenegyedik, az intézményi kapacitás faktort mégsem vette figyelembe a 

szerző, mert nem sikerül kellő mértékben illeszkedő indikátort találnia.  
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A komplex versenyképesség, illetve egy térség versenypozíciójának minősítésére alkalmas 

tényezők Palkovits szerint az alábbiak (Palkovits 2000): 

 „a régió nyitottsága, a gazdasági szereplők nemzetközi piacokon való 

megmérettetése, azok kedvező versenypozíciójának (nem pusztán az 

exportvolumen, hanem a nehezen másolható magas szintű általános 

termelési képesség, az ennek alárendelt termelékenység, szervezeti tanulási 

képesség, piaci részesedés, rugalmasság, innovációs készség, új termék 

piacraviteli gyorsasága) tartóssága, megalapozottsága; 

 a tudásintenzív tevékenységek nagy súlya, ezzel összefüggésben a régióbeli 

lakosság jövedelmeinek magas általános szintje; 

 a gazdasági szereplők stratégiai érdekeltsége a helyben maradásra, vagyis 

azok regionális/lokális beágyazottsága” 

 

A mérések egy része a legalacsonyabb területi szintre, azaz a települési (városi) szintre 

összpontosít, amelyek versenyképességét komplex indikátorok segítségével teszi 

mérhetővé, összevethetővé. 

 

Erre ad kiváló példát Webster és Muller vizsgálata, melynek célja a városok 

versenyképességének mérése. Ennek érdekében a vizsgált faktorokat négy elkülönített 

csoportba (gazdasági struktúra, területi ellátottság, humán erőforrások, intézményi 

környezet) sorolta. Az elemzés módszertanilag sokrétű, kvantitatív és kvalitatív 

elemzésekre egyaránt támaszkodik, s az egyes faktorokat tekintve is jelentős újítást 

képvisel a nehezen mérhető minőségi elemek bevonásával. 

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

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

koncentráció és a gazdaság diverzifikációjának szintje, központiság;  

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

szolgáltatások, tőke és pénzügyek, költségszerkezet, arculat; 

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

oktatási intézmények és tantervek, ipari struktúra és munkaerő egyezése, 

bérjövedelem és munkaügyi intézményrendszer; 

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

és összekapcsolódások, normák és szokások (Webster – Muller, 2000).  

 

Begg (1999) a városi versenyképesség mérésének input oldalán Porterhez hasonló 

szempontrendszert alkalmaz. A versenyképesség legfőbb célja olvasatában az 

életszínvonal, az életminőség, amelyhez a kedvező foglalkoztatottsági ráta és 

termelékenység biztosítja az alapot. A város teljesítménye járul hozzá a fenti fő 

prioritáshoz, illetve az azt elősegítő tényezőkhöz. A városi teljesítmény négy összetevő 

mentén értelmezhető, amelyek elsősorban közvetve, de akár közvetlenül is hathatnak a 

nevesített fő tényezőkre (4. ábra).  
1. Központilag meghatározott ágazati trendek: a makrogazdasági tevékenységre 

gyakorolt fő hatások; 
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2. Vállalati jellemzők: a helyi vállalatok jellegzetes vonásai; 

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

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

ösztönző tényezők. 

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

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

megyei jogú városok esetében kombinált rangmódszer alkalmazásával, az alábbi dinamikus 

mutatók elemzésével alakították ki városkategóriáikat: 

 kiskereskedelmi forgalom növekedésének üteme (1998/1990) 

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

 a szolgáltatásokban képződött hozzáadott érték növekedésének üteme 

(1998/1995) 

 az iparűzési adó változásának üteme (1998/1995) 

 az adóköteles személyi jövedelem változásának üteme (1998/1995) 

A dinamikus mutatók mellett a kutatók egyéb statikus fajlagos mutatókat is használtak a 

városok versenyképességének meghatározására: 

 kiskereskedelmi vállalatok egy lakosra jutó nettó árbevétele (1998) 

 a feldolgozóipari (kettős könyvelésű) vállalatok egy foglalkoztatottra jutó 

társasági adóalapja (1998) 

 az üzleti szolgáltatást végző (kettős könyvelésű) vállalatok egy 

foglalkoztatottra jutó nettó árbevétele (1998) 

 az egy lakosra jutó iparűzési adó (1998) 

 az egy lakosra jutó adóköteles személyi jövedelem (1998) 

Ezek alapján a dinamikus és fajlagos mutatók együttesen mutatják a vizsgált városok 

versenyképességét, amelyek városok közötti rangsoralkotásra is kiválóan alkalmasak. 

(Lengyel - Rechnitzer 2000) 

 

A városok közti rangsoroknak természetesen nemcsak tudományos értelemben van 

jelentőségük. Jó példa erre Németország, ahol egyre nagyobb közkedveltségnek örvend az 

város és régió ranking, amelynek során a növekvő lélekszám mellett más mutatók alapján 

is hierarchiát állítanak fel a városok és régiók között13. A német médiában nagy 

visszhangot kapó rangsorok természetesen erősítik a versenyhelyzetet és a politikai 

szereplőket is lépésekre kényszerítik, az állampolgárokat pedig szembesítik azzal, hogy 

lakóhelyük versenyképes-e avagy sem. A versenyképesség diskurzusa így terjeszkedik a 

tudomány közegéből a hétköznapok és a politikai cselekvés világába és fordítva. 

