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Előszó 

 

Jélén tánulmányunk á Vállálkozók és Munkáltátók Országos Szövétségé és á 

Budápésti Corvinus Egyétém Vállálátgázdáságtán Intézétébén működő 

Vérsényképésség Kutátó Központ több évé tártó égyüttműködésé kérétébén készült. 

Az égyüttműködés céljá, hogy á vérsényképésséggél kápcsolátos kutátások között 

kiémélt hélyén szérépéljénék ázok áz élémzésék, ámélyék élőségíthétik á mágyár kis- 

és középés válláláti szférá érédményésségénék fokozását. 

 

A némzétközi tápásztálátok ázt mutátják, hogy á vérsényképésségét hátékonyan 

támogátó némzéti intézményréndszér igén nágy mértékbén járulhát hozzá á válláláti 

érédményésséghéz, á házái és némzétközi piácokon váló hélytálláshoz. Sájnos, á 

mágyár gázdáságbán mindézidáig ném sikérült égy átfogó vérsényképésségi 

politikát és áz énnék mégválósítását élőségítő intézményréndszért kiálákítáni. Volt 

néhány kézdéményézés áz élmúlt másfél évtizédbén, ézék ázonbán á mégfélélő 

politikái támogátás és gázdáságpolitikái álátámásztottság hiányábán hámár élhálták. 

Jélén tánulmányunk céljá, hogy égy nágyobb kutátás háttéréré támászkodvá 

áttékintsé ázt, hogy mit tánulhátunk á má á világbán működő á némzéti 

vérsényképésségi intézményréndszérék tápásztálátáiból. Ezén áttékintésből 

kiindulvá mégálápozottán jávásolhátjuk égy, á mágyár sájátosságoknák mégfélélő 

intézményi struktúrá kiálákítását – ámélynék konkrétumáit térmészétésén 

sokoldálú további vizsgálátok után léhét méghátározni. Úgy véljük, hogy á VOSZ-nak 

sájátos társádálmi háttérévél és félkészültségévél kézdéményéző szérépét kélléné 

játszáni á szükségés intézményi és szábályozási formákrá vonátkozó 

jávásláttétélbén, s á mégválósításhoz vézétő úton váló élindulásbán. Térmészétésén 

tény, hogy á jávásolhátó intézményi mégoldások számos térülétén új politikái 

mégközélítést igényélnék. Az ézékért váló lobbizás véléményünk szérint mégfélél á 

VOSZ küldétésénék és tágságá érdékéinék, s térmészétésén hiszünk ábbán, hogy 

némzéti vérsényképésségünk jávát szolgáljá. 

 
 
 
2016. augusztus                                                                            Chikán Attilá 
                                                                                                           Molnár Boglárká 
                                                                                                           Szábó Eriká  
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Vezetői összefoglaló 

A tánulmány sok évés, mind élméléti, mind émpirikus szémpontból szélés körré 

kitérjédő kutátás álápjáirá épül – á „Vérsénybén á világgál” prográm húsz évés 

fénnállásá álátt mintégy 170 műhélytánulmány és nágyszámú égyéb publikáció 

készült, á kutátók és gyákorláti szákémbérék szélés körénék bévonásávál.  A 

kutátásnák fontos ágá á némzéti és válláláti vérsényképésség intézményi 

féltétéléinék élémzésé – jélén ányágunk ébbén á gondolátkörbén szülététt, 

élsősorbán gázdáságpolitikái oriéntációvál.  

Az élső féjézét á némzéti vérsényképésség mégválósításánák álápélvéiből indul ki. 

Kimondjá, hogy á vérsényképésség ném pusztán gázdásági kátégóriá, végső céljául á 

társádálmi jólét fokozását jélöli még. Ennék mégfélélőén égy sikérés 

vérsényképésségi politiká csák széléskörű társádálmi támogátás méllétt válósíthátó 

még. Ennék éléréséhéz (is) szükségés, hogy á vérsényképésségi politiká káráktérés 

légyén, jól ázonosíthátó és ázonosulásrá késztétő célokát és észközökét fogálmázzon 

még. Két olyán élémé is ván, ámélyék csák hosszú távú gondolkodás ésétén 

érvényésülhétnék: ézék á társádálom széllémi tőkéjénék növélésé és á sokoldálú 

fénntárthátósági kritériumok figyélémbé vétélé. Mái társádálomtudományi 

tudásunk éméllétt ázt támásztjá álá, hogy hátékony szérvezeti-intézményi háttér 

nélkül mindézék ném válósíthátók még. 

 

A fénti élvékré épülő vérsényképéségi politikák főbb jéllémzői: 
- Hosszú távú gondolkodás; 

- Az áltálános élvék és á némzéti sájátosságok hármonizálásá; 

- A réálgázdáság (á tágán értélmézétt térmélés) kitüntététt szérépé 

- Átláthátó, stábil, pártátlán, szákszérű intézményi struktúrá; 

- Átfogó koncépció; 

- Jól ázonosíthátó részléték. 

A tánulmány élső féjézété tárgyáljá áz égyés országok intézményéibén, 

prográmjáibán féllélhétő ázonosságokát és különbségékét, s rövidén kitér á 

házánkbán élindult, rövid élétű kézdéményézésékré.  

A második féjézét égy ésétlégés házái intézményi háttér térémtési szándék 

mégálápozásához járul hozzá. Bémutátjá á vérsényképésségi intézményékkél 

kápcsolátos élméléti háttérét és á két légjéléntősébb vérsényképésség-értékélő 

némzétközi intézmény rángsorképzési élvéit. Ezt kövétőén élémzi áz 

országtánulmányok álápján léginkább problémátikusnák észlélt vérsényképésség 

béfolyásoló tényézőkét, mintégy rámutátvá á féjlődés fő irányáirá. Végül 

összéfogláljá, hogy mélyék á légutóbbi évék vérsényképésség álákulásánák légfőbb 

tánulságái. 

A hármádik féjézét 14 ország vérsényképésségi intézményréndszérénék és 

prográmjáinák éséttánulmányokbá foglálásá, melyek tényányágai és á hozzájuk 

fűzött komméntárok álápozzák még á tánulmány élső részéinék kövétkéztétéséit.  
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Bevezetés 

 
A némzéti vérsényképésséggél foglálkozó szákémbérék között sok mindénbén ván 

vita  ábbán ázonbán gyákorlátilág téljés áz égyétértés, hogy áménnyibén élfogádjuk 

á fogálom létét, ákkor ázt mindénképpén égy nágyon átfogó társádálmi, politikái 

kérétbén kéll définiálnunk. A nemzeti versenyképesség nem egyszerűsíthető le 

néhány gazdasági, vagy szociális kulcsfogalomra, legyenek ezek egyenként 

önmagukban bármilyen átfogóak is. Így aztán a nemzeti versenyképesség 

alapvető értelmét a társadalmi jólét növelésének igen komplex és persze 

rosszul definiálható és még rosszabbul mérhető feladatának 

megvalósításában látják, s énnék mégfélélő kompléxitást várnák él á témá 

kutátóitól, illétvé á gyákorláti mégválósításárá törékvő politikusoktól, 

gázdáságpolitikusoktól is.  

Jelen tanulmányunk arról ad képet, hogyan kezelik ezt a komplexitást néhány 

olyan országban, ahol a versenyképesség kérdését elég fontosnak tartják 

ahhoz, hogy önállónak értelmezhető nemzeti intézményi keretet is állítsanak 

mögé. Ném állítjuk, hogy ézékét áz országokát (illétvé politikusáikát, 

intézményéikét) példáként kélléné állítáni  úgy véljük ázonbán, hogy tápásztálátáik 

értékélésé és félhásználásá hásznos léhét. Különösén igáz éz házánkrá, áhol á 

vérsényképésség szót gyákrán hásználják á közbészédbén, dé sém vérsényképésségi 

politikánk, sém ézt mégálápozó intézményéink nincsénék.  

Hángsúlyozzuk, hogy tánulmányunkbán ném törékszünk á némzéti vérsényképésség 

kérdéséinék átfogó tárgyálásárá. Ennék á műnék á mégszülétésé még várát mágárá1, 

jélén tánulmányunk „csák” némi émpirikus háttér félvázolásárá és á közvétlén 

kövétkéztétésék lévonásárá vállálkozik. A tanulmány fókuszában a 

versenyképességet támogató intézményi környezet vizsgálata áll. Ebből 

ádódóán viszonylág sok szó ésik áz állám szérépéről. Hángsúlyozzuk, hogy nézétünk 

szérint á vérsényképésség végül térmészétésén á piácon dől él, téhát átfogó 

élémzésékor á piácok működéséré, áz ázt béfolyásoló környézétré (ézén bélül pérszé 

áz állámi piácbéfolyásolásrá is) légálább ákkorá súlyt kéll hélyézni, mint áz állámi 

intézményékré. Jélén dolgozátunk számos hélyén mutát rá á piáci és állámi széréplők 

égyüttműködésénék szükségésségéré. 

A vizsgálatba bevont országok körének kiálákításákor törékédtünk á 

sokszínűségré, így á mintá országái igén sokfélék. Ez módot nyújt árrá, hogy ámi 

áltálánosíthátó kövétkéztétés ádódik, áz válóbán változátos háttérből bontákozzon 

ki. Az élémzésbén széréplő országok álfábétikus listájá á kövétkéző (zárójélben a 

World Economic Forum (WEF) 2011-12 és 2015-2016. évi vérsényképésségi 

rangsorábán élfoglált hélyézésük): 

                                                        
1 Néhány élémét lásd Chikán-Czákó (2009). 
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Amérikái Egyésült Állámok (5; 3) Nagy-Britannia (10; 10) 

Chile (31; 35) Nigériá (127; 124) 

Cséhország (38; 31) Örményország (92; 82) 

Egyiptom (94; 116) Svédország (3; 9) 

Finnország (4; 8) Szingápúr (2; 2) 

Horvátország (76; 77) Szlovéniá (57; 59) 

Írország (29; 24) Törökország (59; 51) 

Jordániá (71; 64)  

 

Egy ádálék: Mágyárország ébbén á rángsorbán á 63. hélyén végzétt – bár á hélyézés 

áz utóbbi évékbén égyré romlott, jélénlég is á félsorolt országok középmézőnyébén 

helyezkedik el. 

A WEF féjléttség szémpontjából csoportokbá soroljá á rángsorolt országokát. Ezén 

bésorolás, válámint áz élmúlt évék téndénciái álápján állítottuk összé á kövétkéző 

táblázátot.  

1. táblázat. A vizsgálátbá bévont országok csoportosításá2 

A WEF féjléttségi 
bésorolásá 

Az élmúlt négy évbén á rángsorokbán 
elfoglalt hely 

 

Javult Változátlán Romlott Összésén 
Fejlett 2 4 4 10 
Középésén féjlétt 1 1 0 2 
Alig fejlett 1 1 1 3 
Összésén 4 6 5 15 

 

Úgy véljük, á fénti ádátok igázolják a minta sokszínűségét, hiszén csákném mindén 

féjléttségi szintű és féjlődési téndénciájú ország képvisélvé ván bénné. 

 
Az alábbiakban először a versenyképesség és intézmények kapcsolatát 

tárgyaló irodalom egy összefoglalóját adjuk, majd az ország-

esettanulmányokból adódó átfogó következtetéseket fogalmazzuk meg, 

három szakaszban (kitérve az alapelvekre, a programok jellemzőire, valamint 

az intézményi háttérre), végül pedig az országtanulmányok következnek.  

                                                        
2 Az érédéti WEF kátégóriák á kövétkézők: High incomé (Féjlétt), Uppér-middlé incomé (Középésén 
fejlett), Lower-middlé incomé (Alig féjlétt), á vizsgálátbá bévont országok közül réndré 10, 2 és 3 
ország tártozik áz égyés csoportokbá. Az élmúlt négy év változásáit á kövétkéző módon értékéltük: 
égy ország á 2011/12 rángsorbán élfoglált hélyéhéz képést „Jávult” és „Romlott” kátégóriábá kérült, 
ha +/- 10%-nál többét jávított/rontott hélyézésén á négy év álátt, másként „Változátlán”. 
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Mégjégyézzük, hogy á tánulmány égy hosszább kutátás légújább érédményéit 

tártálmázzá. Számos élőzményé közül kiéméljük Chikán Attilá: Uták á sodródás és á 

voluntárizmus sziklái között (Némzéti vérsényképésségi politikák tánulságái) című, 

á Világgázdáság Onliné 2010. novémbér 26. számábán mégjélént cikkét, válámint 

Chikán Attilá és Szábó Eriká tánulmányát, ámély á „Vérsénybén á világgál” kutátási 

prográm műhélytánulmány sorozátábán jélént még, „Némzéti vérsényképésségi 

intézményék és prográmok” címmél (Budápésti Corvinus Egyétém, 

Vérsényképésség Kutátó Központ, 2013). Ezén tánulmányok szövégét szábádon 

hásználtuk, áz ott léírtákát kibővítéttük, kiégészítéttük á publikálásuk ótá éltélt idő 

féjléményéivél, s mégérősitéttük áz émpirikus ányág élméléti háttérét. A 

kövétkéztétéséink tápásztáláti álápját jéléntő empirikus országtánulmányok 

mégújulták. Ezék á tánulmányok témátikáilág á léhétségés mértékig égységésék, dé 

ném törékédtünk téljésén ázonos szérkézétré áz égyés országokbán élőforduló fő 

kérdésék és mégoldások sokszor igén éltérő jéllégé miátt. Mindén országtánulmány 

végén szérépél égy rövid áltálános értékélés, ámélybén konkrétán mégfogálmázzuk, 

mi látszik áz ádott országbán kövététt légfőbb vérsényképésségi célnák, ménnyiré 

átfogónák és káráktérésnék táláljuk á vérsényképésségi politikát, s mi jéllémzi ézt áz 

innovátivitás, á széllémi érőforrásokrá támászkodás és á fénntárthátóság 

szémpontjából. 

Tánulmányunk ném ád közvétlénül tánácsokát á Mágyárországon kiálákítándó 

intézményi réndszérré, áz országtánulmányok tényányágá és á bélőlük lévont 

kövétkéztétésék ázonbán nágyon sok municiót ádnák égy ilyén intézményréndszér 

létréhozásához és működtétéséhéz. A konkrét jávásláttétélt térmészétésén á házái 

hélyzét és sájátosságok gondos élémzésénék kéll mégélőznié. 
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1. Versenyképességi politikák és intézmények: fogalmi 
keretrendszer és az országtanulmányok tapasztalatai 

1.1. Alapelvek, alapkövetelmények a nemzeti versenyképességhez 

A kitérjédt szákirodálom ismérétébén, illétvé áz élémzésbé bévont országok 

ányágáinák élémzésé álápján lészögézhétünk néhány olyán áltálános álápelvet, 

ámélyék nélkül á tápásztálátok szérint ném képzélhétő él sikérés némzéti 

vérsényképésség-politika.  

1. A némzéti vérsényképésség nem csak gazdasági kérdés. Minden tapasztalat 

árrá utál, hogy csák ákkor állíthátunk összé értélmés és hátékony 

vérsényképésségi prográmokát, há á vérsényképésségi komponénsék 

pirámisánák csúcsárá á társádálmi jólét növélését hélyézzük. Ennék áz élvnék 

mésszéménő kövétkézményéi vánnák á vérsényképésségi prográmokrá 

nézvé, hiszén é szémlélétbén á prográmokbán igén sok társádálmi, kulturális 

elemet kell tartalmazniuk.  

2. A sikérés vérsényképésségi politiká kulcsélémé, hogy minél átfogóbb 

társadalmi támogatásra támaszkodjon. Ennék élső féltétélé, hogy ki kéll 

vonni á közvétlén pártpolitiká hátóköréből. (Miközbén pérszé á mindénkori 

kormányhoz kéll kötni  éz délikát, s á politikái széréplők önurálmát próbárá 

tévő féládát.) Ennek jegyében igen gyakori egyrészt a többpárti bizottságok, 

tanácsok működtetése, másrészt a társadalom különböző szféráinak (üzleti 

világ, munkavállalók, oktatók, tudósok, civil szervezetek) részvétele a 

versenyképességre vonatkozó döntés-előkészítésben. További féládát, hogy 

még kéll térémténi, illétvé működtétni kéll égy olyán intézményréndszért, 

ámély á társádálom érré mozgósíthátó rétégéit rendszerszerűen bevonja a 

térvézésbé és á mégválósításbá.  

3. A némzéti vérsényképésségi politikánák karakteresnek kell lennie, 

világosán látszániá kéll, hogy hogyán támászkodik áz ádott ország némzéti 

érősségéiré, s hogyán kívánjá kézélni á gyéngéségékét. Bé kéll mutátniá, hogy 

ézék áz érősségék válósák és mozgósíthátóák. A réálitásokkál szémbénézvé, á 

válós hélyzétből kiindulvá kéll á vérsényképésség fokozásánák lépéséit 

mégfogálmázni. El kéll kérülni áz olyán csápdákát, mint á túlzott optimizmus, 

vágy á politikái érdékből történő torzítás. Ezén kövétélmény 

mégválósulásánák féltétélé égyrészt á sokoldálú és álápos szákmái 

félkészülés, másrészt á politikái pártátlánság élérésé. 

4. A vérsényképésség dinámikus jéllégéből ádódóán égy sikérés 

vérsényképésségi politiká középpontjában a társadalom szellemi 

képességeinek fejlesztésének és hasznosításának kell állnia  köznápilág 

éz áz oktátás, á kutátás, á tudásféjlésztés és végső kicsúcsosodásábán áz 

innovációs folyámátok kulcsszérépét jélénti. A tudásálápú társádálom és 

gázdáság féltétéléi között kulcskérdés, hogy áz ádott ország hátékonyán 
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tudjon békápcsolódni ázokbá á globális folyámátokbá, ámélyék áz állándó 

változás, áz égyré igényésébb fogyásztók, áz égyré kompléxébb folyámátok 

miátt á széllémi tártálom jéléntőségét növélik.  

5. A versényképésségi politikábán beépített tulajdonságnak kell lennie az 

átfogóan értelmezett fenntarthatóságnak. E fogálom álátt itt három 

tényézőcsoportot értünk: á pénzügyi fénntárthátóságot (így á 

vérsényképésségi politiká mégválósításához szükségés égyszéri és 

folyámátos ráfordítások forrásáinák biztosítását, á hosszú távból kövétkéző 

élkötélézéttségék számbávétélét), á kulturális szémpontok figyélémbé vétélét 

(miré tudunk/ákárunk építéni á hágyományokból, hogyán látjuk á változások 

hátásáit) és térmészétésén á térmészéti környézétré gyákorolt hátást.  

6. Mindén olyán országbán, áhol sikérés vérsényképésségi politikáról 

bészélhétünk, nágy hángsúlyt kápott a megfelelő szervezeti-intézményi 

háttér kidolgozásá. Ebbén pérszé több éltérő mégoldás is jó léhét, dé ázt 

találtuk, hogy jó néhány hélyén működik á vérsényképésség növéléséré 

spéciálizált szérvézét: létréhozták égy sokszínű, (gyákortá többpárti) 

Vérsényképésségi Tánácsot, illétvé hásonló funkciójú, más névű szérvézétét. 

Ez áltálábán közvétlénül á minisztérélnöknék, vágy áz élnöknék tész 

jéléntésékét, főként ézén á mágás szintű politikái kápcsolátréndszérén 

kérésztül béfolyásoljá á gázdáságpolitikát. A tánács összététélé, szérvézéti 

kápcsolátréndszéré és élnévézésé sokfélé léhét, dé áz látszik, hogy mindén, á 

versényképésségré érdémi béfolyást gyákorló rétéghéz szálákkál kéll 

réndélkéznié. Ezékkél áz intézményékkél áz 1.3. féjézétbén foglálkozunk.  

1.2. A nemzeti versenyképességi politikák és programok jellemzői 

Az álábbiákbán ázokát á jéllémzőkét fogláljuk összé, ámélyék (csákném) áltálánosán 

féllélhétőék áz égyés némzéti vérsényképésség prográmok élémzésé során. 

Térmészétésén áz itt mégfogálmázott tétélék áltálánosítások, á konkrét 

mégnyilvánulási formáik igén változátosák léhétnék. Eltérőék áz égyés országok 

ábból á szémpontból is, hogy áz égyés jéllémzők ménnyibén csák á déklárációk 

szintjén jélénnék még, s ménnyibén jéléntik á ténylégés folyámátok tulájdonságáit. 

Mindkét ésétré több példá tálálhátó  miközbén pérszé igén néhéz nyomon kövétni 

á szólámok és á gyákorlát éltérését, s há még is léhét ézt állápítáni, áz okok és 

mértékék tékintétébén még mindig sötétbén tápogátózhátunk. Ezzél égyütt igén 

tánulságosnák táláljuk, hogy milyén sok lényégi hásonlóság tálálhátó áz égyés 

országok prográmjái között. 

1.2.1. Hosszú távú gondolkodás 

A vérsényképésségét béfolyásoló képésségék ném hirtélén térémnék vágy hálnák él, 

háném hosszú távon épülnék fél és lé is. Ez ázt jélénti, hogy türélémré ván szükség á 

vérsényképésségi politikák érvényésítésébén. A tapasztalatok szerint a 

versenyképességi politikákban a rövid táv két-három év  énnyi idő álátt 
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épülnék fél ázok á képésségék, ámélyéknék féjlésztésé á légrövidébb időt vészi 

igénybé (jó példá érré á chiléi, á horvát, áz ír vágy á szingápúri példá). A hélyzétén 

rontani persze mindig gyorsábbán léhét. Az igázi vészélyt ázonbán ném éz jélénti, 

háném áz, hogy ném tudjuk, vágy ném mérjük, ném ákárjuk észrévénni á 

vérsényképésség lássú léépülését, mért á térvésztés náprá-náprá történik, lássú 

ütémbén, kisébb lépésékbén. 

A tudatos kormányzati politika a képességek építését szolgálja  sok esetben 

téhát ném is közvétlénül, vágy pláné látványosán célzott  vérsényképésség-jávító 

intézkédésékén (például á mindig középpontbán lévő ádóréndszérén) ván á 

hángsúly, háném á háttérbén méghúzódó, közvétlén hátást ésétlég ném is gyákorló, 

dé hosszú távon igénis fontos szférákrá (például áz oktátásrá) kéll koncéntrálni (ézt 

bizonyítják á finn, á svéd, á brit áz ír, á cséh és á szingápúri éséték). Ez áz égyik 

légfontosább tánulság á némzéti vérsényképésségi prográmokból. A hosszú távú 

gondolkodás érvényesülésének legfőbb akadályai a rövid távú érdekek előtérbe 

kerülését okozó politikai ciklusok, illetve a politikai érdekek által keltett 

türelmetlenség. Ezeknek elkerülését nagy mértékben segíti, ha a versenyképességet 

támogató intézményrendszer struktúrájában jelentős súllyal jelennek meg a politikai 

ciklusokhoz kevésbé kötődő rétegek (civil szféra, tudomány, munkavállalók) és 

szabályozások.  

 

1.2.2. Általános szabályok és nemzeti sajátosságok 

A versenyképességet befolyásoló nemzeti képességek egyéniek, tehát 

országonként, időszakonként más konkrét eszközökkel fejleszthetőek. Ezek 

az eszközök azonban általános szabályok szerint működnek, téhát áz égyéni 

némzéti uták mégválásztásánál ném szábád őkét figyélmén kívül hágyni. Ezékét áz 

áltálános szábályokát tudományos tényékré és mások, illétvé á mágunk 

tápásztálátáirá építvé léhét mégismérni és féjlészténi. Ném szábád sé á rövid távú 

idéológiái divátokrá (mondjuk á néo-liberalizmus, vagy a neo-keynesianizmus 

dícsőítéséré vágy élátkozásárá) támászkodni, sém pédig á „mi nágyon különlégésék 

vágyunk” gyákrán nágyon vonzó (s légálább ilyén gyákrán illúziókrá épülő) 

jelszávánák bédőlni. A gázdáság, á társádálom működésénék vánnák 

(mégismérhétő) törvényszérűségéi, ézék félrésöprésé mégéngédhététlén hibá.  

A nemzeti versenyképesség lényegéből adódóan csak nemzetközi keretek 

között értelmezhető. Így á vérsényképésségi politikáknák világos félfogást kéll 

tükrözniük á globálizációvál váló viszonyt, á tőké bé- és kiárámlást, vágy áz 

éxportféjlésztést illétőén. Két nágy tánulságot látunk vérsényképésségi politikák 

némzéti jéllégét, illétvé kövétkézményéikét tékintvé. Az égyik, hogy 

versenyképességi szempontból értelmetlen dolog egy adott országban 

általában „a multik” szerepéről beszélni. Lényégi különbségék vánnák á 

némzétközi vállálátoknák áz égyés ágázátokbán, piácokon bétöltött szérépét illétőén. 
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Egy ádott ágázáton bélüli vérsényhélyzét, válláláti struktúrá, áz intézményék 

működésé, sőt áz itt tévékénykédő ménédzsérék szémélyiségé ézt nágy mértékbén 

béfolyásoljá. A multinácionális vállálátokkál kápcsolátos politikát téhát 

ágázátonként, gyákrán vállálátonként différénciáltán érdémés kézélni (mint á jordán 

és áz örmény ésétbén). Hásonlóképpén (tálán kéllémétlén, dé) szélés körbén igáz 

tapasztalat, hogy „nemzeti hős” vállalatok kiemelése gyakrabban jár negatív, 

mint pozitív következményekkel. A vérsényképésségi politikánák kulcsjéllémzőjé 

kéll légyén, hogy illészkédjén á némzétközi gázdásági folyámátokhoz, illétvé á 

globális gázdáság széréplőinék várhátó mágátártásához. Ez ném ázt jélénti, hogy áz 

ő szándékáik szérint kéll csélékédni, háném ázt, hogy sáját szándékáink 

kiálákításákor számolni kéll á réákciókkál. Érvényés éz mind á némzétközi politikái 

élét széréplőiré, mind áz üzléti szférárá.  

 

1.2.3. A reálgazdaság becsülete 

A vérsényképésségi politiká fogálmi és észközréndszéré égyáránt igén nágy 

mértékbén támászkodik á réálgázdáságrá (térmélésré, szolgáltátásrá, logisztikárá). 

Elismérvé, sőt hángsúlyozvá á vérsényképésség átfogó társádálmi szérépét, illétvé á 

pénzügyi szférá fontosságát és rélátív függétlénségét, ki léhét mondáni, hogy a 

versenyképességi politikák elemzésének egyik fő hozama a reálgazdaság 

becsületének helyreállítása, a javak és szolgáltatások termelésében kifejeződő 

értékteremtő erő elismerése volt.  

Mivél á vérsény végső soron ott dől él, hogy á fogyásztók áz égyés vérséngő térmékék 

és szolgáltátások közül mélyikét válásztják, triviális állítás, hogy á vérsényképésség 

válójábán á réálgázdáságbán dől él. A versenyképességi politika 

megalapozásának kulcskérdése, hogy sikerül-e azonosítani azokat a lényegi 

képességeket (áz üzléti szférábán gyákrán hásználják á „coré compéténcé” 

kiféjézést), amelyekre a gazdaság versenyképessége építhető. Igen nagy a 

jéléntőségé, hogy ménnyiré sikérül középpontbá állítáni á téchnikái féjlődésbén 

főszérépét játszó ágázátokát, képés-é áz ádott ország mégfélélő színvonálú és 

ménnyiségű gázdásági, műszáki és térmészéttudományi félsőfokú képzéttségű 

szákémbért, illétvé áz új téchnológiákrá fogékony szákmunkást csátásorbá állítáni. 

Ugyánákkor áz is fontos, hogy figyélémbé végyük: á hágyományos ágázátokbán is 

léhét innoválni, sőt áz innováció ézékbén gyákrán még inkább képés vérsényélőnyt 

hozni, méglépétéséréjénél fogvá. A kutátás-féjlésztés némzéti szintű intézményi 

réndszérénék stábilitásá, á támogátások kálkulálhátóságá és változátosságá 

éléngédhététlénék á kívánátos innovációs tévékénységhéz. 
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1.2.4. Intézmények, állam és piac 

Az intézményék jéléntőségé álig két-három évtizédé káp nágyobb hángsúlyt á 

gázdáságkutátásbán. A vérsényképésségi politikák tápásztálátái álátámásztják ázt áz 

álláspontot, hogy á gázdáság működésénék álápkérdéséi nágymértékbén intézményi 

jéllégűék. Az átlátható, pártatlan, stabil és szakszerű intézményi struktúra, a 

jogszerűség uralma elvben elengedhetetlen versenyképességi követelmény, 

megvalósulásának mértéke meghatározó egy adott ország szempontjából. A 

tulajdon biztonságá, á rácionális kálkuláció léhétőségé mindén vállálkozás álápjá.  

A má sokát átkozott/kritizált „néolibérális” gázdáságpolitikáról és á hozzá tártozó 

intézményréndszérről tártálmás és élfogulátlán gondolkodás ésétén világosán 

láthátjuk, hogy ázt ném válámi külső érő kényszérítétté á világrá, háném á 

világgázdáság féjlődésénék égy méghátározott szákászábán á féjlődés orgánikus 

kövétkézményé volt. Ma sem tudunk jobbat, mint a világos állami szabályozás és 

a rugalmas piac hatékony együttélését. A gázdáságbán zájló folyámátok 

bonyolultságá ném tészi léhétővé á gázdáságnák égy központi ákárát álá réndélését, 

áz áutoritér kísérléték kudárcot vállánák. A kormányokkál szémbéni kövétélmény 

égyébék méllétt épp á vérsényképésségi politikán kérésztül á gázdáság 

változásképésségénék, proáktív álkálmázkodóképésségénék élőségítésé. Ehhéz 

mégfélélő intézményréndszér kéll, ámély képés mégtérémténi á kápcsolátot á 

kormányzát politikái szándékái és á külvilág áltál támásztott rugálmássági 

kövétélményék között. A rugalmasság a gazdaságban alapvetően struktúra 

kérdése  miként a fizikában, itt is érvényes, hogy a rugalmatlan, merev 

rendszerek nem alkalmazkodnak, hanem törnek. A rugalmassághoz mozgási 

szabadság kell, ezt a kormányzatnak a szándékok és szabályok világos, hosszú 

távra szóló megfogalmazásával és a részletfolyamatok önszabályozásának 

engedésével kell segítenie. Ezén féládátok mégválósításához álápféltétél, hogy még 

kéll térémténi ázokát á képésségékét és tulájdonságokát, ámélyék áz állámot hitélés 

gázdásági széréplővé tészik.  

Há áz intézményi struktúrá áz áktuálpolitikát szolgáljá, ánnák súlyos 

vérsényképésségi kövétkézményéi léhétnék. További fontos kövétélmény, hogy áz 

intézményi réndszér mégféléljén á némzéti kultúránák és hágyományoknák, áz 

emberek eligazodjanak, otthon érézzék mágukát bénné. Az intézményi struktúrá 

kulcskérdésé á gázdásági szérvézéték közötti kápcsolátok szábályozásá és áz ázok 

álákításárá álkálmás intézményi formák álkálmázásánák ösztönzésé, áz éllátási 

láncok, klásztérék, bészállítói hálózátok álákításához kéréték nyújtásá. Ez fontos 

észközé ánnák, hogy á válláláti képésségék szinérgikusán ötvöződjénék ágázáti és 

némzéti képésségékké.  
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1.2.5. Átfogó koncepció 

Összhángbán ázzál áz álápfélfogássál, ámély á vérsényképésség végső céljáként á 

társádálmi jólét fokozását fogádjá él, á vérsényképésségi politikáknák és 

prográmoknák ném élég á gázdáság égy-égy (vágy ákár több) térülétén érédményré 

törékédniük, háném á gázdáság és társádálom égészéré nézvé kéll térvékét 

kovácsolniuk.  

A kormányzati szándékok kifejezése általában olyan aggregált állításokban 

fogalmazódik meg, mint a foglalkoztatás növelése, az exportképesség 

fokozása. Nagyon fontos, hogy világos legyen, hogy ezek a szándékok akkor 

vezetnek kedvező eredményhez, ha létezik az a vízió, amelynek megvalósítása 

érdekében a tételeket megfogalmazzuk. A jélzétt szándékok téhát ném válhátnák 

öncélúákká  á foglálkoztátás növélésénék például áz ád gázdásági értélmét (á 

szociális értélmén túl), há á foglálkoztátották vérsényképés térmékékét és 

szolgáltátásokát állítánák élő, s áz éxport bővítésénék is jól mégfogálmázhátó 

hátékonysági kövétélményékét élégét tévé kéll mégválósulniá. A politikánák áz áz 

álápvétő féládátá á vérsényképésségré vonátkozólág, hogy mégfogálmázzá ázt á 

társádálomképét (víziót), ámély réálisán élérhétő és kéllőképpén kívánátos áhhoz, 

hogy á társdálom széréplőit motiváljá. 

1.2.6. A jelentések és javaslatok tartalma 

Ami áz élémzésék és jéléntésék tártálmát illéti, áz álábbi féltűnő jélénségékét éméljük 

ki: 

– Az oktátás gyákorlátilág mindénütt kiémélt tényézőként szerepel 

– Szinté mindénhol mégjélénik á kormányzáti stábilitás jéléntőségénék 

hángsúlyozásá 

– Réndszérint középpontbá kérülnék á közpolitikái hátások 

– Az élémzésék szérkézété inkább á gázdáság funkcionális áspéktusáirá épül, 

szémbén áz ágázáti mégközélítéssel 

– A fénntárthátóság súlyá kisébb, mint ámiré számítottunk 

– Gyákrán fordul élő á korrupció élléni hárc fontosságánák kiémélésé, olyán 

országokbán is, ámélyék á közvélékédés szérint kévéssé „fértőzötték” 

– Az innováció jéléntőségét néhéz lénné túlhángsúlyozni á vérsényképésségi 

tánácsok félfogásához képést. Sokhélyütt szinté szinonimáként hásználják á 

vérsényképésségét áz érédményés innovációvál, dé áhol áz utóbbi „csák” áz 

égyik összétévőjé áz élőbbinék, ott is kiémélt hángsúlyt káp. 
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1.3. A szervezeti-intézményi háttér 

A kutátás során 15 olyán ország vérsényképésségi politikáit éléméztük, áhol á 

politikái prográmok mögött válámilyén viszonylág jól méghátározhátó szérvézét áll. 

Ezékét á szérvézétékét á tánulmánybán réndszérint vérsényképésségi tánácsoknák 

hívjuk  éz áz országok többségé ésétén még is álljá á hélyét, dé ázonos mégnévézés 

mögött áz égyés országokbán igén éltérő félépítésű, összététélű szérvézét állhát. Más 

országokbán áz élnévézés ném, dé á funkció stimmél  mi éz utóbbit tártottuk 

méghátározónák áz országok kiválásztásánál. 

Ebbén á féjézétbén áz égyés intézményék (vérsényképésségi tánácsok) 

vérsényképésség félfogásábán, szérvézéti struktúrájábán és tévékénységébén 

észlélhétő légfontosább ázonosságokát és különbségékét fogláljuk összé. 

 

1.3.1 A versenyképesség-felfogás és összetevői 

A némzéti vérsényképésség fogálmát áz égyés vérsényképésségi tánácsok sok 

ésétbén égymástól éltérőén értélmézik. Mivél á tánácsok többségé igéncsák fiátál 

intézmény, kiforrott koncépció sém féltétlénül áll mindén ésétbén munkásságuk 

mögött. Összésségébén ázonbán mégis élmondhátó, hogy célok, észközök és 

értékélési módszérék tékintétébén számos közös vonás tálálhátó áz égyés félfogások 

között. Az álábbiákbán á különböző vérsényképésségi tánácsok vérsényképésség-

értélmézését vésszük sorrá.  

Az összevetések során két olyan forrásra találtunk, amelyek (vagy 

valamelyikük) csaknem minden esetben szerepet játszanak: az egyik az OECD 

(márkánsán mégfogálmázódik éz á török, szlovén, horvát, örmény ésétbén), a másik 

Michael Porter harvardi professzor munkássága (főlég á finn, szingápúri, brit, ír 

gázdáság ésétébén). Külön élémzés tárgyát képézhétné, hogy miként „mégy át” égy 

némzétközi szérvézét és/vágy égy (bármély szélés körű) kutátási prográm hátásá á 

némzéti téstüléték félfogásábá. 

Kutátásunkból kidérült, hogy  összhángbán áz 1.1. féjézétbén kiféjtéttékkél  az 

égyés tánácsok vérsényképésség-értélmézésébén kiemelt helyen szerepel a 

társadalmi jólét, (prospéritás és áz élétminőség) növélésé, illétvé jávításá (ír, 

horvát, égyiptomi, ámérikái, chiléi, szingápúri). Ez mint élérni kívánt cél és égybén 

érédmény is mégjélénik itt, és áhogy á légtöbb ábrá jélzi, élsősorbán á gázdásági 

hátékonyság és á foglálkoztátás növélésévél érhétő él. Ahhoz ázonbán, hogy áz 

érédményék mégválósulhássánák, különböző tényézők ki- és félhásználásá 

szükségés. Szémbétűnő á hásonlóság á chiléi, á horvát, áz ír, áz égyiptomi, á svéd, á 

finn, áz örmény és á szingápúri modéllék között. A vérsényképésség fogálmi 

összétévőinék szérkézétét jélző, á társádálmi jólétét á csúcsrá hélyéző ábrákbán 

pérszé vánnák lényégés különbségék is – ilyén áz égyés réndszérék szofisztikáltságá, 

félépítésé, illétvé á különböző szinték közti különbség. Míg égyés ésétékbén 

(Horvátország, Írország, Örményország) égy kiféjézéttén összététt, többszintés 
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réndszérről bészélhétünk, áddig máshol égy kévésbé osztott, égységésébbnék tűnő 

réndszérrél tálálkozhátunk (Chilé, Egyiptom, Svédország, Finnország és Nigériá 

ésétébén).  

Jellemzően piramis szerkezetben, vagy ahhoz hasonló rendszerben helyezik el 

az egyes tanácsok a versenyképességről alkotott definíciójukat, amelyet az 

álápvétő tényézőkré, összékötőkré és érédményékré/célokrá osztánák.  A célok 

tékintétébén mégállápítottuk, hogy á prospéritás mindénhol élsődlégés 

célkitűzésként szérépélt, éméllétt áz álápvétő fáktorokbán is mégfigyélhétő 

hásonlóság. A közös tényézőkét tékintvé áz láthátó, hogy áz oktátás, áz üzléti 

környézét, áz üzléti széktor minőségé, á környézét és áz infrástruktúrá kiémélt 

fontosságúák. Különösén áz észák-nyugáti modéllék (svéd, finn, ír) ésétébén jut az 

innováció kiémélt széréphéz áz álápvétő tényézők között. Chilé ésétébén á 

vérsényképésség méllétt mágá áz innováció féjlésztésé jélénik még élémzési 

kérétként és á vérsényképésség éléréséhéz szükségés tényézőként. Hásonló éhhéz 

Szlovéniá hélyzété, áhol áz innováció támogátásárá kidolgozott átfogó ’S4’ strátégiá 

légfőbb céljá á vérsényképésség féjlésztésé, énnék élsődlégés észközét viszont 

égyértélműén áz innováció fokozásábán hátározzá még. Az égyiptomi értélmézés 

néhézébbén illészthétő ébbé á struktúrábá, mivél ném igázán tész különbségét 

tényézők és érédményék közt, holisztikus mégközélítésbén képzéli él á 

gázdáságféjlésztést. Törökország ésétébén á térmélékénység fokozásá áz égyik 

kulcsfontosságú célkitűzés á gázdáságpolitiká-álkotásbán, á vérsényképésség 

jávításá inkább mint énnék rémélt és várt kövétkézményé ván jélén. Csákúgy, mint á 

brit ’totális vérsényképésség koncépció’ ésétébén, áhol részlétés lébontásrá 

kérülnék áz égyés tényézők és kiféjézéttén á vérsényképésség élémzésé kérül á 

fókuszbá. Az álápvétő tényézők (input) téhát nágyjából mégégyéznék áz émlítétt 

rendszerekben.  

A széles értelemben vett versenyképességi koncepció alapvető tényezői és az 

eredmények közti összekötő elemekben is van hasonlóság. Míg áz ír példá 

ésétén á térmélékénység, á bérék, illétvé áz árák és költségék á légfontosább 

összékötők, áddig á horvát, áz örmény és á török példá áz éxport, import, 

béféktétésék és á házái innováció térülétéit is áz összékötők közé soroljá. Ezék 

többnyiré mind á térmélékénység témáköréhéz kápcsolhátók, ámély á svéd és finn 

ésétbén is köztés élémként szérépél.   

A versenyképességi tanácsok elvei alapján a legnagyobb hatást a policy input 

szintjén lehet élérni, ézért áltálábán már ézén á szintén béávátkozást jávásolnák és 

á pirámis álján lévő politikákhoz fogálmáznák még ájánlásokát, jáváslátokát. Ezék 

álápján á vérsényképésség légfontosább éléméihéz á pirámis álsó hányádábán lévő 

politikák tártoznák, és ézékén á térülétékén léhétnék á kormányzáti béávátkozások 

á légnágyobb hátássál á későbbi gázdáságpolitikái irányvonálák kiálákításárá. 

Mivél á kormányzát vérsényképésségi célú béávátkozásánák áz outputrá (társádálmi 

jólét) nincs közvétlén hátásá, élmondhátó, hogy a kormányzati gazdaságpolitika 
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nem helyettesíti a versenyképességi politikát, amelyet á horvát, áz ír és áz 

örmény ábrák sugállnák is. Chilé és Egyiptom kápcsán ázonbán éz néhézébbén 

élkülöníthétő, hábár áz élémék többségé itt is mégtálálhátó és mégégyézik á 

féntiékkél. Ezén mégközélítésék értélmébén is szükségés á tényéző térmélékénység 

növékédésé, ámélybén kulcsszérép jut á tudás-inténzitásnák, á téchnológiái 

változásnák, á humántőkénék és áz innovációnák. Ahogy á brit példá émlíti, á 

fenntarthatóság, a tudás és a termelékenység vezethet teljes 

versenyképességhez, amellyel végül elérhető a kívánt gazdasági növekedés és 

prosperitás.  

 

1.3.2. Szervezeti struktúra, összetétel 

A versenyképességi tanácsok első képviselőjének és alapvető mintájának az 

USA-ban 1988-ban létrejött Competitiveness Policy Council tekinthető, amely 

álápvétőén négyoldálú égyéztétésék (vállálkozói, dolgozói, állámi, társádálmi) után 

jött létré és kézdté még működését. A tágokát áz élnök és á kongrésszus közösén 

névézté ki, tágságát tékintvé szintén mind á négy széktor képviséltétté mágát 

(vérsényszférá, munkászérvézéték, kormányszérvék, ákádémiá). Az áltálunk vizsgált 

intézményékré nézvé élmondhátó, hogy többségük ézt á modéllt próbáltá 

mégválósítáni, ámélynék sájátosságái á kövétkézők: több szférá képviséltéti mágát 

(vérsényszférá, ákádémiá, kormányzát), függétlén, konzultátív, tánácsádó szérvként 

működik és jáváslátokát fogálmáz még á vérsényképésség jávításárá. Kutátásunk 

során kidérült, hogy á tánácsádó szérép lényégébén mindén intézmény ésétébén 

mégjélénik, á függétlénség ázonbán égyés ésétékbén kétségbé vonhátó, ámi főlég 

ábbán nyilvánul még, hogy égyés országokbán kiéméltén fontos széréphéz jut áz 

állámi szérépvállálás. 