                                                 
13

 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 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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VI. Összegzés, továbblépési javaslatok 

A versenyképesség fogalmának jelentésrétegeiben kutatva azt láttuk, 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 

számos alakváltozáson ment keresztül, különböző meghatározási kísérletek, modellek, 

tudományos viták és politikai projektek kapcsolódnak hozzá. A globális versenyképesség 

fogalma lesz például az egyik hajtóereje az európai integrációnak, ez a fogalom alapozza 

meg az EU legújabb inter- és transzregionális kezdeményezéseit.  

 

A versenyképesség a kilencvenes években egyre inkább kulcsfogalommá vált. A 

közgazdaságtudományban leginkább a termelékenységet és növekedés ütemét tartják a 

versenyképesség lényegének. Az EU dokumentumok tanúsága szerint, de a 

versenyképesség társadalmi szempontú tudományos megközelítéseiben is a 

versenyképesség európai interpretációjában igen fontos szereppel bír a magas szintű 

foglalkoztatottság, a magas életszínvonal biztosítása a lakosság egésze számára, a 

fenntartható, környezettudatos fejlődés elősegítése és a társadalmi konszenzus, kohézió 

elérése.  

 

Elmondható, hogy a versenyképesség diskurzusban az elmúlt 30-40 év alatt jelentős 

jelentésmódosulások következtek be. Ezek a változások nemcsak a versenyképesség 

hatókörének kiterjesztését (vállalatoktól a globális piacokig) foglalják magukban, hanem a 

fogalom tartalmának bővülését is. A gazdaságról a társadalomra átkerülő hangsúlyok 

nyomán a versenyképesség fogalma (s kutatása) egyre inkább kötődni kezd kisebb, 

áttekinthetőbb lokális közösségekhez, csoportokhoz, térségekhez. Ez nemcsak földrajzi 

értelemben vett „térbeliesítését” jelenti a fogalomnak, hanem annak felismerését is, hogy a 

helyek szimbolikus, kulturális javak együttesei. Ha a lokális versenyképességet akarjuk 

vizsgálni, akkor ezeket a szimbolikus javakat: értékeket, normákat, identitáselemeket, 

közösségi mechanizmusokat, beállítódásokat is vizsgálnunk kell.  Az alábbiakban ezért 

röviden összegyűjtöttük azokat a szempontokat, amelyek ebben az értelemben komplex, 

tehát nemcsak gazdasági és társadalmi, de kulturális megközelítést is érvényesítenek, s 

amelyek ötvözik az általunk legjobbnak tartott modellekben látottakat, kiegészítve azokat 

saját meglátásainkkal (még nem rendszerezett állapotban, inkább felsorolásszerűen, azaz 

az alprojekt számára kiinduló vitaalapnak szánjuk). 

 

A jól-lét társadalmi-kulturális elemei 

(1) helyi társadalom (szervezettség, érdekérvényesítési képességek, ezek szervezeti keretei, 

például civil szerveződések jelenléte, ezek milyen kommunikációs eszközöket használnak 

a helyi – és országos nyilvánosság elérésére) 

(2) helyi közösségek (sajátos kulturális tradíciók, identitások jelenléte, vannak-e olyan 

csoportok, amelyek a helyi kulturális hagyományokból gazdasági tőkét kívánnak 
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kovácsolni? – idekapcsolható a Hobsbawm-féle „invented tradition”-fogalom, a kultúra 

marketingje, a kulturális turizmus és helyi imázs fogalmai, jelenségei) 

(3) lehetőségek, a hétköznapi élet kereteinek szűkössége, vagy tágassága 

(életkörülmények, a mobilitás megléte/hiánya, oktatási kínálat spektruma – magyar 

viszonylatban fontos lehetne az oktatás konzervatív, kirekesztő voltára kitérni) 

(4) értékek (szabadság, tolerancia, nyitottság, alkalmazkodóképesség, kooperációs készség, 

bizalom – itt hozzá lehetne nyúlni pl. a Hofstede féle kulturális mutatókhoz is, amelyek 

egy közösség alapvető orientációit hivatottak „mérni” – például mennyire hajlandó egy 

társadalom változtatni, rizikót vállalni, milyen idődimenziókban gondolkodik – hosszabb 

távon tervez-e, mit gondolunk az idegenekről, stb.) 

(5) tudás (milyen elemekből épül föl, generációk közti kommunikáció, történeti 

tapasztalatok, a médiából megszerezhető tudás, nézetek, tanulással kapcsolatos 

beállítódások). 

 

A fenti „kategóriák” természetesen bővíthetők, elemekre bonthatók, de meglátásunk 

szerint mindenképpen alapelemei lehetnek a tervezett kutatásnak. 
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