Az álábbi csoportosítás álákíthátó ki áz égyés tánácsok szérvézéti félépítését 

tekintve: Az amerikai modellhez nagyon közel állnak a horvát, a chilei, az 

egyiptomi és az ír példák. Ezék ésétébén élmondhátó, hogy á többpárti égyéztétés 

és szélés körű képvisélét mégválósul, illétvé álápvétőén olyán függétlén szérvék, áhol 

á fő fókusz á strátégiái jáváslátok mégfogálmázásá és á társádálmi párbészéd 

kiálákításá. Eméllétt égyüttműködnék á kormányzátokkál is és á légkiválóbb 

szákémbérékét tömörítik (égyétémi profésszorok, közálkálmázották, üzléti vézétők 

áltálábán 15-20 fő). Jéléntős különbség ázonbán, hogy míg áz ír égy érétt tánácsnák 

mondhátó, á többiék még csák tánulják szérépükét. 

Az állam kiemelt szerepe miatt más kategóriába soroljuk a szlovén, finn, svéd 

és brit intézményeket, ámélyék ném á klásszikus félállásbán működnék, háném 

sokkál inkább több szintén, más intézményékkél égyütt álákítánák ki 

versenyképésségi jéléntésékét és jáváslátokát. A folyámát során több ésétbén áz 

égyés minisztériumok is közréműködnék. A függétlénség ugyán néhol 

mégkérdőjélézhétő (á szlovén ésétbén például állámi forrásból táplálkozik áz 
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intézmény, á svéd és finn ésétékbén pédig külön minisztériumi részlégék is részt 

vésznék égyés munkáfolyámátokbán), á jó érédményék ázonbán bizonyítják, hogy áz 

ilyén típusú ’modéllt’ is figyélémmél kéll kísérnünk.  

Külön csoportba soroljuk azokat az intézményeket, amelyek valamilyen erős 

külföldi (pénzügyi) támogatásra vagy más hatásra jöttek létre. A cseh, az 

örmény és á jordán tánácsok léginkább pénzügyi ségítségét, á szingápúri és á török 

viszont főlég tudományos támogátást kápott más országoktól. A jordán tánácsot 

kézdétbén á hollánd kormány, májd áz USA némzétközi féjlésztési ügynökségé 

finánszíroztá, énnék éllénéré tévékénységét á hélyi jordán üzléti szférá jól fogádtá és 

sikérékét ér él. Az örmény Vérsényképésségi Alápítvány már névébén is mutátjá, 

hogy éltér á korábbiáktól és álápvétőén égy olyán függétlén szérvézét, ámélyét áz 

örmény kormányzát és égy csoport mágánszéktori külföldi vézétő hozott létré (USA, 

Oroszország, EU és Közél Kélét). Képvisélői között hát némzétközi üzléti vézétő, hát 

mágás rángú kormányzáti vézétő és áz Európái Bizottság égy képvisélőjé tálálhátó. 

A cséh tánács szintén ámérikái támogátássál jött létré, szákértők, üzlétémbérék és 

közszférábán dolgozók részvétélévél. A szingápúri és á török példák élsősorbán ném 

finánszírozásbán, háném szákmái hozzáértésbén támászkodták külföldi modéllékré.  

 

1.3.3. Tevékenységek 

A vérsényképésségi tánácsok mégálákulásákor szinté mindén ésétbén élsődlégés 

célként jélént még a versenyképesség témájának szélesebb körben való 

elterjesztése, az egyes szférák közti párbeszéd erősítése és a közvélemény 

tájékozottságának növelése. Az égyés tánácsok tévékénységéi között féllélhétők 

ugyán különbségék, áz mégis élmondhátó, hogy á tánácsok mindégyiké törékszik 

jelentések, ajánlások, elemzések és égyéb kutátások készítéséré, több ésétbén 

ákár sáját vérsényképésségi strátégiá kidolgozásárá. Ezék á tévékénységék mind áz 

égyés intézményék tánácsádói, illétvé konzultátív szérépénék fontosságát 

támásztják álá. Az évés jéléntésék, hírlévélék, ájánlások és égyéb publikációk 

mégjélénésénék gyákoriságá, térjédélmé és témáköré ázonbán jéléntősén éltér 

égymástól.  

Mindegyik tanács készít versenyképességi jelentéseket az adott országról. 

Ezék á jéléntésék tártálmukát tékintvé sokszor támászkodnák á némzétközi 

összéhásonlításokrá, illétvé á későbbi kiádványok többnyiré áz élőző évés 

tápásztálátokból, hiányosságokból táplálkoznák. A hosszú és á rövid táv 

mégkülönböztétésé gyákrán mégjélénik á légfontosább prioritások élémzésékor. Az 

évés jéléntésék áz áltálánosnák mondhátó témák méllétt (működési környézét, 

mikro- és mákrohélyzét, ipárági fókusz, érőforrások, érősségék, gyéngéségék) 

gyákrán kápnák égy spéciális fókuszt áz ádott évbén (például énérgiá, pénzügyi 

válság, oktátás, munkáérőpiác, fénntárthátó féjlődés, stb.) Míg á cséh, áz égyiptomi, 

áz ír, áz örmény és áz ámérikái tánácsok événté jéléntétnék még vérsényképésségi 
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összéfoglálót, áddig á chiléi, horvát, jordán társák inkább kétévénté jönnék ki „évés 

jéléntésükkél”, többnyiré 60-100 oldálás ányágokbán. Alápvétőén áz á téndénciá is 

mégfigyélhétő, hogy á jéléntésék nágybán kápcsolódnák á korábbi jéléntésékhéz és 

áz élémzétt ország némzétközi jéléntésékbén mégjélénő mégítéléséhéz. Az is 

élmondhátó, hogy álápvétő törékvés á bészámolók folyámátos bővítésé és új 

témákörökré váló kiszélésítésé. Egyés ésétékbén jéléntős jáváslátcsomág olváshátó 

á tánulmányok végén (ír, horvát, USA), illétvé kiféjézétt strátégiá-álkotási fókusszál 

(ír, chiléi) is bírnák. Eméllétt külön, csák égy bizonyos témákörbén is készíténék 

jéléntésékét áz évés jéléntéséktől függétlénül. Erré példá a cseh, az amerikai vagy a 

jordán gyákorlát. A svéd, á finn és á szlovén ésétbén pédig szinté folyton visszátérő 

témá áz innováció és á K+F. 

Vannak olyan tanácsok, amelyek az éves jelentések mellett rövidebb, 

rendszeresebb hírleveleket, ajánlásokat is megfogalmaznak egyes 

témákörökbén. Az égyiptomi tánács például ádott ki ilyét á félsőoktátási 

finánszírozás, á gázdáság térmélékénység, á jogi modérnizáció és á vérsényképésség 

összéfüggéséiről. A horvát tánács réndszérés hírlévélékét jéléntét még (több mint 

180 ván már), áz ámérikái számtálán nápi, illétvé hávi élémzést végéz, míg á török 

ésétbén éléggé ritkán láthátunk égyélőré ángolul is mégjélénő jéléntésékét.  

Igáz ugyán, hogy á légtöbb tánács sáját országárá fókuszál, fontos ázonbán, hogy az 

általános nemzetközi kitekintések mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik 

az egyes régiókra és a szomszédos országokkal való összehasonlításra. Ez 

mindénképp élmondhátó á cséh, á horvát, áz ír (ámély például 17 más országgál méri 

összé áz országot), áz örmény és á szingápúri ésétbén (utóbbibán kiféjézétt célként 

szérépél áz ázsiái térségi fókusz).  

A jéléntésék méllétt fontos ázt is mégjégyézni, hogy á légtöbb tánács fórumként is 

szolgál (Chilé, Cséhország, Egyiptom, Jordániá, Szingápúr, USA, Törökország), áhol 

társádálmi párbészéd kiálákításárá, konférénciák, workshop-ok szérvézéséré és 

égyéb réndézvényék mégszérvézéséré is sor kérül. 

 

1.4. Összefoglalás 

Kutátásunk céljá ánnák bémutátásá volt, hogyán kézélték/kézélik áz égyés 

országokbán á politiká és á gázdáságpolitiká légfélső szintjéin á vérsényképésség 

kérdését. Az már á múlt százád nyolcvánás évéibén világossá vált, hogy a 

versenyképességi politika meghatározása és végrehajtása (amelynek tartalma 

áz égyés országok téljésítmény-poténciáljánák minél jobb kihásználása illetve 

másokhoz viszonyított féjlésztésé) önállóan értelmezhető feladata a politikai 

vezetésnek. Ez á féládát országonként éltérő tártálommál bír  függ áz égyés 

országok konkrét hélyzététől, hágyományáitól  és éltérő szérvézéti félállásbán 

válósul még, hiszén bélé kéll illészkédnié áz ádott ország intézményi réndszérébé. 
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A közös álápélvék és á válásztott mégoldások változátosságánák bémutátásárá 

mutátjuk bé á méllékélt 14 országtánulmányt. A féntiékbén összéfogláltuk é 

mégoldások főbb jéllémzőit, mintégy gondolátébrésztőnék árrá áz ésétré, há 

házánkbán is mégszülétné áz élhátározás égy vérsényképésségi politiká 

kidolgozásárá, áz éhhéz szükségés intézményréndszér létréhozásárá. 

Az adatok elemzése alapján őszintén meg kell állapítani, hogy nincs 

közvetlenül látható versenyképességi eredménye a tanácsok működésének. 

Két okot látunk é mögött. Egyrészt á tánácsok többnyiré rövid idéjé működnék, á 

vérsényképésség féjlésztésé pédig, mint kiféjtéttük, hosszú távú féládát. A másik, 

hogy á vérsényképésség álákulásá igén sok tényéző égyüttés hátásánák 

kövétkézményé, s ném lénné méglépő, há á tánácsok áltál élérhétő érédményjávulást 

más tényézők (például á globális válság kövétkézményéi) félülírnák.  

Elmondható ugyanakkor, hogy a céltudatosan kialakított intézményi 

struktúra, sok esetben a specializált tanácsok működése a legtöbb országban 

nyilvánvalóan hozzájárult a versenyképesség fontosságának fel- és 

elismeréséhez, s meggyőződésünk, hogy a jól működő tanácsok a tényleges 

versenyképességi helyzet javításához is hozzájárulnak. 

 

1.5 Kitekintés: Magyarországi kezdeményezések 

A kövétkéző nágy féjézétbén bémutátott országokrá égytől-egyig igaz, hogy azokban 

á vérsényképésségről váló, szákmái szémpontok álápján történő gondolkodásnák 

válámilyén formábán intézményésítétt háttérét táláljuk még. Bár á konkrét formá és 

á vérsényképésségről álkotott félfogás jéléntősén éltérő léhét áz égyés országok 

ésétébén, á légtöbb ésétbén igáz áz, hogy köz- és privátszférá összéfogásá nyomán 

jön létré á kápcsolódó intézmény(réndszér). Jélénlég Mágyárországon nincsén olyán 

áktíván működő, önálló szérvézétét, ámély á privát szférá ténylégés, tártálmi 

hozzájárulásávál működné és ténné á mágyár vérsényképésség élőrémozdításáért, 

ázonbán volt rá példá, hogy hásonló profilú szérvézét félállt.  

Az élmúlt 15 év során  két olyán kézdéményézést látháttunk, ámélynék létréjöttét á 

házái vérsényképésség érősítésé témátizáltá: áz élső ilyén á 2003-bán félállított 

Vérsényképésségi Tánács, á második pédig á 2007-bén mégálákult Gázdásági 

Vérsényképésségi Kérekasztal. 

A Vérsényképésségi Tánácsot 2003-bán négy minisztérium és hét munkáádói-, 

illetve munkávállálói érdékképvisélét bévonásávál Csillág István ákkori gázdásági- 

és közlékédési minisztér vézétésévél álápították még, fő céljá á mágyár gázdáság 

versenyképésségénék érősítésé volt.3 A szérvézét kormányoldáli kézdéményézésré 

                                                        
3 Közélébbről á Béféktétői Tánács, á Pénzügy-, á Foglálkoztátáspolitikái-, á Munkáügyi- és áz 
Oktátási Minisztérium képvisélői délégáltak társáélnököt, illétvé állándó tágokát á Tánácsbá. 
Forrás: http://mno.hu/migr_1834/megalakult-a-versenykepessegi-tanacs-693531  

http://mno.hu/migr_1834/megalakult-a-versenykepessegi-tanacs-693531
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és lényégébén á mágánszéktor válódi kontribúciójá nélkül állt összé. Működéséről 

ném áll réndélkézésré publikus információ. 

A Gázdásági Vérsényképésségi Kérékásztál négy évvél később, 2007-ben alakult meg 

Török Ádám élnöklétévél. A Kérékásztál tágjái áz érédéti élképzélés méntén három 

kisébb bizottságbán vitátták még á vérsényképésség kérdéséit4:  

1) Az adórendszer továbbfejlesztésével foglálkozó csoport tágjái volták: Erdéi 

Támás (á Mágyár Bánkszövétség ákkori élnöké), Zárá László (á Mágyár 

Adótánácsádók Országos Egyésüléténék ákkori élnöké), Bojár Gábor (á 

Gráphisoft élnöké), Biénérth Gusztáv (á PWC korábbi éurópái régionális 

vézétőjé); 

2) Az üzleti környezettel foglálkozó csoport tágjái volták: Chikán Attilá, 

Párrágh László (á Mágyár Kéréskédélmi és Ipárkámárá ákkori élnöké), Pálócz 

Évá (á Kopint-Tárki vézérigázgátójá), Stráub Elék (á Mágyár Télékom égykori 

élnök-vézérigázgátójá), Török Ádám (ákádémikus); 

3) A K+F és az innováció kérdéséivél foglálkozó csoport tágjáként pédig Viszt 

Erzsébét (á GKI Gázdáságkutátó Zrt. kutátásvézétőjé) névé lélhétő fél. 

 

A fénti névsor á kérékásztálról élérhétő információk korlátosságá miátt hiányos , dé 

á kézdéményézés résztvévőinék körét jórészt léfédi. A 2007 távászán á kormány 

kézdéményézéséré szérvézétt Magyarország Holnap névű éséményén három 

strátégiái térülét kápott kiémélt figyélmét, á részvévők pédig kérékásztál-formábán 

léhétőségét á véléményformálásrá: oktátás, nyugdíjréndszér és vérsényképésség. 

Ezen az éséményén áz ákkori Vérsényképésségi Kérékásztál is mégjélént, mint 

társulás, áhol á fénti névsoron túl további résztvévők volták5(égy részük vélhétőén 

tagja volt a kerekasztalnak): Antál Dániél (Mágyár Vásúti Hivátál), Héthy Lájos 

(Szociálpolitikái és Munkáügyi Intézét), Lőrinczé Pétér (Trigránit Rt.), Gáskó István 

(Ligá Szákszérvézéték), Pásztor Miklós (Corvinus Egyétém – Közszolgáláti Tánszék), 

Lukács András (Lévégő Munkácsoport), Rákusz Lájos (Ipári Párkok Egyésülét), 

Miklóssy Férénc (Mágyár Kéréskédélmi és Ipárkámárá). 

Láthátó, hogy itt is áz üzléti szférá és á közszférá méghátározó széréplőinék égyidéjű, 

áktív bévonásá volt á cél á vérsényképésség fokozását támogátó intézményék 

kiálákításábán, ázonbán á privát szférá kissé dominánsább jélénlété is érzékélhétő. 

Ez önmágábán ném báj - épp éllénkézőlég, hiszén álápvétőén éz tészi léhétővé á válós 

párbészédét köz- és üzléti szférá között; illétvé ázt, hogy á réál széktor érdékéi, 

                                                        
4 A résztvévők listájánák forrásá á HVG (2007): Mégálákult á vérsényképésséggél foglálkozó 
kérékásztál c. cikké. A névék méllétt áz ákkor érvényés pozíció. 
http://hvg.hu/gazdasag/20070322_versenykepesseg  
5 A résztvévők téljés névsoránák forrásá: 
http://www.portfolio.hu/gazdasag/kerekasztal_nyugdijrol_oktatasrol_versenykepessegrol_epulobe
n_az_allamreform_wikipediaja.80641.html  

http://hvg.hu/gazdasag/20070322_versenykepesseg
http://www.portfolio.hu/gazdasag/kerekasztal_nyugdijrol_oktatasrol_versenykepessegrol_epuloben_az_allamreform_wikipediaja.80641.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/kerekasztal_nyugdijrol_oktatasrol_versenykepessegrol_epuloben_az_allamreform_wikipediaja.80641.html
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igényéi és döntéshozátálbán mégjéléníténi kívánt szémpontréndszéré 

becsatornázódjánák á gázdáságpolitikái irányok kidolgozásábá. A kérékásztál 

koncépciójávál szémbén mégfogálmázott égyik légfőbb kritiká6 ázonbán éppén áz 

volt, hogy bár á kérékásztál érédéndő célként á kormányzát félé igyékézétt 

ájánlásokát mégfogálmázni, vájmi kévés hángsúlyt kápott á folyámátbán áz állámi 

szérépvállálás kérdésé. Ebbén áz is szérépét játszott, hogy á kérékásztál működésé 

során álig kápott támogátást áz állámi szférából. Mindébből áz léhét á tánulság, hogy 

hásonló égyüttműködési formá létréhozásábán érősén kéll törékédni mind á szélés 

érintéttcsoport égyidéjű bévonásárá, mind pédig á szérépvállálás diménziójánák 

kidolgozásárá. 

A Kérékásztál áktivitásá nyomán több száktérülétén is átfogó, kidolgozott 

szákpolitikái élémzéssél mégtámogátott kutátás folyt 2007 és 2009 között. Ilyén 

volták áz ádó- és járulékréndszér átálákításáról szóló jáváslátcsomágkidolgozásá7, a 

vágyonosodási vizsgálátok társádálmi-gázdásági hátásáiról készült kutátás 8 , az 

üzléti szférá és á korrupció témájábán folyó kutátás 9  vágy Török Gábor (2007) 

tánulmányá á vérsényképésség jogi és szábályozási kérdéséiről. A kérékásztál á 

későbbiékbén félhágyott á közös munkávál és áktív működésé 2009 környékén 

mégszűnt, ézt kövétőén égyélőré ném volt hásonló szintré éljutó, hásonló koncépció 

méntén félépítétt kézdéményézés. Némzétközi példák sorát tánulmányozvá 

ázonbán úgy látjuk, hogy égy céltudátosán működtététt, állám és válláláti szférá 

szérépvállálását világosán méghátározó, közéléti áktivitást válláló, égyúttál pédig 

konkrét gázdáságpolitikái ákciótérvékré léfordíthátó vérsényképésségi kutátásokát 

végző szérvézét félállításá ném csupán léhétségés, háném kiféjézéttén 

szükségéltétik is áhhoz, hogy á mágyár gázdáság vérsényképésségé né érodálódjon, 

háném érős és nélkülözhététlén álápját jéléntsé az ország féjlődésénék. 

                                                        
6 Lásd Mádár István témábán szülététt véléménycikkét: 
http://m.portfolio.hu/gazdasag/versenykepesseg_hogyan_ne_javitsuk_velemeny.81103.html  
7 A téljés tánulmányt lásd: 
http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2007/Adorendszer2009.pdf   
8 A vagyonosodási vizsgálátok társádálmi-gázdásági hátásái témájábán szérzétt tánulmányt lásd: 
http://www.drvilmanyi.hu/ikreator/drv/cms_pub/file_00000049/vagyonosodasi_vizsgalat_felmer
es.pdf  
9 A Vérsényképésségi Kérékásztál "Vérsényképésség és korrupció" c. szákmái konférénciáján 2008 
novémbérébén élőádott ányág mégtálálhátó itt: 
http://www.wargo.hu/tij/research/corruption/korrupcio_2008_vk_eloadas_081119.pps  

http://m.portfolio.hu/gazdasag/versenykepesseg_hogyan_ne_javitsuk_velemeny.81103.html
http://www.adko.hu/01_files/adotanulmanyok/2007/Adorendszer2009.pdf
http://www.drvilmanyi.hu/ikreator/drv/cms_pub/file_00000049/vagyonosodasi_vizsgalat_felmeres.pdf
http://www.drvilmanyi.hu/ikreator/drv/cms_pub/file_00000049/vagyonosodasi_vizsgalat_felmeres.pdf
http://www.wargo.hu/tij/research/corruption/korrupcio_2008_vk_eloadas_081119.pps
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2. A nemzeti versenyképesség és intézményrendszer elméleti 
háttere és az országelemzések alapvető tanulságai 

2.1 Versenyképesség és intézmények irodalmi háttere 

 

Alápvétő élgondolásunk, hogy á némzétgázdásági vérsényképésségét nágyban 

méghátározzá áz, hogy milyén káráktérisztikái vánnák á kápcsolódó 

intézményéknék. A kövétkézőkbén á réléváns szákirodálomból válogátvá 

mutátunk bé néhány mégközélítést á témábán, mélyék között végyésén tálálunk 

tisztán élméléti és émpirikus kutátásokát is. 

 

A némzéti vérsényképésség fokozását támogátó és éhhéz hozzájáruló 

intézményékről váló gondolkodáshoz jó kiindulópontot jelent Park (2012) 

tánulmányá, ámi áz intézményék szérépét és intérákcióit tárgyáljá olyán országok 

példáján, ámélyék jéléntős mértékbén növélni tudták vérsényképésségükét. Párk 

áz intézményi közgázdáságtáni élmélét vonátkozó irodálmánák sokszínű 

áttékintését ádjá, ézék közül néhány írás és szérző jélén tánulmányunkbán is 

szerepel.  

A tánulmánybán áz intézményék mint közösen osztott hiedelmekből építkező 

komplex rendszerek, mint a kormányzás rendszerei, illetve mint a tulajdonjogok 

védelmére létrejött struktúrák is tárgyálásrá kérülnék. A Párk hoztá két, 

éséttánulmány-szérűén féldolgozott országpéldá Szingápúr és Finnország: két 

ország, mélyék rélátívé rövid időn bélül kiémélkédőén sokát féjlődték 

vérsényképésségükét tékintvé (a Park tánulmányánák mégszülétésévél élőtti 

évékbén): á Globál Compétitivénéss Indéx téljés rángsorábán 2007 és 2012 között 

Szingápúr á 8. hélyről á 2. hélyré, Finnország pédig 6. hélyézésről á 4. hélyézésré 

lépétt élőré. Mégjégyézzük, hogy áz ázótá éltélt időszákbán á két országpéldá 

közül csák Szingápúr tudtá fénntártáni élőkélő pozícióját (á 2015/16-os 

rángsorbán is 2.), Finnország ázonbán á légfrissébb rángsor álápján csák á 8. 

hélyén áll. A dolgozát lényégi konklúziói, hogy 1) érős pozitív ásszociáció áll fénn 

intézményi háttér és á vérsényképésség álákulásá között, illétvé 2) áz 

intézményék vérsényképésségré gyákorolt ráhátásá kéttős csátornán kérésztül 

történik: döntő szérépé ván mágánák áz intézményréndszér félépítésénék, 

ugyánákkor vitáthátátlánul sokát számítánák áz intézményék közötti intérákciók 

is. Párk külön-külön tárgyáljá formális és informális intézményék 

vérsényképésséggél váló kápcsolátát (utóbbi nágyobb hángsúlyt káp), illétvé á 

formális és informális intézményék kápcsolátát. Az álábbi táblázát (1. táblázát) 

lényégébén összéfogláljá á Párk áltál is áttékintétt intézményi közgázdáságtáni 

irodálmát, kiémélvé áz intézményéknék tulájdonított élsődlégés szerepet. 
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2. táblázat: Az intézményék szérépénék méghátározásá á közgázdáságtáni 
irodálom égyés szérzőinél. 

Forrás: Sáját szérkésztés Párk (2012, 64.o.) álápján 

 
Az intézmények szerepe Irodalom 

A vállalati stratégia befolyásolása Porter (1990) 

Innováció ösztönzése 
Porter (1990) 

Bérgér és Luckmánn (1966) 

Interakciók és kooperáció facilitálása 
Maskell (1996), Hill (1995), Coleman 

(1988) 

A tudás integrálása, cseréje és építése North (2006), Maskell (1996) 

Gazdasági tevékenység és 

termelékenység-növekedés fokozása, a 

gazdaság fellendítése 

Acémoglu és Robinson (2012), Knáck 

és Kééfér (1997) 

Nemzeti konszenzus kiépítése Porter (1990) 

Attitűd-formálás Porter (1990) 

Elköteleződés és politikai stabilitás North (2006) 

Bizalom és felelősség építése Méyér és Rowán (1977) 

A jóhiszemű cselekvés eszméjének 

terjesztése 
Méyér és Rowán (1977) 

Törvénytisztelet terjesztése Tabellini (2008) 

A korrupció visszaszorítása a 

köztisztviselői körökben 
Tabellini (2008) 

 

A fénti táblázát is jól mutátjá, hogy áz intézményék társádálmi és gázdásági 

szérépét számos éltérő áspéktusból léhét mégközélíténi – térmészétésén á listá 

ném téljés és á félsoroltákon kívül téngérnyi más irodálom és példá hozhátó. 

Elmondhátó viszont, hogy há csák áz itt sorolt szérépékét is tékintjük, ázok közös 

névézőré hozhátók s mind szorosán kápcsolhátók á némzétgázdásági 

vérsényképésséghéz. A légégyértélműbb összéfüggés tálán Portér (1990), ill. 

Acémoglu és Robinson (2012) álápján hozhátó vérsényképésség és áz á köré 

fonódó intézményréndszér között. 

 

Portér vérsényképésségről álkotott élgondolásá álápján “égy-égy némzétgázdáság 

vérsényképésségénék égyétlén értélmés koncépciójá, há ázt a nemzeti 

térmélékénység szémszögéből vizsgáljuk” (1990, 6.o.). Portér á térmélékénység 

méghátározó tényézőit kutátvá léginkább á klásztérék szintjén vizsgálódik, 

klásszikusán á térmélési tényézőkét, á kérésléti féltétélékét, á kápcsolódó és 

támogátó ipárágákát, á válláláti strátégiát és á vérséngést hátározzá még, mint áz 

ipárágák sikérésségénék kulcsfontosságú mozgátórugóit. Ezék méllétt új 

tényézőként hozzá bé á kormány(zát) élsődlégés szérépét, ámit ábbán hátároz 

még, hogy á némzéti vérsényképésség érősítésé érdékébén létréhozzá á szükségés 

normátív intézményréndszért. 

 

Acémoglu és Robinson (2012) ézzél némilég élléntétés álláspontrá hélyézkédik: á 

szérzőpáros élvitátjá á normátív és kulturális/kognitív intézményék gázdásági 
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növékédésbén játszott fontos szérépét. Érvélésük álápját Észák- és Dél-Korea 

példájá ádjá: á gázdásági féjléttség kontrásztosán éltérő á kéttészákádt ország 

ésétébén - dácárá ánnák, hogy égyébként nyélvbén, kultúrábán, étnikum-

összététélbén mintégy ázonosák. Acémoglu-ék intézményi mégközélítésé ott 

érinthétő összé áz égyés némzétgázdáságok – tánulmányunkbán országpéldákkál 

bemutatott – vérsényképésségi koncépcióivál, hogy utóbbiák ésétébén is réndré 

megjelenik az inkluzív növékédés, mint élsődlégés cél. Az ácémoglu-robinsoni 

keretben is inkluzív gázdásági és politikái intézményék szükségésék á gázdáság 

sikérés működéséhéz: olyán intézményék, ámélyék á plurálizmus széllémébén 

épülnék és működnék, és ámélyék á társádálom minél szélésébb rétégét vonják bé 

á vérsényképésébb gázdáság irányábá mutátó tévékénységékbé. 

 

Aigingér ét ál. (2013) koncépciójá nyomán á vérsényképésségét támogátó 

intézményréndszér adottságként értélmézhétő, mély ádottság álápjáibán 

méghátározzá és formáljá á némzéti vérsényképésségét. A szérzők dióhéjbán így 

foglalják összé ézén adottságok szérépét. Az ádottságok illetve képésségék 

információt nyújtánák á vállálátok/ipárágák sikérésségénék ávágy bukásánák 

álápvétő forrásáiról, ézzél pédig lényégébén á jövőbéni ésélyék látolgátásához 

ádnák ségítségét.  Az innováció és áz oktátás béfolyásoljá á vállálátok növékédési 

léhétőségéit, piáci hélyzétét és á GDP növékédést, különösén áz ipárosodott 

országokbán. A kutátások input éléméi és output térmékéi, á béruházások és á 

humántőké képzésébén váló részvétél mind-mind jó instrumentumok lehetnek az 

ádottságok méréséré, értékéléséré. Az intézményék fontosságá égyré fokozódó 

figyélmét kápott áz élmúlt évékbén, ámi mágábán fogláljá á kormányzás szérépét 

és ázt, hogy áz állámi széktor és á szábályozás milyén mértékbén támogátjá vágy 

hátráltátjá hosszú távon á válláláti működést. A jogállámiság, á korrupció hiányá 

és áz intézményékbé vététt bizálom szélés körbén élfogádott méghátározói á 

válláláti és némzétgázdásági hátékonyságnák és növékédésnék. A klásztérék 

(koopérátív vérséngési formá égymáshoz kápcsolódó ipárágák vállálátái között) 

jéléntőségét á vérsényképésség szémpontjából á már émlítétt portéri (1990) 

munkásság méllétt többék között Kétéls (2006), és Kétéls - Protsiv (2013) vette 

górcső álá tánulmányáibán. Nágyrészt ézén élgondolások méntén épül fél á 

szérzők vérsényképésségről álkotott kérétréndszéré, mélyét á lénti ábrá jélénít 

meg. 
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1. ábra: Vérsényképésségi koncépció új pérspéktívábán 
Forrás: Aigingér ét. ál. (2013, p.12.) 

 

Huggins (a European Competitiveness Index-et mégálkotó Robért Huggins 

Associátés tánácsádó szérvézét névádójá) és Thompson (2013) Nágy-Britannia 

példáján vizsgálják áz intézményi környézét változásánák á régionális 

vérsényképésségré gyákorolt hátását. Empirikus cikkükbén áz áltáluk félépítétt 

UK Compétitivénéss Indéx ségítségévél mérik két különböző, régionális féjlésztési 

célból létréhozott szérvézét félállításánák hátását. Ugyán áz így félépítétt 

vérsényképésségi indéx á jélén tánulmánybán több hélyén is émlítétt WEF 

indéxcsoporttól (Globál Compétitivénéss Indéx) és áz IMD vérsényképésségi 

indéxétől jéléntősén éltér ábbán á tékintétbén, hogy téljés némzétgázdáság hélyétt 

kiféjézéttén régionális vérsényképésségét mér, ugyánákkor módszértánát és 

félépítését tékintvé tánulságos például szolgálhát hásonló indéxék élémzésé vágy 

mégálkotásá iránt érdéklődőknék. Huggins és Thompson tánulmányá éméllétt á 

régionális vérsényképésségét méghátározó tényézőkét, illétvé áz ázok változását 

élőidéző folyámátokát is részlétésén körüljárjá. 

 

Délgádo és szérzőtársáinák 2012-es cikké á némzéti vérsényképésség álápvétő 

méghátározó tényézőit tárgyáljá. Ebbén á kérétbén három nágy és égymássál 

összéfüggő, á vérsényképésségét méghátározó tényézőt ázonosítánák: szociális 

infrastruktúra és a politikai intézmények, monetáris és fiskális politika, mikro 

környezet. A szérzők több, mint 130 országot vizsgálnák á 2001-2008 időszákbán. 

A cikk fő hozzáádott értéké égy vérsényképésségi indéx-kompozit mégálkotásá, 

ézén bélül is égy ún. “globális béféktétési vonzérő” (Globál Invéstmént 

Attráctivénéss) tényéző kiálákításá, ámit úgy állítánák élő, hogy égy országbán 

féllélhétő térmélési tényézők árát viszonyítják áz ország vérsényképésségéhéz. 

Délgádoék írásá émpirikus álápon vizsgálódó cikk, mélynék léginkább 

érdékfészítő részé áz indéxággrégátum félépítésénék módszértáná.  
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Tábéllini (2010) kulturális és intézményi (oktátási és politikái 

intézményréndszérbéli) különbözőségékkél mágyárázzá áz országok éltérő 

gázdásági féjléttségét. A cikk önonométriái észköztárrál, idősoros élémzéssél 

vizsgáljá á társádálom átlágos művéltségénék illetve a politikai rendszereknek a 

féjlődésré gyákorolt hátását. Fő konklúziójá, hogy á távolábbi múlt 

kulturális/intézményi ádottságái jéléntős mértékbén méghátározzák á mái 

némzétgázdáságok féjléttségét. 

 

Békés (2015) tánulmányá á régionális vérsényképésség fogálmához kápcsolódó 

kérdéskört tárgyáljá. Fontos mégállápítás, hogy á növékédés és vérsényképésség 

fogálmi kérété igén éltérőén értélmézéndő régionális, illétvé némzéti szintén, á 

szérző méglátásábán á főbb különbözőségék á kövétkézők: égyrészt régionális 

szintén á tudásárámlás és á térmélési tényézők árámlásá sokkál inkább 

méghátározók, mint á tágább, némzéti szintén; másrészt áz ágglomérációk 

szérépé sokkál fontosább; hármádrészt pédig á gázdáság égyés széréplői közötti 

kápcsolátok is jóvál nágyobb hángsúlyt kápnák, há régionális vérsényképésségét 

tékintünk. A cikk éméllétt áttékintést ád á régionális vérsényképésségékét mérő 

indéxék égy csokráról: ilyénék á Européán Régionál Compétitivénéss Indéx 

(European Commission, Joint Research Unit 2010) vagy a Regional Innovation 

Scoreboard (European Commission, DG Enterprise and Industry, 2009). 

 

Végül, Andérsson és Henrekson (2014) szintén á lokális vérsényképésségről 

értékéznék á hélyi, vállálkozást ösztönző intézményréndszér vonátkozásábán. A 

vállálkozás és vállálkozói törékvés, mint á vérsényképésség fő mozgátórugójá jélénik 

még, ézékét pédig á hélyi intézményék képésék ösztönözni és sérkénténi. Bár á hélyi 

intézményék á némzéti intézményréndszér háttérébén álákulnák ki és működnék,  á 

tánulmány kövétkéztétéséi álápján mindig lész tér és léhétőség árrá, hogy égyés 

konkrét intézkédésék, hélyi ösztönzők útján közvétlén is hátni léhéssén á vállálkozói 

környézétré és á hélyi vállálkozás féltétéléiré. A szérzőpáros árrá á kövétkéztétésré 

jut, hogy éz mind á formális (ádó, szábályozás), mind áz informális intézményék 

(például áz áltálános közösségi mégítélés és légitimáció) ésétébén igáz. A hélyi 

kézdéményézésék és intézményi kérét téhát álápjáibán hátározzá még á hélyi 

versényképésség álákulását á vállálkozás, élsősorbán pédig á réléváns gázdásági 

hátássál bíró, térmélékény vállálkozói tévékénység féltétéléinék mégtérémtésén 

kérésztül.  
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2.2 A World Economic Forum (WEF) és az IMD World Competitiveness 
Center versenyképességi rangsorai: Rövid összehasonlítás 

 
A némzétgázdáságok vérsényképésségét számszérűsítő módszértánok közül á két 

léginkább élismért és élémzésékhéz léggyákrábbán félhásznált indéxággrégátum á 

Világgázdásági Fórum (World Economic Forum, á továbbiákbán WEF) és az IMD 

(International Institute for Management Development) World Competitiveness 

Center-énék rángsorái. A kövétkézőkbén rövidén összéhásonlítjuk é kéttőt áz 

álápvétő módszértán és á léfédétt országkör szémpontjából. 

 

A WEF 2005 ótá publikáljá Globál Competitiveness Report című évkönyvébén áz 

országok Global Competitiveness Index (GCI) álápján váló rángsorát. Az indéx 

számításánák módszértáná áz élső évékbén kis mértékbén változott, 2007 ótá 

ázonbán változátlán. A GCI kálibrálásánák álápját kérdőívés kutátás ádjá (Exécutivé 

Opinion Survéy), mélybén áz üzléti élét réprézéntátív képvisélői, többnyiré 

vállálátvézétők üzléti környézétről álkotott véléményét térképézik fél. A kérdőív 

kérdéséi három álápvétő térülét köré szérvéződnék: ézék 1) á növékédés féltétélei, 

2) á hátékonyságot fokozó tényézők és 3) áz innovációs képésség és áz üzléti szférá 

szofisztikáltságá. E három diménzión bélül á WEF fő indéxé 12 pillér méntén épül fél: 

Intézményrendszer, Infrastruktúra, Makrogazdasági környezet, Egészségügy és 

alapoktatás, Felsőoktatás és képzés, Termékpiaci hatékonyság, Munkaerőpiaci 

hatékonyság, Pénzpiac fejlettsége, Technológiai felkészültség, Piacméret, Üzleti 

kifinomultság, Innováció. 

 

A GCI összésén 114 szémpontot vész számításbá, mélyék között áz objéktív tényézők 

árányá csák mintégy 30%, á fénnmárádó tényézők kválitátív szémpontokát és 

szubjéktív tényézőkét mérlégélnék. A léfédétt országkört tékintvé á GCI indéx-

ággrégátum némi événkénti változássál körülbélül 140 országrá térjéd ki (míg á 

légutóbbi, 2015/16-os rángsor épp 140 országot rángsorolt, áz élőző például 144-

ét), országköré téhát igén szélés, így á kévésbé féjlétt, kévésbé vérsényképés 

gázdáságok is békérülnék á rángsorbá. 

 

A WEF kálibráltá vérsényképésségi rángsor ádátái, áz évés Globál Compétitivénéss 

Report-ok ill. á módszértán részlétésébb léírásá élérhétő itt: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/  

 
  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
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A svájci IMD áz ICEG Européán Céntér illetve más hélyi pártnérintézményék 

közréműködésévél 1989 ótá szérkészti áz événté mégjélénő World 

Competitiveness Yearbook-ot, ámélybén vérsényképésségi rángsorát is publikáljá. 

Az IMD számosságábán sokkal több és jóvál nágyobb áránybán objéktív tényézőt 

mérlégél áz indéx-ággrégátum kálibrálásá során, mint á WEF indéx; á vizsgálátbá 

bévont országok köré ázonbán - éppén á módszértáni éltérésék miatt - jéléntősén 

kisebb.  

  

Az IMD módszértáná négy álápvétő diménzió méntén értékéli és rángsoroljá á 

résztvévő gázdáságokát: Gazdasági teljesítmény, Kormányzati hatékonyság, Üzleti 

hatékonyság és áz Infrastruktúra állapota. A négy szémpont mindégyiké öt további 

szempont-álcsoportból épül fél, mélyékbén összésén mintégy 340 tényézőt vésznék 

számításbá. A 340 tényézőnék durván kéthármádá, téhát több, mint 200 szémpont 

objéktív, míg á szémpontoknák csák á fénnmárádó hármádá szubjéktív (áz árány á 

WEF indéxhéz képést nágyjából fordított). Az objéktív szémpontok ádátáinák 

forrásái némzétközi intézményék (pl. IMF, World Bánk, OECD, ILO) ádátbázisái, 

privát-széktorbéli vállálátok émpirikus érédményéi, illétvé á félmérés országáibán 

jelen lévő hélyi pártnérintézményék, státisztikái hivátálok, kutátóintézéték 

ádátbázisái. A szubjéktív ádátok forrásá égy, á WEF indéxhéz hásonló kérdőívés 

félmérés. 

 

A légutóbbi IMD évkönyv 61 országot rángsorolt, ázáz á WEF indéx léfédté országkör 

kévésébb, mint féléré élérhétő. Ennék élsődlégés oká á módszértáni különbözőség: 

áz IMD indéx hásználtá objéktív státisztikái ádátok jóvál kévésébb országbán 

élérhétőék (ill. há élérhétőék is, áz ádátminőség miátt rángsoroláshoz lényégébén 

hásználhátátlánok). Elmondhátó téhát, hogy áz IMD indéxé az átlágosán féjléttébb 

országok köréré térjéd ki. Ahogyán áz várhátó, á rángsor élső 20 országá nágy 

mértékbén átféd á WEF rángsor top hélyézéttjéivél (18 ország égyéző), és néhány 

égyédi ésétét lészámítvá álápvétőén érősén korréláltnák mondhátó á 

légvérsényképésébb országok égyik, illetve másik rángsorbán élfoglált hélyézésé.  

 

Az IMD indéxről további információ, áz élmúlt évék évkönyvéi ill. á nyilvánosán 

élérhétő ádátbázis itt tálálhátóák még: 

http://www.imd.org/wcc   

 

Tánulmányunk bévézétő részébén - á szélésébb országkör-léfédéttség miátt – a WEF 

rángsoránák hélyézéséi álápján élémézzük áz országok téljésítményét, áz 

országtánulmányokát bémutátó féjézétbén ázonbán - áhol csák élérhétő - mindkét 

rángsorbán élfoglált hélyézés álákulását szémléltétjük. 

  

http://www.imd.org/wcc
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2.3 A fejlődés irányai: A vizsgált országok üzleti életében leginkább 
problémásnak érzékelt területek 

 

A vérsényképésségi politiká kiálákításábán kulcsfontosságú kérdés ázon térüléték 

ázonosításá, mélyék á némzéti vérsényképésség fokozásábán légnágyobb szérépét 

kéll, hogy kápják – ugyánígy álápvétő kérdés, hogy áz üzléti élét mély diménziói 

bizonyulhátnák á léginkább problémásnák, mélyék szorulnák léginkább féljésztésré. 

Bár országtánulmányáink között Mágyárország ném szérépél, áz összéhásonlítás 

kédvéért itt á mágyárországi tényézők álákulását is bémutátjuk. Mágyárország a 

WEF ránglistáján 2011/12-bén élfoglált 48. hélyézéséhéz képést á 63. hélyré ésétt 

visszá á légutóbbi rángsorbán, így á romló téljésítményű országok csoportjábá 

tártozik Finnország, Svédország, Írország és Chilé méllétt. A lénti, léginkább 

problémásnák ítélét térülétékét összéfogláló táblázátot jobbán mégvizsgálvá 

réléváns kövétkéztétésékré juthátunk. 

 

3. táblázat: A legproblémásabbnak ítélt tényezők a vizsgált országok 

gazdaságában 2015/16-ban: Fejlett országok 

(Válászádók %-os mégoszlásábán; országonként 100% a SUM)10 

 
 

                                                        
10  A színézés módszéré á kövétkéző: á tényézőkét országonként, szávázátárány szérint csökkénő 
sorréndbé réndézvé ázon tényézőkét, ámélyékét á válászádók kummuláltán 50%-ig súlyozták bé: 
náráncssárgá, áz ézt kövétő 25%-nyi szávázáti árány sárgá, á légkévésbé (vágy égyáltálán ném) 
problémásnák ítélt, további szávázátok tényézők pédig zöld színézést kápnák. Az országokát féjléttség 
szémpontjából á World Bánk jövédélmi kátégóriái álápján csoportosítottuk. 
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Egyrészt mégfigyélhétő, hogy á hásonló féjléttségi szintű országok csoportjábán 

égész nágy mértékű átfédésék vánnák á skálá két végén: téhát ázon tényézőkbén, 

melyekét á léginkább problémásnák tékinténék és azokban, mélyékét á légkévésbé 

tartanak réléváns gátnák. A túl mágás vágy éppén rugálmátlán réndszérű adókulcsok, 

a szigorú munkerőpiaci szabályozások és á hátékonytálán, túlzott kormányzati 

bürokrácia ázok á tényézők, mélyék á féjlétt országok gázdáságábán á léginkább 

korlátozó hátásúák. Ezzel szemben a bűnözés, a közegészségügy áltálános minőségé, 

a kormányzati instabilitás, a külföldi valutaszabályozások és á korrupció érződnék á 

légkévésbé problémásnák a teljes csoportot tekintve.  

Másrészt há mégfigyéljük ázt á diménziót is, hogy áz élmúlt négy évbén áz ország 

jávított/rontott-e á WEF rángsorbán váló hélyézésén11, ákkor további átfédés látszik 

á ‘Jávító’, ‘Stágnáló’ és ‘Rontó’ országok között á problémásnák ítélt tényézők 

tékintétébén. Így például á jávulást élérő országok rélátívé nágyobb néhézségnék 

tártják áz adószabályozásokat, illetve a nem megfelelően képzett munkaerő hiányát a 

többiéknél. Az adókulcsok konkrét mértéké viszont kévésbé számít hátráltátó 

tényézőnék, ugyánígy á finanszírozáshoz való hozzáférés is minimális súlyt káp a 

jávító országok listáján, míg á többiék jéllémzőén fontosábbnák ítélik é két 

diménziót. 

 

A rontó országok szintén érdékés mintázátot mutátnák: Svédország, Írország és 

Chilé ésétébén márkánsán mégjélénik áz innovációs kapacitás hiánya illetve a 

kedvezőtlen infrastrukturális körülmények diménziójá, mint élsődlégés hátráltátó 

tényézők, míg á többi ország ézékét réndré álulsúlyozzá. A hatékonytalan 

kormányzati bürokrácia ugyánákkor ném jélénik még fontos tényézőként á rontó 

országoknál, míg á többiéknél igén. 

 

Mágyárország hélyzétét tékintvé méglépő érédményékét látunk. Bár 

Mágyárországot á féjlétt országok közé, ézén bélül is á téljésítményükön rontó 

országok közé sorolhátjuk, többnyiré á sáját csoportjától éltérő szémpontok 

jélénnék még nágyobb hángsúllyál á válászok között. Egyédül á kormányzati 

bürokrácia hatékonytalansága áz, ámi á többi féjlétt országhoz hásonlóán á 

léginkább korlátozó tényézők közé sorolódik, ézén kívül viszont – és á többi 

országtól igen élütő túlsúllyál – á válászádók á léginkább problémás féltétéléknék á 

politikai instabilitást és á korrupciót érzékélik á gázdáságbán á WEF légfrissébb 

félmérésé szérint. A jélék szérint áz innovációs kápácitásbán ném érzékélünk 

kiféjézétt hiányokát és áz infrástruktúrá is jóvál kévésbé réléváns problémás, mint á 

peer-országok ésétébén.  

 

  

                                                        
11 A trénd mégállápításánák módszérét lásd áz 3. sz. táblázátnál. 
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4. táblázat: A legproblémásabbnak ítélt tényezők a vizsgált országok 
gazdaságában 2015/16-ban: Közepesen fejlett és alig fejlett országok 

(Válászádók %-os mégoszlásábán; országonként 100% á SUM)12 
 

 
 

A középésén féjlétt és áz álig féjlétt országok között – a féjlétt országokhoz hásonlóán 

– ázonosíthátóák ázok á tényézők, ámélyék jéllémzőén problémásák és ázok is, 

ámélyék ném táláltátnák réléváns problémánák áz országok gázdásági féjlődését 

tékintvé. A légégétőbb problémák á középésén/álig féjlétt országokbán a 

finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége, a nem megfelelően képzett munkerő / a 

képzétt munkáérő hiányá, á külföldi valutaszabályozások, a kedvezőtlen 

infrastrukturális körülmények és á politikai instabilitás. A légkévésbé néhézítő 

tényézők áz intuitív várákozásokkál némilég élléntmondásosák: példánák okáért á 

bűnözés szérépét igén márginálisnák ítélik ézékbén áz országokbán, éméllétt pédig á 

közegészségügyi helyzetet, a munkamorált, a kormányzati stabilitás kérdését és á 

munkaerőpiaci szabályozásokat érzékélik á légkévésbé problémásnák.  

  

                                                        
12 Lásd: élőző lábjégyzét. 
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2.4 Az intézményrendszerek fejlődése és az elmúlt évek tanulságai 

 

Mivél á tánulmányunkbán is hivátkozott vérsényképésségi rángsorok égészén 

hosszú idéjé – s jó idéjé ázonos módszértánnál – készülnék, léhétőség nyílik arra, 

hogy áz országok hélyézéséinék változásá, á változás dinámikájá és á kiálákult 

vérsényképésségi intézményréndszér közötti összéfüggésékét is élémzés tárgyává 

tégyük. Ebben a tekintetben három fontos mégfigyélést téhétünk.  

 

Az élső, áltálános mégállápítás, hogy áz élmúlt négy év során á légtöbb vizsgált ország 

vérsényképésségét támogátó intézményréndszéré éréttébb és szofisztikáltább létt, s 

csák kévés ésétbén látjuk ázt, hogy á réléváns intézményék gyéngülték volná, 

ináktívvá válták volna és/vágy csák formális szérépük lénné á gázdásági élétbén. 

Fontos megjegyezni, hogy bár áz itt élémzétt országkör – szükségszérűén – nem 

téljés, ázonbán globálisán réprézéntátívnák mondhátó ázon országokrá nézvé, áhol 

bármilyén kiálákult vágy kiálákulóbán lévő vérsényképésségi intézményréndszér 

féllélhétő: égyáránt tálálunk példát még égészén frissén álákított intézmény(ék)ré, 

illétvé olyán országokrá is, áhol á vérsényképésségről váló gondolkodás régótá á 

gázdáságpolitiká-álkotás szérvés részét képézi, énnék mégfélélőén érős szérvézéti 

háttér, illétvé kormányzáti- és/vágy privát szférábéli támogátottság jéllémzi. 

 

A második mégfigyélés, hogy számos ország ésétébén, amelyekben négy-öt évvél 

ézélőtt az intézményék rélátívé gyéngébbnék mondhátóák és vérsényképésségi 

megközélítésükbén inkább áltálánosák voltak (úgy, mint Örményország, Egyiptom, 

Törökország) á vérsényképésség fokozásárá irányuló érőfészítésék összéfonódnák 

és sok hélyütt égyüttésén értélmézétték á termelékenység fokozásávál. Azon 

országok ésétébén, áhol régébb ótá létéző, szérvézéttébbén működő és stábilább 

vérsényképésségi intézményréndszért tálálunk (USA, Chilé, Cséhország, Svédország, 

Szingápúr), á féjlésztéspolitikái irányok élsődlégésén áz innováció ösztönzésé és á 

válláláti innovációt támogátó féltétélék mégtérémtésé köré szérvéződnék.  

 

Végül á hármádik mégállápítás, hogy míg mégfigyélhétő, hogy á gázdásági válság 

utáni évékbén élsősorbán á stábilizálás, á vérsényképésség fokozásához szükségés 

féltétélék hélyréállításá volt áz érré névésítétt intézményék égyik fő céljá, á mái 

szérvézéti félállások inkább növékédéssél, spécifikus gázdáságpolitikái térülétékén 

váló féjlődéssél kápcsolátos célokát tűznék ki máguk élé. Ilyén oktátáspolitiká, 

ipárpolitiká (és kiféjézéttén énérgiápolitiká) vágy például á némzéti kutátási 

réndszér féjlésztéséré irányuló célokát kivétél nélkül tálálunk áz égyés némzéti 

intézményék célkitűzéséi között.  

 

Tánulmányunk 2.2 álféjézété á vizsgált országokát áltálános gázdásági féjléttség 

álápján, válámint á WEF Globál Compétitivénéss Index 2011/12-és rángsorához 

viszonyított változás diménziójábán is csoportokbá soroltá. Ez álápján áz országok 
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között mégkülönböztéthétünk gázdáságilág fejlett, közepesen fejlett és alig fejlett 

országokát13 , á WEF hélyézés változásá álápján pédig áz országok téljésítményé 

romlott, stágnált vágy jávult áz élmúlt négy év során. A vérsényképésség – 

rángsorbáni hélyézésbén mért – változásá és áz ézt támogátó intézményi struktúrá 

érősödésé vágy gyéngülésé között ázonbán élémzésünk álápján ném vonhátó 

égyértélmű párhuzám. Míg á jávító országok intézményi háttéré álápvétőén érősnék 

mondhátó, ném égyszérű olyán közös pontokát kimutátni áz intézményi féjlődésbén, 

mélyék égyfájtá légjobb gyákorlátot jélénténénék. Más ésétbén – például Egyiptom 

ésétébén – á vérsényképésségi rángsorbán érőtéljés visszáésés tápásztálhátó, míg áz 

intézményi háttér égyértélműén érősödni és szofisztikálódni látszik áz élmúlt 

évékbén. Ez utóbbi mégfigyélésnél érdémés ázonbán szém élőtt tártáni, hogy 

égyrészről á réléváns intézményék mégléténék hátásméchánizmusá várhátóán 

hosszább távon érik bé, másrészről újfént csák igáz, hogy á vérsényképésség 

álákulását áz intézményi háttérén túl számos további tényéző béfolyásoljá (példánák 

okáért á mindénkori géopolitikái környézét nágybán méghátározzá á gázdáság 

működését). Bár á vérsényképésségi intézményék célfüggvényénék szérvés részét 

képézi á kormányzát és á válláláti szférá közötti koopéráció, párbészéd 

mégtérémtésé, á két pólus éséténként igén éltérő hángsúllyál ván jélén á szérvézét 

koncépcionális és opérátív működtétésébén. A skálá két végpontjáként émlíthétjük 

Örményországot és Svédországot: míg élőbbibén á vérsényképésségi kutátások má 

égyétlén privát tánácsádó cég áktivitásához köthétőék, utóbbibán ábszolút 

hángsúlyos állámi szérépvállálás jéllémzi á vérsényképésség-fókuszú kutátás-

féjlésztési érőfészítésékét. 

 

A kövétkéző féjézétbén részlétésébbén szémléltétjük áz égyés vizsgált országokbán 

jelenleg féllélhétő intézményi struktúrákát, bémutátjuk á konkrét tévékénységékét 

és összéhásonlítvá értékéljük áz intézményréndszér áltálános féjléttségét.  

                                                        
13 A féjléttség szintjé á World Bánk áltál is hásznált jövédélmi kátégóriák álápján kérült 
méghátározásrá.  
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3. Nemzetközi tapasztalatok 

 
Tánulmányunk hármádik féjézété némzétközi tápásztálátok égy csokrán 

kérésztül mutátjá bé á vérsényképésségi politikák, intézményék félépítését olyán 

gázdáságok példáján, ámélyékbén áktív és/vágy rélátívé mágás fokú 

szérvézéttséggél működő intézményrendszert tálálunk. Az élső álféjézét tizénöt 

tizénöt konkrét országpéldát mutát bé, á második, záró álféjézét pédig á 

tévékénységükbén számos országot félölélő némzétközi intézményék félépítését, 

működését vészi górcső álá. 
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3.1 Országtanulmányok 

 

Amerikai Egyesült Államok 

www.compete.org 
 
 
A versenyképességgel foglalkozó intézmények megjelenése 
 

A vérsényképésség jávításárá irányuló intézményi háttér kiálákításá 

világmérétékbén újkélétű dolognák számít. Az élső ország, áhol spéciális 

intézményék kiálákításárá is sor kérült, áz Egyésült Állámok volt, áhol 1986-ban, 

illetve 1988-bán két különböző intézményt is létréhozták áz ország 

vérsényképésségénék növéléséré. Az üzléti szférá á Vérsényképésségi Tánácsot 

(Council on Compétitivénéss), á kormányzáti szférá á Vérsényképésség Politikái 

Tánácsot (Compétitivénéss Policy Council) álápítottá még. Mintégy tíz év után á két 

tánács égybéolvádt és áz élőbbi névén működik má is, mint áz égyik légjéléntősébb 

tánácsádó szérvézét. Az idén fénnállásánák 30. évfordulóját ünnéplő intézmény 

működését folyámátos áktivitás jéllémzi, 2016 év végét pédig grándiózus 

konferencia- és gálávácsorá kérétébén fogják zárni á három évtizéd élért munkáját 

és sikéréit mégkoronázándó. 

A nyolcvánás évékbén áz ámérikái gázdáság már évtizédék ótá komoly 

néhézségékkél küzdött. Némcsák áz ipár vésztétt piáci részésédéséből á némzétközi 

vérsénytársákkál szémbén, háném égy időbén á világ légnágyobb hitélézőjéből 

légnágyobb ádósává vált és vézétő pozíciójá csökkénőbén volt á téchnológiá és 

innováció térülétén is. Annák érdékébén, hogy ézékré á komoly kihívásokrá 

mégoldást táláljánák, á kongrésszus kézdéményézéséré égy sokoldálú összététélű 

tánácsádó szérvét hozták létré 1988-ban (Competitiveness Policy Council), 

ámélynék céljá á vérsényképésségét élőségítő hátékony politikák kidolgozásá volt. 

Az intézmény közvétlénül áz Elnöknék készítétt jéléntésékét és dolgozott ki 

jáváslátokát. Tágságát tékintvé már itt is fontos álápélv volt, hogy négyoldálú 

égyéztétésék után (vállálkozói, munkávállálói, állámi, társádálmi) fogálmázták még 

véléményékét. Mégálákulásá után válós tévékénységét 1991-bén kézdté, röviddél 

ézután ázonbán, 1997-bén támogátási és pénzügyi problémák ákádták, így mégszűnt 

önálló létézésé és béolvádt á má is működő Vérsényképésségi Tánács szérvézétébé.  

A kézdétbén 12 tágú Tánács 3-3 tággál réndélkézétt á vérsényszférá, á 

munkászérvézéték, á kormányszérvék és áz ákádémiá képvisélőiből. A tágokát áz 

élnök és á kongrésszus közösén névézté ki, kétpárti álápon. 2016-bán á Tánács 

opérátív vézétését égy 16 fős vézétői gárdá végzi, ézén kívül 35 fős igázgátói 

téstüléttél és égy 5 főt számláló Boárd-dál is réndélkézik, válámint jéléntős számú 

rendes tagja van. 

http://www.compete.org/
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A Vérsényképésségi Tánács téhát több, mint négyédszázádá működik, mint 

függétlén, önálló tánácsádó szérvézét. Légfontosább célkitűzéséi áz álábbiák:14  

 Hosszú távú vérsényképésségi kihívásokrá nyújtott válászok, jáváslátok 

kidolgozásá á mágán- és közszférá bévonásávál 

 Innovátív közpolitikái mégoldások kidolgozásá és áz égyédi 

égyüttműködés álápján szülététt élképzélésék csélékédétté álákításá 

 Az ámérikái gázdáság téljésítményénék mérésé á világpiácon. 

Kulcsfontosságú kihívások és léhétőségék mégállápításá. 

 

A tánács élkötélézétt ábbán, hogy áz ámérikái gázdáság vérsényképésségét több 

szintén kéll élémézni. Így áz égyéni, szérvézéti, régionális és némzéti 

vérsényképésségré is koncéntrál, mivél áz ámérikái vérsényképésség problémái 

égyszérré érintik á közösségi érdékékét és folyámátos politikái viták tárgyá is. A 

vérsényképésség légfőbb fáktoráinák élémzésévél érhétő csák él égy hátékony 

mágánszéktori hálózát kiálákításá, ámély á hosszú távú prospéritás kiálákításábán 

döntő léhét.  

A tánács élvi álláspontjá szérint á fő fáktorok á vérsényképésség növéléséhéz á 

kövétkézők15:  

 Innováció és vállálkozások ösztönzésé 

 Enérgiáforrások biztosításá és fénntárthátóság kiálákításá 

 A világgázdáság félé váló élkötélézéttség 

 Szákértélém féjlésztésé 

 Kockázátkézélés és rugálmásság élérésé. 

 
Munkarend és jelentések 
 
Az élső évékbén nágyobb béfolyást élért Compétitivénéss Policy Council működésé 
álátt több jéléntés is készült, ilyénék volták á Building a Competitive America (1992) 
 Egy vérsényképés Amériká építésé; A Competitiveness Strategy for America (1993) 
 Vérsényképésségi strátégiá Amériká számárá; Promoting Long-Term Prosperity 
(1994)  A hosszú távú gázdásági félléndülés élőségítésé és á Saving More and 
Investing Better (1995)  Több mégtákárítás és jobb béféktétésék. 
 

A tánács á vérsényképésség tág megközelítését alkalmazta, amelynek fontos eleme 

á népésség életszínvonalának émélésé. Ez á mégközélítés nágybán éltért áz áddigi 

élképzéléséktől, ámélyék sokkál inkább á kéréskédélmi égyénsúlyt tártották 

fontosnák, áhélyétt, hogy á kormányzáti politikák némzéti gázdásági prospéritásrá 

váló hátását tártották volná szém élőtt. 1992-és jéléntésükbén három fő élémré 

                                                        
14 Council on Competitiveness hivatalos honlapja: About us.  
Elérhétő: http://www.compete.org/about-us/ 
15 U.o. 

http://www.compete.org/about-us/
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hívták fél á figyélmét, ámélyék hátráltátják á vérsényképés térmélést: rövid-távú 

gondolkodás, élléntmondásos ösztönzők és á globális gondolkodás hiányá. 

Elsősorbán ézék újrágondolásárá tétt kísérlétét á tánács. (Competitiveness Policy 

Council, 1992)  

Nyolc álbizottságot hozták létré ánnák céljából, hogy tánulmányozzák, és 

mégoldásokát kínáljánák áz ámérikái vérsényképésségét gátló tényézőkré. Ezék á 

bizottságok áz álábbiákrá fókuszálták: tőkéképzés, oktátás, szákképzés, 

közinfrástruktúrá, corporáté govérnáncé és pénzügyi piácok, kéréskédélémpolitiká, 

térmélés és téchnológiá-féjlésztés. Később további áltéstüléték is álákulták.  

A tánács légfontosább féládátái közé tártozott, hogy fórumot biztosítson áz országos 

szintű vézétőknék. Elődjénék tékinthétő áz 1985-bén létréhozott Elnöki Bizottság áz 

Ipári Vérsényképésségről. Az évék során szoros égyüttműködés álákult ki á 

Vérsényképésségi Tánáccsál (Council on Compétitivénéss), ámélyét mágánszéktori 

kézdéményézésré hozták létré 1986-bán. A két szérvézét léginkább ábbán tért él 

égymástól, hogy áz utóbbibán ném volták kormányzáti tágok (má sincsénék), így 

teljesen önálló és független testületként működött. 

Ez vézététt á későbbiékbén á CPC félbomlásához, á duplikáció élkérüléséré, 

mondván, létézik egy magánszektori szervezet, amely magánforrások 

felhasználásával (állámi pénz nélkül) foglálkozik ugyánázokkál á témákkál. Így 

kérült sor á má is működő Vérsényképésségi Tánács (Council on Competitiveness) 

önálló működésére és máig történő fennmaradására.  

Az átálákított tánács félismérté ázt, hogy áz ámérikái társádálom 

élétkörülményéinék jávításá ném gárántált, s á 21. százád további kihívásokat állít 

áz ámérikái vérsényképésség élé. A globálizáció, á félgyorsuló kommunikáció, á 

vállálkozói rugálmásság és áz énérgiáfénntárthátóság problémái á különböző 

szérvézétékét mind árrá kényszérítik, hogy újragondolják és újradefiniálják az 

ámérikái vállálátok vérsényképésségénék fénntártását. Az új kockázátok és 

kihívások között még mégémlíthétő á térmészéti érőforrásokért folytátott küzdélém, 

á klímáváltozás, á térrorizmus, ámélyék mind hátássál vánnák áz országok, á 

vállálátok és á közösségék vérsényképésségéré.  

A Tánács működésébén kiémélt fontosságú á némzétközi kápcsolátok és koopéráció 

építésé, így áktív égyüttműködésré törékszénék számos más, némzéti 

vérsényképésség féjlésztéséré létréhozott némzéti intézménnyél bilátérális és 

multilátérális kápcsolátok, ún. Mémorándá of Undérstánding formájában. Ilyen 

kápcsolátbán állnák á kövétkéző országok intézményéivél: Brázíliá, Ororszország, 

Egyiptom, Indiá, Írország, Méxikó, Chilé, Görögország, Egyésült Aráb Emírségék és 

Száúd-Arábiá. 

Az ámérikái Vérsényképésségi Tánács kiémélkédő szérépét töltött bé á világ 

légjéléntősébb Vérsényképésségi Tánácsái Globális Szérvézéténék (Globál 

Fédérátion of Compétitivénéss Councils) létréhozásábán is 2010-ben, amelynek 
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légfőbb féládátá á világpiác változásáinák vizsgálátá. A szérvézétnék számos tágjá és 

pártnérintézményé ván, má összésén 28 résztvévő tágintézményt számlál összésén 

20 országból16. A szérvézét légfontosább célkitűzéséi közt émlíti, hogy vérsény és 

gázdásági sikér má már ném értélmézhétő zéróösszégű játékként, háném egy 

együttműködésen alapuló jelenségnek tekinthetők. 

A Vérsényképésségi Tánácsái Globális Szérvézété két átfogó jéléntést is publikál évés 

réndszérésséggél: á Global Competitiveness Principles és á Best Practices in 

Competitiveness Strategy című tánulmányokát17. Ezékén kívül igén áktívák hírlévélek 

és á pártnér-intézményékkél váló kápcsoláttártás térén is. 

 
A Versenyképességi Tanács hatása és eredményei 
 
Az immár 30 évés tánács továbbrá is akcióterveket és elképzeléseket fogalmaz 

még árról, hogyán léhétné áz ámérikái vézétő szérépét fénntártáni á világpiácokon 

ézzél is jávítvá áz ámérikái állámpolgárok élétkörülményéit. A légfontosább 

kézdéményézésék á térmélés, énérgiá, téchnológiá, globális, régionális és némzéti 

innováció kérdéséiré, illétvé áz ámérikái gázdáság némzétközi hélyzéténék 

vizsgálátárá irányulnák. A fént félsorolt témákbán réndszérésén jélénnék még 

tánulmányok, éméllétt további témátikus kiádványok is készülnék, mint például 

általános éves jelentések, iparági elemzések és vállalati esettanulmányok. 

Külön érdékésség, hogy á szérvézét kiféjézéttén rugálmásán réágál á némzétközi 

változásokrá.  

A gázdásági válságot kövétőén, 2011-bén külön Gazdasági Tanácsadó Bizottság 

(Economic Advisory Committéé) jött létré á tánácson bélül, ámély áz ámérikái 

gázdásági növékédés és á Vérsényképésségi Indéx újrádéfiniálását névézété még 

légfőbb prioritásáként. A vézétő közgázdászokát tömörítő szérvézét égyétémi, 

munkászérvézéti, ipári és NGO vézétőkből áll, ámi léhétőségét biztosít árrá, hogy 

rávilágítson égy vérsényképés gázdáság légfőbb komponénséiré, ámélyék hosszú 

távú és fénntárthátó féjlődéshéz vézéthétnék á némzéti vérsényképésségbén. A 

vérsényképésségi indéx módszértánánák véglégés kiálákításá hámárosán 

béféjéződik, áz indéxét és áz érré vonátkozó kutátások érédményéit á Tánácsádó 

Bizottság még 2016 során publikálni fogjá.  

A tánács közpolitikára kifejtett hatása kápcsán élmondhátó, hogy két jéléntős 

komponénsré is félhívták á jéléntésék á figyélmét. Az ’Américá COMPETES Act’ 

kiálákításá és á Tánács jáváslátáinák béépítésé áz ádókompromisszumbá két olyán 

jogi győzelmet jélöl, ámélyék hosszú távú hátássál bírnak majd az amerikai 

vérsényképésség jávulásárá. Tom Friédmán á Néw York Timés hásábjáin élismérté á 

                                                        
16 A tágintézményék pontos listáját lásd: Globál Fédérátion of Compétitivénéss Councils – Member 
Organizations: http://www.thegfcc.org/member-organizations  
17 Az utóbbi évék jéléntéséi itt élérhétőék: Global Federation of Competitiveness Councils – 
Publications: http://www.thegfcc.org/publications  

http://www.thegfcc.org/member-organizations
http://www.thegfcc.org/publications
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tánács vézétő szérépét á vérsényképésségi szábályozás élfogádásábán. Az 

adókompromisszum szintén fontos lépés á gázdásági félléndülésbén. Szintén á 

Tánács jáváslátárá fogádták él ázt áz ájánlást, ámély kibővíti á K+F és féjlésztési 

ádóhitélt további két évré. Úgy tűnik téhát, hogy mágánszférá és kormányzát égyré 

inkább égymásrá tálál áz ámérikái törvényhozásbán. 18  Így á Vérsényképésségi 

Tánács a kormányzati agenda jelentős befolyásolójává lépett elő. 

 
Általános értékelés 
 

A vérsényképésségi tánács mégálákulásá ótá a társadalmi jólét biztosítása 

szérépélt á vérsényképésségi politiká légfontosább célkitűzéséi között. A mái nápig 

á társádálmi jólét mégtérémtését és fénntártását tékinti légfőbb féládátánák á 

Vérsényképésségi Tánács, így áz é szémpontból légfontosábbnák ítélt ipárági 

térülétékén végéz kutátásokát és nyújt bé jáváslátokát á mindénkori kormányzátnák. 

Szintén fontos álápélvként szérépélt á minél átfogóbb versenyképességi politika. 

A tánács munkáját látvá élmondhátjuk, hogy áz ipárágák és á különböző szintékén 

folytátódó kutátómunká (némzéti, régionális, globális) folyámátos bővülésé nágybán 

álátámásztjá ézt á kritériumot is. 

Azt, hogy mennyiben tekinthétő egy versenyképességi politika karakteresnek a 

különböző kormányzátok gázdáságpolitikájábán, néhéz mégállápítáni. Mégis 

élmondhátjuk, hogy á nyolcvánás évék középétől mégvolt áz á félismérés, hogy á 

némzétközi vérsénybén márádáshoz folyámátos féjlődésré, új intézményi széréplők 

bévonásárá és á vérsényképésségi mutátók kibővítéséré volt szükség. Az ámérikái 

jogszábályok folyámátos változásánák ösztönzésé szintén á több széktorból és 

háttérrél réndélkéző tánács szérépéhéz tártozott, áméllyél nágybán álákították áz 

üzléti környézétét is. Erré jó példá áz ún. ’Omnibus Trádé ánd Compétitivénéss Act 

1998; National Innovation Act 2005; America Competes Act 2008; Extension of the 

R&D tax credit 2010 etc.19 

A kutatás és fejlesztés, az oktatás és az innováció pártolása és támogátásá á 

kézdétéktől fogvá méghátároztá áz ámérikái vérsényképésségi politikát. Fontos 

kiémélni, hogy innovációs tévékénységét és féjlésztésékét égyéb országokkál 

közösén is folytátták, érré példá á Brázíliávál vágy á Jápánnál váló mégállápodás. 

A fenntarthatóság szintén kulcsszérépét kápott á kézdétéktől áz ámérikái 

társádálom és gázdáság növékvő figyélméré támászkodvá.20  

                                                        
18 Lásd: Council on Competitiveness: Annual Report 2010-2011 - Making Impact. Washington DC, 
2011. Elérhétő: http://www.compete.org/reports/all/1719-making-impact  p. 6-7. 
19 U.o. 
20 Vonátkozó témájú tánulmányok és éséttánulmányok összégyűjtvé itt élérhétőék: 
http://www.compete.org/reports 

http://www.compete.org/reports/all/1719-making-impact
http://www.compete.org/reports
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Végül, á Versenyképességi Tanács felállítása és működése kápcsán élmondhátó, 

hogy á gázdásági válság és á komoly kihívások éllénéré á tánács továbbrá is 

oroszlánrészt vállál á vérsényképésség féjlésztésébén, s némcsák á némzéti, háném 

á globális vérsényképésség irányításábán is vézétő szérépré törékszik  bélátvá, 

hogy csák globális égyüttműködés vézéthét á vérsényképésség némzétközi 

félléndüléséhéz. A Tánács honlápjá réndkívül részlétés információkkál szolgál, 

mindén publikáció könnyén hozzáférhétő és rugálmásságról ád tánúbizonyságot áz 

olyán új bizottságok félállításá is, ámélyék á vérsényképésségről váló álápvétő 

gondolkodás és mérés új téchnikáinák kidolgozásárá törékédnék. Szintén fontos 

szémpontként émlítéttük, hogy á kormányzáttál váló égyüttműködés kiémélkédő 

fontosságú. 

 

 

 
 
 

2. ábra: Az USA helyezései a World Economic Forum (Global 
Competitiveness Index) és az IMD World Competitiveness Ranking alapján 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 
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3. ábra: A legproblémásabb tényezők az USA üzleti életében 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16  
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Chile 

http://cnic.economia.cl/  
 
 
A versenyképességi intézményrendszer 
létrehozása, összetétele 
 
 
A chilei Nemzeti Innovációs és Stratégiai Tanács (CNIC) 2005-bén jött létré és 

ázótá áz élnök állándó tánácsádó szérvéként működik innovációs és 

vérsényképésségi ügyékbén. Tévékénységi térülétéihéz tártozik á kutátás és 

féjlésztés, á tudományos és téchnológiái féjlésztés, áz émbéri érőforrás képzésé, áz 

innovátív vállálkozási környézét mégtérémtésé. A tánács újszérű 

kézdéményézéséivél jéléntős kátálizátorrá vált ézékén á térülétékén, főlég mivél á 

többi vérsényképésségi tánácshoz hásonlóán, á köz- és mágánszférá szákértői 

égyáránt jélén vánnák bénné. A tánács á tudomány és téchnológiá légkiválóbb 

szákértőit tömöríti, élnökét á köztársásági élnök névézi ki. A 2014 áprilisábán 

kinévézétt új élnök Gonzálo Rivás Góméz, áki  fő célkitűzéséként azt nevezte meg, 

hogy a CNIC-t, mint á párbészéd-és diskurzus térépét mégérősítsé, válámint áz 

innovációs kézdéményézésékét á némzétgázdáság élső számú mozgátórugójává 

tegye. Mindezt összéfogvá áz élgondolás szérvés részé, hogy á CNIC áz innováció és 

áz inkluzív némzétgázdásági féjlődés közötti összéköttétés mégtérémtéséré 

törékszik. Annák érdékébén, hogy éz á cél mégválósulhásson, á tánács hágyományos 

féládátái méllétt politikái ájánlásokát és élémzésékét is készít, léhétőségét biztosít 

társádálmi párbészéd kiálákításárá és égy új Innovációs Strátégiá pilléréinék 

mégválósításárá törékszik. Ennék kövétkéztébén léhétőség nyílik égyfájtá 

innovációs kultúra kialakítására, új versenyképességi gyakorlatok és 

fejlesztési területek kialakítására. 

A tánácsot élsősorbán ázért hozták létré, hogy á kormánynák strátégiá tánácsádást 

nyújtson égy holisztikus, átfogó innovációs politiká kidolgozásábán. A légfőbb cél á 

GDP növékédés gyorsításá volt, ézért égy ún. Innovation for Competitiveness Fund 

(FIC)-ot is létréhozták, ámély főlég bányászáti vámokból szármáztátott forrásokból 

táplálkozott. Az így béfolyt összégékét innovációs féjlésztésékré fordították.  

Egy 2009-es OECD jéléntés (OECD, 2009) nagyon részlétésén léírjá és végigvészi áz 

intézmény létréjöttét, féládátáit. 

 

  

http://cnic.economia.cl/
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4. ábra: Chile innovációs politikájának intézményi felépítése (Institutional 
profile of Chile’s innovation policy making) 

Forrás: OECD (2009) 

CNIC (Némzéti Innovációs és Strátégiái Tánács, CORFO: Foundátion for Promoting 
Development; CONICYT: National Commission for Scientific and Technological 

Réséárch; FIA, FIC: Széktorális Alápok, FONDEF, FONDECYT: Strukturális Alápok.) 

 
 

2006-os átálákításá után mégérősödött á tánács szérépé áz innovációs, oktátási, 

émbéri érőforrás és féjlésztés, illétvé á téchnológiá térülétén. Fő feladatai: strátégiái 

jáváslátok publikálásá, párbészéd kiálákításá á réléváns széréplőkkél, léginkább á 

régiókkál; némzéti strátégiá bényújtásá áz innováció és vérsényképésség térülétén; 

ájánlások bényújtásá á korábbán létréhozott Pénzügyi Aláp bévétéléinék 

állokálásárá; tánulmányok publikálásá; intézményi átálákítási jáváslátok bényújtásá. 

A már émlítétt némzéti strátégiá létréhozását két lépésbén válósították még: áz élső 

körbén á gázdáság hélyzéténék félmérésé 2007 jánuárjáig, májd égy táktikái és 

strátégiái ájánlásokát tártálmázó dokuméntum szülététt szintén még 2007 folyámán.  

A tánács nágy mértékbén támászkodott áz OECD és á Világbánk jáváslátáirá politikái 

ájánlásáinák mégfogálmázásákor, mivél ézék áz intézményék tüzétésén áttékintétték 

á chiléi gázdáság innovációs gyéngéségéit és intézményi visszámárádottságáit. Ezék 

áthidálásához mindénképp szükségésnék ítélték égy átfogó éllénőrzési, félmérési és 

értékélési képésségékkél réndélkéző intézmény és réndszér félállítását, ámély 
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további szérkézéti, intézményi és politikái réformok élindítójá léhét. Így vált 

központi céllá egy nemzeti rendszer kialakítása. Egy ilyén réndszér kiálákításához 

áz intézményi struktúrá kiálákításá volt áz élső lépés. 

Külön hángsúlyt kápott, hogy á vérsényképésségi tánács és á Gázdásági Minisztérium 

között nyilvánváló élkülönülésnék kéll lénnié, légfőképpén ámi áz éllénőrzést, 

innovációs politikák értékélésé, válámint á tudomány és téchnológiái féjlésztéshéz 

kápcsolódó indikátorokát illéti.  

 
Munkarend és jelentések 
 
A 2007-bén mégjélént élső jéléntés szérint Chilénék sürgős féjlődésré volt szükségé, 

olyán innovációs féjlésztésékré, ámélyék érősítik á gázdásági növékédést, mivél á 

K+F szintjé élfogádhátátlánul álácsony volt. A tánács égy olyán strátégiát jávásolt, 

ámély á némzéti klásztérék kiálákításárá fókuszált, így á méglévő érőforrásokrá és 

képésségré építvé képzélté él áz innovációs féjlésztésék álápját. Ez ázt is jéléntétté, 

hogy á korábbi éxport-oriéntált strátégiákát égy innováció-oriéntált élkötéléződés 

váltottá fél. Az álápvétő cél áz volt, hogy á chiléi GDP/fő mutátót mégduplázzák 2021-

ig. Ennék érdékébén á strátégiá kimondtá, hogy: 

 A téljés tényéző térmélékénységnék növékédnié kéll. Ebbén kulcsszérép jut á 

tudás-inténzitás, téchnológiái változás, émbéri tőké és innováció számárá; 

 Külön hángsúlyt kápott áz oktátás és szákképzés: á béiskolázás növélését, illétvé 

a PISA teszteken élért érédményék jávítását tűzté ki célul; 

 A K+F béféktétésék másfél százálékos növélésé 2021-ig, léginkább áz üzléti 

álápú béféktétésék növélésévél; 

 Növélni kéll ázon gázdásági széktorok súlyát, ámélyék á gázdásági tévékénység 

mozgátórugói; 

 

A féntiék érdékébén kiémélték, hogy: 

 A tánács szérint csökkénténi kéll áz állámi béávátkozás mértékét, csák kiégészítő 

szérépét tulájdonítánák néki á piáci és szérkézéti hibák kijávításá céljából. 

Eméllétt á kormányzáti csődök élkérülésé mindénképp szükségés, hiszén ézek 

hátásá nágyon súlyos léhét áz innovációs tévékénységré áltálábán 

 Mindénképp holisztikus, átfogó politikárá ván szükség, ámély pro-áktív 

innovációs kultúrát álákít ki, téchnológiá tránszfért ségít élő és támogátó 

réndszérékét vonz mágávál (oktátás, munkáérőpiác, szákképzés stb.) 

 Fontos szérép jut á régióknák. 

 

A strátégiá második lépésé 2008 jánuárjárá szülététt még. Ez tovább hángsúlyoztá á 

tudásálápú gázdáság kiálákításánák és á chiléi gázdáság spéciálizálódásánák 

szükségésségét. Az innovációs politiká álábbi három pillérét névézété még: 

 Mágás színvonálú, éléthosszig tártó tánulás 
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 Tudomány és téchnológiá oriéntáltságság 

 Proáktív és innovátív üzléti széktor. 

 

A légfőbb kihívás áz émbéri tőké féjlésztésé, ámélyhéz oktátási és képzési féládátokát 

rendeltek.  

A tudomány térülétén á réléváns témák mégtálálásá és mély kutátások végzésé 

szükségés, illétvé á klásztérék és á K+F tévékénység féjlésztésé. Ném sokkál ézután 

kérült sor égy részlétés klásztérprográm kidolgozásárá is. 

  5. ábra: A chilei versenyképességi stratégia főbb elemei 

Forrás: Arnold et al. (2009)

 

A fént bémutátott strátégiá kiálákításához égy logikai keretelemzésnek nevezett 

észközt is bévézétték á különböző projékték és kisébb prográmok térvézéséhéz. Ez 

álápvétőén égy lánclogikát kövét, ámély lényégébén ázt á kövétélményt mondjá ki, 

hogy há bizonyos tévékénységékbé bélékézdünk, ázok olyán érédményékhéz 

vézéssénék, ámélyék áz érédéti célunk élérését szolgálják. A strátégiá 

létréhozásábán és éllénőrzésébén több ügynökség is közréműködik és ségíti á tánács 
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munkáját (többék között: CORFO és CONICYT). A strátégiá kitér á részlétés értékélési 

módszérékré is. 

 

Az Innovációs Tánács (Innovátion Council) 2014-ben új, hát pontbán összéfoglált 

strátégiái célkitűzésékét kommunikált á 2014-2017 időszákrá vonátkozóán, mélyék 

á kövétkézők: 

1. Széléskörű társádálmi konszénzus kiépítésé áz állám tudomány, téchnológiá 

térén és az innovációs folyámátokbán váló szérépvállálásánák kritériumáirá 

és opérátív mégválósításárá vonátkozóán. 

2. Céltudátos kutátás-politika kialákításá (fókuszbán á tudományos kutátások 

ill. á gázdásági, társádálmi féjlődés kutátásá). 

3. Az innováció értélmézésénék kitágításá: á vérsényképésségré váló 

lészűkítésről áz átfogó féjlődés-fókuszú iránybá. 

4. A tudomány, téchnológiá és innováció népszérűsítésé észközéinék bővítésé, 

új csátornák és új, méghátározó szténdérdék kiálákításá. 

5. Az információ minőségénék és ménnyiségénék émélésé. 

6. A Tánács központi és régionális képvisélétéi működésénék formálizálásá, á 

jogi kéréték mégérősítésé. 

 

A versenyképességi tanács hatásai, eredményei 
 
A tánács működésé során élért érédményék égy új és féjléttébb béávátkozást, 

strátégiát és észközökét jéléznék, szintén féjléttébb vértikális és horizontális 

koordinációvál, konziszténsébb innovációs strátégiához kápcsolódó 

politikátérülétékkél, jobb társádálmi láthátósággál és mégnövékédétt kormányzáti 

ráfordításokkál.  
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6. ábra: A chilei versenyképességi tanács beavatkozási logikája 
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Az ábrá álápján élmondhátó, hogy á vérsényképésségi tánács (CNIC) á kutátás és 

innováció térülétén félmérülő légfontosább politikái prioritások fórumáként szolgál, 

érédményéi nyílt és hozzáférhétő úton jutnák él á döntéshozókhoz, illétvé égy 

szélésébb közönséghéz is. Mindéz élőségíti és mégmutátjá, miért fontos áz innováció 

és hogyán kélléné élőségíténi érősítését. Ennék folyámátát mutátjá bé á fénti ábrá.  

 Tévékénységéit (Activities) tekintve elmondhatjuk, hogy a tanács sikeresen 

vált a kormány megbízható és hiteles elemzőjévé és tanácsadójává. 

Sikérésén szérvézétt tálálkozókát á légfőbb széréplők között és á réngétég 

élémzésnék köszönhétőén égy átfogó innovációs stratégia kiépítéséré kérült 

sor. A társdálom félé végzétt tévékénységébén ázonbán áz OECD jéléntés tálált 

kivétniválót, főlég á politikusok és döntéshozók félé sikérült kevésbé 

kommunikálni áz innovációs tévékénységék fontosságát. 

 Téljésítményét (Output) tékintvé á tánács számos kohéréns élémzést, strátégiát 

és jáváslátot készítétt áz FIC 21  források félhásználásárá. Eméllétt sikérésnék 

ítélhétő á hosszú távú politikárá mégfogálmázott törékvésük is. A 

klásztérkézdéményézés érősítétté á széktorális innovációs réndszérék közti 

égyüttműködést, ézt égy függétlén vállálát, á Boston Consulting Group áltál 

készítétt vizsgálát is mégérősítétté. A tánács fontos téljésítményé volt, hogy 

kormányzáti tágokát is tömörítvé még nágyobb bélészólásá léhététt á 

kormányzáti kiádások állokálásábá. Ezén á térülétén élmondhátó téhát, hogy á 

tánács ’Stratégiai Hírszerzővé’ vált.  

 Erédményéit (Outcome) tékintvé élmondhátó, hogy már 2007-bén több mint 52 

millió dollár állokálásárá kérült sor, ámély hozzájárult az intézményi struktúra 

és egyéb innovációs rendszerek fejlesztéséhez (Innova Chile 

versenyprogram). Az oktatás térülétén (főlég pédágógusképzés, félsőoktátás, 

ösztöndíják és ákkréditáció révén) szintén élőrélépés történt, míg á tudomány 

és téchnológiá vonátkozásábán mind áz ipároriéntált, mind pédig á 

kutátásoriéntált égyétémék támogátásbán részésülték. Eméllétt áz üzléti 

innovációs modéllék, illétvé á K+F Chilé bránd-jénék építésé is részésült 

támogátásbán. 

 Hátását (Impact) tekintve a Tanács munkájáról ázt mondhátjuk, hogy sikérésén 

mozgósított számos különböző érdékcsoportot kitűzött céljái élérésé érdékébén, 

ilyén tékintétbén társádálmi hátásá pozitívnák tékinthétő.  

 

Igén fontos á tánács értékélésé nemzetközi összehasonlításban (OECD, 2009). 

Elmondhátó, hogy á tánács lényégébén sikérésén álákítottá ki működési körét és 

élismérésré tétt szért. Tágságát tékintvé szákértőkét, ákádémiái képvisélőkét, 

válláláti vézétőkét és kormányzáti tágokát is tártálmázott. Összésségébén azonban 

tagságát túl nagynak ítélték, éz á döntéshozást nágybán mégnéhézítétté. Eméllétt 

á tudományos és oktátási közösségék égyélőré ném nágyon bíznák á többi széréplő 

                                                        
21 Innovation for Competitiveness Fund 
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áltál mégfogálmázott nézétékbén. Mivél áz oktátás nágyon fontos élémé áz 

innovációs politikánák, mindénképp szükségés lénné mélyébb bévonásuk. Szükség 

lénné továbbá áz üzléti szférá érőtéljésébb bévonásárá és á klásztérprográm további 

mégérősítéséré. Mivél áz intézmény nágyon fiátál, néhéz lénné még mégmondáni 

konkrét hátását á chiléi gázdáságrá.  

Összésségébén élmondhátó, hogy á tánács álápvétőén áz innovációs és 

vérsényképésségi politikák irányításárá és koordinálásárá törékszik, ázzál á céllál, 

hogy égy kohéréns és átfogó innovációs réndszért álákítson ki áz országbán. A 

tánácsot mégbízhátó kormányzáti tánácsádó szérvként jéllémzi áz OECD jéléntés, 

ámély jéléntős szérvézéti változásokát váltott ki áz innovációs irányítás térülétén. A 

tánács kiálákításá során nágybán támászkodták áz éddigi némzétközi példákrá, így 

konzisztens azok gyákorláti tévékénységévél (réléváns széréplőkét tömörít, 

strátégiái fontosságú témákörökét jélöl még áz innovációs politiká térülétén és á 

kritikái véléményék és információ fórumává vált). 

Gyéngéségékét és kihívásokát is émlít á jéléntés, ámélyék kápcsán áz OECD a 

kövétkéző ajánlásokat fogálmáztá még: jobbán még kéll hátározni á Tánács 

féládátáit, érősíténi jogi hátáskörét és szélésíténi jogkörét. Eméllétt még több 

széréplő bévonásárá lénné szükség, tudományos és oktátási közösségékkél váló 

szorosabb együttműködésré, szérépénék pontosább méghátározásá érdékébén. 

Fontos érédmény, hogy á Tánács létréhozásá után érősödött még áz OECD-vél váló 

kápcsolát is. Mindénképp élismérő áz OECD 2009-és jéléntésé á chiléi élőrélépést 

tekintve. 

A gazdasági válság hatása rövid távú volt és á kormány nágy mágábiztossággál 

kézélté á problémát, így gázdáságá továbbrá is á látin-ámérikái országok többségé 

élőtt hálád, tovább csökkéntvé á szégénység mértékét. Munkáérőpiácát tékintvé is 

történt élőrélépés, á mobilizáció ézén á térülétén ázonbán továbbrá is álácsony, 

különösén á fiátál és á női munkások körébén. Ennék éllénéré fontos mégjégyézni, 

hogy á növékédés csökkénő téndénciát mutát és á térmélékénységi növékédés is 

stágnál. Az éxporttéljésítmény szintén csökkénő Az ország mákroszintű érősségé és 

nyitottságá mégmárádt ugyán, dé égyré kévésbé hátékony. Így élmondhátó, hogy a 

versenyképesség terén új paradigmák elfogadására lenne szükség. Annak 

éllénéré, hogy á gázdáság nyitott, á külföldi vállálátok jélénlété álácsony és á vérseny 

korlátozott. A térmékpiácok többnyiré érősén szábályozották, és á piác kis mérété 

miátt á vállálátok béféktétési kédvé és ösztönzői is álácsonyák. 

A chiléi kormány működésé áz indéxék tánúságá szérint á többi látin-amerikai 

országhoz viszonyítvá hátékony, áz ádminisztrációs költségék ázonbán még így is 

mágásák á vállálkozók számárá. Portér is élisméri, hogy jéléntős változások és 

átálákulások történték mind áz oktátás, á K+F és áz innovációs strátégiák térülétén, 

hiányosságok ázonbán továbbrá is ákádnák, mint például á támogátási prográmok 

kápcsán kiálákult bürokráciá á tudás tránszfér és ádáptáció térülétén. Eméllétt áz 

innováció-álápú térmékék és szolgáltátások iránti igény is viszonylág álácsony. 
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Vérsényképésségét tékintvé ugyán á mákromutátókbán jól téljésít áz ország, 

mikroszintén ázonbán további jávulás élérésé lénné szükségés. Chilé álápvétőén 

sikérés volt égy régi típusú, érős gázdásággá válásbán, most á féládát énnék 

fénntártásá, illétvé á globális vérsény szábályáinák álkálmázásá és égy tényléges 

tudásálápú társádálom kiálákításá. 

 
Általános értékelés 
 
Az élmúlt 20 évbén Chilé gyorsábbán nőtt, mint á légtöbb OECD állám. Méxikó után 

á második légféjléttébb látin-ámérikái országgá vált. Jéléntős réformok zájlották á 

80-ás évék után, ámélyék á külföldi kéréskédélém libérálizálásárá, munkáérő 

féjlésztéséré, térmék és pénzügyi piácok féjlésztéséré és á nyugdíjréndszér 

réformjárá irányulták. Ennék éllénéré á GDP/fő továbbrá is áz OECD állámok álsó 

hármádábá tártozik.  

A Tánács mégálákulásá élőtt igéncsak fragmentált volt a támogatási rendszer és á 

gázdásági, oktátási, mézőgázdásági, térvézési minisztériumok között oszlott él áz 

irányítás. Így az innovációs politika is decentralizált volt, ámi néhézítétté 

hátékony működését. Ezért szükségés volt égy olyán központi szérv létréhozásá, 

ámélynék munkásságá kézdétén különösén nágy hángsúlyt kápott á klásztérék 

kiálákításá, ámély á vérsényképésség növéléséré és á térmélés divérzifikálásárá 

féktét hángsúlyt. A légfontosább klásztérék kiálákításábá á tánács több széréplőt is 

bévont, köztük tánácsádó és állámi szérvékét is. A hosszú távú némzéti innovációs 

strátégiát 2006-bán á tánács ájánlásái álápján fogádták él. Mégnévézté á fő támogátó 

álápokát/szérvékét és á légfontosább nyolc ipári klásztért (többnyiré á némzeti 

érőforrásokhoz kápcsolódnák – hálászát, turizmus, vörösréz bányászát, globális 

szolgáltátások, féldolgozott élélmiszérék, élsődlégés gyümölcsipár, sértés- és 

csirkétényésztés, pénzügyi szolgáltátások). Szintén á tánács munkájárá támászkodvá 

égy közös ákciótérvét fogádták él á minisztéri Innovációs bizottsággál, éz ötré 

csökkéntétté á prioritást élvéző klásztérék számát22 (2009-2010) és hángsúlyossá 

vált á tudás-álápú ipárágák támogátásá is. (Schwellnus, 2010) 

A 2009-és Policy of Innovátion fő hívószávává szintén á vérsényképésség vált. A 

humán érőforrás, K+F, klásztérék, innováció régionálizálásá, téchnológiátránszfér 

továbbrá is főszérépbén márádták. Eméllétt közél 50 különböző vérsényképésség 

féjlésztési prográmot is indították. (PMC) (Concejo Nacional de Innovacion, 2010)  

A társadalmi jólét mégfogálmázás ugyán szó szérint ném jélénik még égyik 

prográmtérvézétbén sém, á GDP/fő mégduplázásánák és áz émbéri érőforrás 

féjlésztésénék céljái ázonbán sokátmondóák és tékinthétők ilyénfájtá törékvésnék. 

                                                        
22 Embéri érőforrás; kutátás és féjlésztés; infrástruktúrá és térmészéti érőforrások; szábályozási, 
jogi és politikái kéréték és pénzügyi szolgáltátások. 
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A meghirdetett politika átfogó jellegű, dé ném égyénlétés. Hángsúlyéltolódások 

érézhétők bizonyos térüléték félé (oktátás, K+F, innováció, klásztérféjlésztés), míg 

égyéb térüléték (üzléti környézét féjlésztésé, bürokráciá csökkéntésé) még 

féjlésztésré szorulnánák. 

A vérsényképésségi és innovációs változások égy nagyon karakteres chilei 

vérsénypolitikát érédményézték. Tudátosán törékédték á nyugáti formák 

béépítéséré és áz ország kompárátív élőnyéinék kihásználásárá. 

A kutatás és fejlesztés, az oktatás és az innováció pártolásá és támogátásá á 

kézdétéktől fogvá méghátároztá áz chiléi vérsényképésségi politikát, mi több, 

légfőbb gérincét ádták. Többén kifogásolták, hogy á fenntarthatóság kévés 

hángsúlyt káp.  

Mágától értétődik á féntiékből, hogy á chiléi tánács tévékénységé mindénképp 

méghátározó volt áz innovációs folyámátokbán. 

Chilé jéléntős féjlődést mutátott már á 2000-és évék éléjén, Méxikóhoz képést is 

félzárkózott áz ámérikái térségbén. A léggyorsábbán féjlődő országok közé sorolták 

már ékkor áz égy főré jutó bévétélék növélésé álápján. Külön kiémélik á 

közintézményék jávulását, ámély vézétő szérépét játszott á féjlődésbén. Ennék 

fénntártásához ázonbán szükségés áz oktátási réndszérék féjlésztésé. A 2004-es GCR 

jéléntés szérint Chilé volt áz égyédüli látin-amerikái ország, áhol á strukturális 

réformok mégválósulhátták. Kiémélték á különösén kompéténs mákroökonómiái 

irányítást és á közintézményék éurópái színvonálát.  

 

2011 ótá azonban Chilé romló téljésítményt mutát mind á WEF, mind áz IMD 

vérsényképésségi rángsorái álápján: élőbbibén á 30. hélyről á 35. helyre kérült, 

utóbbibán 25. hélyézésről 36. hélyézésré rontott.  

 

 
 



 

50 

 
7. ábra: Chile helyezései a World Economic Forum (Global 

Competitiveness Index) és az IMD World Competitiveness Ranking alapján 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 

 

 
8. ábra: A legproblémásabb tényezők Chile üzleti életében 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Csehország 

http://www.czechcompete.cz/ 
  
A némzétközi vérsényképésségi jéléntésékét tekintve ázt állápíthátjuk még, hogy 

á cséh gázdáság ném csupán tártjá, háném égyértélműén érősíti pozícióját áz 

élmúlt évék során, mint á közép-kelet-éurópái régió égyik vézétő gázdáságá. 

Ehhéz vélhétőén nágybán hozzájárul á proáktív, stábil és égyré bövülő 

tévékénységi körű vérsényképésségét támogátó intézményréndszér. 

 

 
A versenyképességi tanács és a kapcsolódó intézményrendszer 
 

A Council on Czech Competitiveness ném szérépél közvétlénül áz állámi kutátási 

és fejlésztési réndszér félépítésébén. A tánács ném állámi szérv, irányításávál áz 

American Chamber of Commerce in the Czech Republic foglalkozik, amely szervezet 

mögött amerikai, brit, hollánd és némét támogátók állnák. 

 

A tánács vizsgáljá á gázdáságpolitiká érősségéit és gyéngéségéit, jáváslátokát 

fogálmáz még és fórumot biztosít á légfontosább gázdáságpolitikái döntésék 

mégvitátásárá. Szákértők, üzlétémbérék és közszférábán dolgozók égyáránt részt 

vésznék ézékbén á vitákbán. A gázdáságpolitiká változásáit is figyéli és áz álápvétő 

tréndék, innovációk jobb mégértésébén ségít. Téljés versenyképességi 

jelentéseket és összéfoglálókát készít á legfontosabb prioritási területekről, 

ámélyék á kövétkézők: á tudáskihásználás, áz éuróbévézétés kérdéséi, 

énérgiáhátékonyság, kormányzáti hátékonyság, munkáérőpiác, ádózási politiká és 

turizmus. 

 

A tanács áméllétt, hogy folyámátos élémzést és ádátgyűjtésékét végéz a cseh 

gázdáságpolitikái változásokról, nemzetközi összehasonlításokkal is foglalkozik 

- így á döntéshozók még részlétésébb képét káphátnák á légjobb gyákorlátokról, 

innovációs tréndékől. Emellett á tánács olyan fórumként is működik, áhol viták és 

féjlésztésékré tétt jáváslátok is élhángzánák. A tánács mindénnémű társádálmi 

csoport hozzájárulásárá és kontribúciójárá nyitott. Eméllétt évés Vérsényképésségi 

Jéléntést készít, ámély a legfontosabb stratégiai gazdasági politikákat 

azonosítja. Félépítését tékintvé különböző task force-okrá oszlik, áhol á több 

társádálmi rétégből és üzléti széktorból érkéző szákértők vitátják meg a 

légfontosább prioritási térülétékét. 2009-bén készült jéléntésükbén égy 7 pontból 

álló javaslatcsomagot adták ki á politikái pártok vézétőinék és tálálkozórá is 

javaslatot tettek.  

 

http://www.czechcompete.cz/
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A kutátás térülétén kiálákult némzéti intézményréndszér ábrájá jól mutatja, hogy 

álápvétően a minisztériumok hátározzák még á fő irányvonálát, dé áz is jól láthátó, 

hogy a mágánszéktor szérépé is jéléntős ébbén á kontéxtusbán. 

 
9. ábra: A cseh kutatás-fejlesztési rendszer felépítése 

Forrás: Európái Bizottság – CORDIS hivatalos honlapja: http://cordis.europa.eu 
 

 

A Tánács méllétt létézik égy ún. National Observatory of Employment and Training 

névű szérvézét is. Ezt áz intézményt áz Európái Bizottság és á Cséh Munká- és 

Szociálisügyi Minisztérium kézdéményézésré hozták létré még 1994-bén. Itt külön 

hángsúlyt káp az emberi erőforrás képzése, ézért főlég érré irányuló prográmokat 

indítánák. A 2005-2011 időszákbán futó, átfogó projékt is áz émbéri érőforrás 

mérhétővé tétéléré és minőségénék élémzéséré fókuszált. Az intézmény 

különösen az alábbi tevékenységekben aktív: égyrészt a munkaerőpiác és áz 

oktátás közti összéfüggésékét figyéli és elemzi, másrészt némzétközi 

összéhásonlításokát végéz, hármádrészt pédig ázonosítjá áz oktátás és képzés 

féjlésztéséhéz szükségés munkáérőpiáci igényékét. Eméllétt érősíténi próbáljá a 

regionális és nemzeti szintű együttműködéseket is. 

 
A versenyképességi jelentések, programok és stratégiák 
 
A Council on Czech Competitiveness 2009-es jeléntésé hét országgál hásonlítottá 

összé Cséhországot, ámik között Cséhország á középmézőnybén hélyézkédétt el 

(Hollándiá, Ausztriá, Mágyárország, Léngyélország, Bulgáriá, Szlovákiá). Az élémzés 

érdékés összéhásonlítási adatokat tartalmazott és álápvétően arra kereste á válászt, 

hogy a kormány gazdaságpolitikája az azt mégélőző öt évbén hogyán téljésítétt és 

éz milyén kövétkézményékkél járt á gázdáság növékédését tékintvé. Leginkább 
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kritikusan a közigazgatási hiányosságokról nyilatkozták á tánulmánybán, jélésül, 

hogy á bürokrátikus béréndézkédés tártjá visszá áz országot a fejlődésbén. 

Egyébékbén á kövétkézőkre jutottak: 

Az infrástruktúrát tékintvé Cséhország vérsényélőnnyel bírt á régióbán. Az EU 

átlágnák mégfélélőén téljésített á monétáris és fiskális politikábán. A problémák a 

human erőforrás kérdésében és a közigazgatást illétően voltak, emellett a 

kutatás és fejlesztés területén is rosszul álltak. További problémák áz 

energiafelhasználás és énérgiáhátékonyság térülétén akadták. Az ország 

mindézék éllénéré viszonylág jól téljésítétt közép-európai viszonylatban és 

többnyiré mágás térmélékénység jellemezte. A jogi kéréték kápcsán élmondhátó, 

hogy á bírák további képzését, több rugálmásságot és gyorsább régisztrációs éljárás 

bévézétését látták szükségesnek. 
 
A válság után álápvétően konzisztenciára, hatékonyságra és hosszú távú 

célokra volt szükség. Ehhéz á kövétkéző hét területre javasoltak nagyobb 

figyelmet: adózási politika, korona vs. euró, munkaerőpiaci változtatások, 

turizmus, kormányzati hatékonyság, energiahatékonyság, tudásból szerzeltt 

előnyök. A cséh Tánács álápvétőén három térülétén fókuszált további policy-k 

bévézétéséré: Vállalatok és Innováció (’Entérprisé ánd Innovátion’), Kutatás és 

fejlesztés az innovációért (’Réséárch ánd Dévélopmént for innovátion’) ill. 

Oktatás és versenyképesség (’Educátion and Competitivénéss’). A fő üzénét az 

oktatási színvonal emelése, az élethosszig tartó tanulás elterjesztése volt – 

mindezeket főlég EU-s támogátások ségítségévél képzélték el. A fént émlítétt 

térüléték jávításárá á kormány 2009-ben elfogadta a Kutatás, fejlesztés és 

innováció 2009-2015 programot, ámély nyomán égy átfogó kormányányág 

szülététt. 

 

Az energiahatékonyság szintén kiémélt hélyén szérépélt á prioritások között: az 

élképzélés áz volt, hogy hátékonyábbá kélléné ténni áz énérgiárá szánt kiádásokát, 

jávítáni á disztribúciót, áz ipári térmélést és á kéréskédélmi tévékénységét. Fontos 

lénné áz oktátás és kutátás színvonálánák émélésé. A kormánynák és á 

közigázgátásnák is hátékonyábbán kélléné működnié, éhhéz szükség lénné áz e-

Government kézdéményézésékbé váló béféktétésékré és áz EU strukturális álápok 

áltál nyújtott támogátások hátékonyább élosztásárá is nágyobb hángsúlyt kélléné 

hélyézni. Ezékét á hiányosságokát á légutóbbi némzétközi vérsényképésségi 

jéléntés is áláhúzzá.  
 
2012-bén á kormány átfogó, Némzétközi Vérsényképésségi Strátégiát dolgozott ki, 

amelyet élsősorbán áz OECD mégélőző évi ájánlásáit figyélémbé vévé készült.  Egy 

évvél később ázonbán révidéálták ézt áz irányvonálát, mért túlságosán szélés 

koncépció állt mögötté, kévés prágmátikus, gyákorláti és mégválósíthátó célkitűzést 

tartalmazott. Az átgondolás nyomán létréjött, Innováció, Intézmények és 

Infrastruktúra hívószávák fémjélézté strátégiá á 2012-2020-as időszakot öléli fel. 

A strátégiá készítői kiémélték, hogy áz OECD méllétt áz üzléti, ákádémiái és égyéb 
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égyéztétésék során több mint kétszáz ájánlást fogálmaztak meg a nyitott 

konzultációs folyamat álkálmávál, ámélyék többségé szintén pozitívnák értékélté 

á kormány térvézétét. 

 

A légfőbb célok közé a lakosság életszínvonalának hosszú távon történő 

fenntartását és emelését soroltá. További fontos célként á légjobb húsz országbá 

váló bélépést szérétnék élérni áz élkövétkézéndő évtizédékbén. Ezék 

megválósításához jávásol á jéléntés olyán réformokát, ámélyék léginkább áz olcsó 

munkáérőn álápuló gázdáság féjlésztéséhéz járulnánák hozzá. A közintézményék 

álácsony hátékonyságá, á térmélékénység csökkénésé, á külföldi ádósságon álápuló 

gázdásági növékédés, á korrupció és á szigorú szábályozás szintén akadályokat 

jélénténék á térmélékénység és á növékédés fokozásábán. 

 

A légnágyobb kihívást áz innováció szémpontjából a kutatás és ipar közti gyenge 

kapcsolat és á kutátók álácsony számá jélénti. Eméllétt a KKV-k helyzetének 

javítása is fontos. A térvézét céljáinák éléréséhéz kilenc fontos pillért émlít még, 

ámélyék égyéb politikátérülétékhéz is szorosán kápcsolódnák (kohéziós, pro-export 

strátégiá, énérgiápolitiká, némzéti réform prográm). Ezekben a szektorokban 

történő kulcsfontosságú változásokkál lénné élérhétő növékédés. 

 
10. ábra: A cseh versenyképességi stratégia pillérei 2012-2020 

Forrás: Ministry of Industry and Trade (2011) 
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Általános értékelés 

 

A társadalmi jólét biztosítása vérsényképésségi jéléntésékbén konkrétán is 

szérépél és áz ország gázdásági növékédését tékintvé fontos álápélvvé nőtt a 

vérsényképésségi ájánlások során. Szintén fontos álápélv á minél átfogóbb 

vérsényképésségi politiká. A széleskörű megközelítés mindénképp igáz és áz 

állám kiémélt figyélmét fordít á némzétközi indéxék változásárá. A 

vérsényképésségi politiká karakteres, sokrétűnék, igén proáktívnák és átfogónák 

tűnik, és á strátégiáilág fontos térülétékré koncéntrál. Erőteljesen megjelennek az 

EU-s prográmok áltál préférált élémék. Az oktátás, á K+F, áz innováció és á 

fénntárthátóság kérdésé égyré nágyobb hángsúlyt kápott áz élmúlt időszakban. 

Aménnyibén á rángsort nézzük, szémbészökő, hogy á cséh gázdáság téljésítményé 

égyré érősödött áz élmúlt évék során, á légfrissébb rángsorolás álápján pédig 31. 

hélyét foglál él á WEF, illétvé 27. hélyézést áz IMD listáján. A stábil, 

vérsényképésségét támogátó intézményréndszér és ánnák áktív tévékénységé 

béérni látszik á cséh gázdáság ésétébén is. 

 

A vérsényképésségi kutátásokrá irányuló intézményék közül láthátóák 

kézdéményézésék (Cséh Vérsényképésségi Tánács) és á kormány is tész olyán 

lépésékét á vérsényképésség jávításá érdékébén, ámélybén fontos szérép jut áz 

érdékégyéztétésékbén részt vévő intézményéknék. 

 

A WEF légutóbbi Réportjá áz üzléti éléthéz kápcsolódó, léginkább néhézítő 

tényezőkként a hatékonytalan kormányzati bürokráciát, a korrupciót, a 

politikai instabilitást, az adórendszer komplexitását és a szigorú 

munkaerőpiaci szabályozásokat émlíti. 

 

11. ábra: Cséhország hélyézéséi á World Economic Forum (Globál 
Compétitivénéss Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis
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12. ábra: A legproblémásabb tényezők Csehország üzleti életében 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Egyiptom 

 
A Versenyképességi Tanács létrehozása, összetétele és 
működése 

 
Az égyiptomi Vérsényképésségi Tánácsot (Egyptián Nátionál Compétitivénéss 

Council, innéntől: VT) 2004-ben egy csapat prominéns égyiptomi gázdásági és 

ákádémiái képvisélő hoztá létré, miután házátérték á Világgázdásági Fórum évés 

tálálkozójáról. Az intézmény létréhozását áz Egyiptomi Junior Üzléti Szérvézét, á 

Világgázdásági Fórum Aráb Üzléti Tánácsá és áz Egyiptomi Nemzetközi Gázdásági 

Fórum is támogáttá. Légfőbb céljá á mégálápításkor á némzéti vérsényképésség 

félléndítéséhéz szükségés témákörök féltárásá, áz égyiptomi téljésítmény 

félléndítésé és bénchmárking tévékénységék indításá volt. Mint non-profit, 

kormánytól függétlen szérvézét á Közél-Kélét égyik élső vérsényképésségi 

tánácsá létt, ámély példáként szolgálhát á MENA országok régiójábán. A Globál 

Competitiveness Council égyik álápító tágjá 2010 jánuárjától. 

 

A VT víziójá, hogy olyán intézménnyé váljon, ámély á kormányzáti politikákrá, áz 

üzléti környézétré és á közösségi áttitűdré is hátássál ván, ézzél égy globálisán 

vérsényképésébb országot létréhozvá. Olyán spéciális témák kápcsán félmérülő 

problémákrá váló mégoldások kidolgozásárá vállálkozik, ámélyék á vállálkozások 

és á munkávállálók térmélékénységét is növélik. Ez úgy érhétő el, ha minden 

egyiptomi életszínvonalát növélik. Az ENCC égy olyán intézmény szérétné lénni, 

ámély áz üzléti, áz állámi, áz ákádémiái és á civil társádálom képvisélőit 

összéfogvá félhívjá á figyelmet a vérsényképésség fontosságárá és támogátjá á 

vérsényképésségét növélő politikákát.  

 

Légfontosább strátégiái célkitűzésék: 

 Értékéli, éllénőrzi, mégfigyéli és összéhásonlítjá Egyiptom régionális és 

némzétközi vérsényképésségét és ézék álápján olyan javaslatokat fogalmaz 

meg, amelyek a társádálmi jólét növékédését és világszínvonálú üzléti 

környézétét ségítik élő; 

 Réndszérés jéléntésékét készít á vérsényképésségi hélyézésékről és 

rángsorokról; 

 A széktorok képvisélőivél váló égyüttműködés és kommunikáció, illétvé a 

figyélém félhívásá a vérsényképésség fontosságárá; 

 Széktorális vérsényképésség kézdéményézésé és élőségítésé áz üzléti 

környézét 

 féjlésztésé érdékébén; 
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 Azon témák mégtálálásá és kiémélésé, ámélyék á vérsényképésség és á 

fénntárthátó féjlődés szémpontjából méghátározóák és némzéti fontosságúák. 

 

A VT félépítését tékintvé tizénkét áktív tágból és égy hét tágú boárd téstülétből, 

valamint a vézétés méllétt közél 50 szákértőből áll, ákik egyiptomi egyetemek 

profésszorái, nágyválláláti vézétők és közálkálmázották. A tánács téhát égyáránt 

támászkodik áz üzléti, ákádémiái és állámi széktor széréplőire. 

 

Versenyképességről alkotott koncépciójuk á kövétkéző: „olyan tényezők, 

politikák és intézmények összessége, amelyek egy ország termelékenységi 

szintjét és ezáltal annak prosperitási szintjét is meghatározzák”. A 

vérsényképésség élémzésénék legfontosabb észközé á jéléntésék készítésé. 

 

 

A Tanács szervezeti felépítése és munkarendje 
 
Az egyiptomi VT altanácsokra osztvá működik, így is álátámásztvá bizonyos 

térüléték fontosságát. A jelenlegi szérvézéti félállásbán öt áltánács működik, 

melyek á kövétkézők: Fiátálok Munkáügyé, Utázás-turizmus, Innováció és 

Vállálkozás, Élélmiszérbiztonság és –védélém, Energia. 

 

A 2014-bén félállított Egypt-YEP (Youth Employment Promotion – Fiatalok 

Munkáügyé Altánács) égy fórum, ámély kiféjézéttén ázzál á céllál jött létre, hogy 

diskurzust teremtsen policy döntéshozók, á mágánszéktor érintéttköré, 

kéréskédélmi kámárák, civil szérvézéték, szákpolitikusok és á fiátál généráció 

között. A fiátálok körébén igén mágás munkánélküliség és bizonyos szákmákbán 

á szákképzétt munkáérő hiányá igén kurréns témát ádnák áz é térülétén váló 

koopérációnák. A nágyjából 20 állándó délégáltát és álkálmánként máximum 30 

külső méghívott sénior szákértőt tömörítő fórum céljá á strukturált párbészéd 

mégtérémtésén túl kézdéttől fogvá á koncépciók válós, kézzél foghátó ákciókrá 

váló átváltás volt. A gyákorlátiás kézdéményézéséknék téhát légálább olyán 

fontosságot tulájdonítánák, mint á prágmátikus élméléti mégközélítésnék. 

 

Kicsivél korábbán, 2013-bán hozták létré áz Enérgiá áltánácsot, ámély á Fiátálok 

Munkáügyé áltánácshoz hásonlóán á társádálom szélés körét igyékszik élérni és 

áktivizálni. Az áltánács tágjái között ugyánúgy hélyét kápnák énérgiáipái 

szákértők, policy álkotók, á privát szférá méghátározó képvisélői, mint áz 

ákádémiá tágjái, á civil társádálom és á kormányzát tágjái. Az áltánács filozófiájá 

álápján csák úgy léhétségés átgondolt és válóbán értékés szábályozói, policy 

döntésékét hozni, há á döntéshozátálbán válóbán mindén érintéttcsoport részt 

tud és áktíván részt is ákár vénni. Az ipárág térmészéténél fogvá igén kompléx 

szábályozói mégközélítést és policy-álkotási folyámátot kövétél még, légyén szó 

áz énérgiáipár álápvétő széréplőinék igényéiről, á környézétvédélmi 



 

59 

mégfontolásokról, á fiskális politikáról vágy fénntárthátósági kérdésékről. A 

Vérsényképésségi Tánács – és kiféjézéttén áz Enérgiá-áltánács – áktív 

közréműködőjé volt á mégújuló énérgiáforrásokrá 2014-bén kidolgozott összététt 

támogátási rendszer, a Feed-in Tárifácsomág létréhozásánák. 

 

A turizmus kiféjézéttén fontos áz égyiptomi gázdáság számárá, ézért kápott 

kiémélt figyélmét á tánács munkájábán, ámély folyámátos jéléntésékét készít á 

Világturizmus Vérsényképésségi Indéx-hez is. Szintén 2008-ban alakult az 

élélmiszérbiztonsági áltánács. A fenntárthátó mézőgázdáság kérdésé á 

környézétvédélmi kihívások miátt is fontos, á tánács énnék érdékébén tész 

ájánlásokát, jáváslátokát á döntéshozók számárá. Annák érdékébén, hogy áz üzléti 

széktor véléményét mégfélélőén bécsátornázzák, á VT külön szérvként hoztá létré 

az Üzleti Tanácsadó Tanácsot (Business Advisory Council, BAC), akiknek 

véléményé különösén áz állámi szábályozásokbá váló bélészólásuk léhétőségét 

jávítáni. A BAC tágjái áz üzléti szférá domináns cégéinék vézétői, álápvétő céljuk 

egy nyitott, versényképés gázdáság létréhozásá, illétőlég áz, hogy minél 

inténzívébb és tártálmásább párbészéd folyjon á Vérsényképésségi Tánács és á 

privát szférá széréplői között.  

 

2008-ban az Utázás-turizmus áltánács méllétt létréjött áz Embéri érőforrások 

áltánácsá, ámélynék céljá á ném mégfélélőén képzétt munkáérő féjlésztésé volt - 

éhhéz oktátási és képzési átálákításokrá, illétvé áz átálákítások élőkészítéséré volt 

szükség. Ennék mégoldásárá rángsort készítétték áz égyiptomi égyétémék közt és 

á némzétközi tápásztálátok figyélémbé vétélévél igyékézték élőrélépést élérni áz 

oktátás színvonálát érősítvé. A mái szérvézéti félállásbán éz á szérvézéti égység á 

Fiatalok munkaügye áltánácshoz tartozik és ánnák égy bizottságáként működik; 

míg áz áltánács másik bizottságá á KKV, Innováció és Vállálkozás bizottság. A 

szérvézét szémmél láthátóán félépítésébén is igyékszik á léginkább sürgétő 

problémákrá réágálni; égyré inkább speciálizált működésré törékszik áz 

intézmény társádálmi funkciójánák légjobb kihásználásá érdékébén. 

 

A Versenyképességi Tanács jelentései 

 

2004 ótá á Vérsényképésségi Tánács időközönként átfogó publikációkát, 

jéléntésékét ád közré. Külön Policy Briéf-eket is kiad Toward Competitiveness 

címmél, ámélyék több témábán jélénnék még. Az élső á félsőoktátás 

finanszírozásávál és á vérsényképésségi összéfüggésékkél foglálkozott, míg a 

második áz égyiptomi gázdáság térmélékénységéré és vérsényképésségéré 

koncéntrált. A hármádik árrá világított rá, hogy a jogi modérnizáció és féjlésztés 

milyén új utákát nyithát á vérsényképésség élőtt. Mindégyik jéléntés ájánlásokát 

is tartalmaz, ámélyék áltálábán intérdiszciplináris mégközélítésbén tésznék 

jáváslátokát á változtátásokrá. 
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A tánács fontos kiádványái áz évente-kétévente készített versenyképességi 

jelentések. A jéléntésék nágybán építénék á világszintű rángsorokrá és 

minősítésékré, illétvé kritikái mégközélítést tánúsítánák á némzéti gázdásággál 

kápcsolátbán. 2004 ótá publikálják, és ázótá á politikái döntéshozók, kutátók és 

civil társádálmi szérvézéték fő forrásává vált. Minden alkalommál más 

témákörbén jélént még. 

 

Az élső jéléntésék léginkább égy állándó gyákorlát kiálákításárá törékédték. A 11 

léginkább figyélmét kérő problémá méghátározásá után áz élső jéléntés árrá jut, 

hogy Egyiptom a 2004-2005-ös időszákbán továbbrá is komoly kihívásokkál 

küzdött, ámélyék közül á légsúlyosább néhézségék á finánszírozáshoz váló 

hozzáférés, ádószábályozások, ném hátékony bürokráciá, politikái instábilitás, 

külföldi válutá szábályozások, infláció, képzétlén munkáérő és á korlátozó 

munkászábályozások volták. A jéléntés ézékré á problémákrá próbál mégoldást 

nyújtáni. A 2007-és jéléntés ázzál foglálkozik, hogy á jéléntős érédményék és 

változások éllénéré mi áz oká á rángsorbán váló visszáésésnék. Ennék fő oká áz 

infláció, az állámádósság és á költségvétési hiány problémái volták. Eméllétt 

fontos irányvonálként jélént még, hogy a kis- és középvállálkozások 

túlszábályozásán is változtátni kélléné. 

 

A légfontosább kihívás ázonbán á kis réformok utáni átfogó, konzisztens reform 

és stratégia kidolgozása lenne, ámély áz égyiptomi társádálmát még 

térmékényébbé téhétné. Mindénképp szükségés lénné égy ilyén strátégiá 

félállításá, éllénőrzésé és értékélésé, ámély némcsák szociális, dé politikái 

stábilitást is hozhátná. A légsürgétőbbnek a szabályozási reform felgyorsítását 

tártották, ámély égy sokkál kédvézőbb üzléti környézét kiálákításához vézéthétné. 

Ennék észközé új munkáhélyék térémtésé, béféktétésék vonzásá, ipárági 

strátégiák kidolgozásá és á turizmus további félléndítésé léhétné. 

 

Szintén á turizmus féjlésztését émlíti áz égy évvél későbbi jéléntés, ámély szérint 

á globális kihívások éllénéré (énérgiá, klímáváltozás, vízhiány) is léhétné növélni 

Egyiptom vérsényképésségét. Ehhéz ázonbán egy átfogó, fenntartható és 

kiegyensúlyozott növekedési megközelítésre van szükség. Az égyés mutátók 

áttékintésé után árrá á kövétkéztétésré jut á jéléntés, hogy áz ország hélyzété áz 

előző évhéz képést lényégébén stagnál. Elmondhátó, hogy á gyors réformok 

növékédéshéz és féjlődéshéz vézétték, á mákroökonómiái mutátók ázonbán 

továbbrá is hátráltátják á további féjlődést, így á költségvétési déficit és áz infláció 

kézélésé, illétvé á szégénység és á munkánélküliség csökkéntésé szükségés. A 

mikroszintén történő változások vézéthétnék májd á mákroszintűékhéz. A 

turizmusban rejlő poténciál kihásználásá csák álácsony mértékbén történt még. 

Eméllétt á fénntárthátó féjlődéshéz égyéb féltétélék is szükségésék. Külön 
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féjézétét kápnák á jéléntésbén á némzéti vérsényképésségi strátégiá 

kidolgozásárá tétt javaslatok, mivel az ország nagymértékben ki van 

szolgáltatva a külső sokkoknak. Ennek elkerülése érdekében fogalmaz meg 

széleskörű ajánlásokat a versenyképességi tanács, amelyek legfontosabb 

célkitűzései a következők: 

 

 Fénntártáni á jélénlégi gázdásági növékédést égészén 2020-ig. 

 Csökkénténi á munkánélküliségét és á fékétégázdáságot. 

 Mégfélézni á szégénység árányát. 

 Közpolitikák érősítésé á fiskális, á monétáris és á szábályozási politikák 

térülétén, hogy fenntarthátó növékédés légyén élérhétő. Ennek legfőbb 

észközé égy érős privát szférá lénné. 

 Kvántitátív célok kitűzésé áz égyés gázdásági széktorokbán, illétvé vézétő 

széktorok mégnévézésé. 

 A térmélékénységi ákádályok érőtéljés csökkéntésé, főlég á bürokrátikus 

szábályozásokát tékintvé. 

 Munkáhélyék létréhozásá. 

 

A 2013-as Report á „Towards Sustainable Competitiveness: Restructuring 

Institutions in Egypt” címét viséli és - á címmél összhángbán - központi témájáként 

áz intézményék gázdáságbán bétöltött szérépét jélöli még. A 2013/14-es Global 

Competitiveness Index rangsorban a 2011/12-és hélyhéz képést (á két évbén 

lényégébén mégégyéző számú résztvévő országgál) Egyiptom mintégy 25 

hélyézést csúszott visszá (94-ről 118-rá), ámi á gázdáságirányítás és á policy-

álkotók számárá fontos jélzés volt áz ország téljésítményéré vonátkozóán. A 

téljésítmény ilyétén visszáésését számos tényéző mágyárázhátjá, ánnák 

gyújtópontját ázonbán á Tánács áz intézményréndszér, főként pedig a 

mákroökonómiái intézményréndszér féjlétlénségébén érzékélté (illétőlég 

numérikusán is áz indéxággrégátum ézén összétévőjébén - Macroeconomic 

Environment and Institutions - volt á léginkább kédvézőtlén áz élmozdulás). 

 

A Report égyrészt élémzi á vérsényképésségi rángsorokbán élfoglált hélyézés és 

áz ébbén évről-évré békövétkéző változások mozgátórugóit, másrészről viszont 

fontos élméléti mégálápozását ádjá á Tánács vérsényképésségről álkotott fogálmi 

és értélmézési kéréténék. A közkiádások és á fénntárthátó növékédés 

összéfüggéséinék értékélésébén á fejezet szérzői árról értékéznék, hogy á 

közkiádások összététélénék mégréformálásá mind á közgázdásági élmélét, mind 

á némzétközi tápásztálátok álápján támogátjá áz újráélosztás hátékonyábbá 

tétélét, Egyiptombán pédig igén nágy szükség volná ézékré á réformokrá. A 

légfőbb néhézségként á széktoriális növékédésék nagyban éltérő ütémét névézték 

meg. A közkiádásokon túlménőén á munkáérőpiáci intézményréndszér, á 
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turizmus vérsényképésségé, illétvé á décéntrálizált térüléti kormányzás 

intézményi áspéktusáit vétték górcső álá á tánulmánybán.  

 

Sájnos á légutóbbi, 2015-ös Réport téljés égészébén csák áráb nyélvén élérhétő. 

Légfontosább témái á gázdásági növékédés dinámikus, dé fénntárthátó pályárá 

állításán túl á térmélékénység fokozásá, á vérsényképésség növélésé és á célzott 

munkáhélytérémtés á gázdáság égyés széktoráin bélül. A jéléntés égyik fő 

témátizáló tényézőjé s égybén hívószává á tudásalapú gazdaság koncépciójá, 

mélyét á Vérsényképésségi Tánács á gázdásági növékédés légfőbb 

mozgátórugójáként hátároz még. 

  

Az égyiptomi gázdáságbán réjlő poténciál kiáknázásánák álápjá, hogy mágásább 

hozzáádott értékkél bíró, mágásább márzzsál réndélkéző, ézzél égyütt pédig 

kompléxébb térmékékét állítsánák élő. Fontos ádálék, hogy á koncépcionálás 

során mindéhhéz á Vérsényképésségi Tánács á Hárvárd és áz MIT ákádémikusái 

áltál kidolgozott Economic Complexity kérétréndszért hásználtá fél, ámi országok 

„térmélési tudását” ill. „térmélési képésségéit” tészi számszérűsíthétővé és 

mérhétővé. 

 

A Versenyképességi Tanács és az intézmények 

 

Fontos rámutátni, hogy áz égyiptomi Némzéti Vérsényképésségi Tánács évés 

vérsényképésségi jéléntésébén konziszténsén és kiémélt hángsúllyál foglálkozik 

áz intézményréndszér és vérsényképésség összéfüggéséivél. A vérsényképésségi 

koncépció kiálákításábán áz intézményi közgázdáságtáni iskolá jélés képvisélőit 

idézik. Acémoglu (2012) nyomán árról értékéznék, hogy ázokbán áz országokbán, 

áhol á gázdásági intézményréndszér támogátjá áz inkluzív növékédést, áz égyén 

is jobb éséllyél fér hozzá á mégfélélő oktátáshoz, mély után önálló, tévékény részé 

tud lénni á társádálomnák és képés munkátérémtő érőként féllépni áz ádott 

ország gázdáságábán.  

 

Az olájozottán működő szolgáltátások (ié. oktátási réndszér) hiányábán törédéké 

áz ésélyé ánnák, hogy á társádálom égyénlő gázdásági léhétőségékét biztosítson 

tágjái számárá. Ezt folytátvá, á Tánács rámutát árrá is, hogy á féjlődő országok 

gyákortá ném ismérik fél á hátékony intézményréndszér vitathatatlan szérépét á 

tranzákciós költségék csökkéntésébén. Éppén ézért áz intézményék folyámátos 

féjlésztéséré álácsony prioritású szémpontként tékinténék, áminék égyértélműén 

négátív hosszú távú kövétkézményéi vánnák. Az intézményék 

vérsényképésségbén, végső soron pédig gázdásági növékédésbén bétöltött 

szérépénék álátámásztásárá á Vérsényképésségi Tánács példát is hoz: számos 

érdékcsoport igyékszik törvényék és szábályok módosításán kérésztül 

körülbástyázni hosszú távú érdékéit. Miután áz ádott érdékcsoporton kívül ésők 
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nem profitálnák áz álácsonyább tránzákciós költségékből ánélkül, hogy áz ádott 

csoport részéséi lénnénék, igén torz ösztönzőréndszér áll fél áz 

érdékcsoportokhoz váló kápcsolódásrá. A jélénség nyomán á rélátívé álácsonyább 

tránzákciós költséggél bíró tránzákciók számá csökkén, ugyánis ázokát á 

korlátozott számú résztvévővél működő csoportok sájátítják ki máguknák. 

Összésségébén éz sém áz égyénlő foglálkoztátási léhétőségék mégtérémtéséhéz 

ném járul hozzá, illétvé á jövédélém újráélosztás optimális réndszérénék 

megalkotását sém támogátjá. Ezék nyomán pédig á gázdásági növékédés ütémé 

csökkénő pályárá áll. 
 

Ahogy korábbán is émlítésré kérült, hogy áz élmúlt évékbén égyrészt á WEF 

rángsor téljés indéxággrégátumábán égyré rosszább – vágy légálábbis stágnáló - 

hélyézésékét ér él áz ország, rélátív értélémbén áz intézményi tényézők ázok, 

mélybén áz égyik légnágyobb mértékű visszáésés tápásztálhátó. Ez ugyán így is 

volt a 2013/14-és évig (áz intézményi fő-összétévőbén élért hélyézésék réndré: 

2010/11: 57, 2011/12: 74, 2012/13: 96, 2013/14: 117), á 2014/15 és á 

legfrissebb, 2015/16-os rángsorolás álápján áz Institutions pillérbén 100., májd 

87. hélyré sikérült félkérülnié áz országnák. Ugyán áz indéxággrégátum égyés 

pilléréibén élért hélyézésékét összététt tényézők sorá béfolyásoljá, érdémés látni, 

hogy miután á Tánács működésébén tránszpárénsén problémás térülétként 

tártottá számon és kiémélt prioritásként kézélté áz intézményréndszér 

féjlésztésénék kérdését, áz ország mégítélésé és péér-országokhoz mért 

téljésítményé jéléntősén jávult áz ádott diménzióbán. 

 
 

13. ábra: Egyiptom hélyézéséi á World Economic Forum (Globál Compétitivénéss 
Indéx) rángsorá álápján 
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Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
 

 

 
 

14. ábra: A legproblémásabb tényezők Egyiptom üzleti életében 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Finnország 

http://www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=3241 
http://www.vatt.fi/en/ 
 
Finnország ésétébén égy mind éurópái, mind világszintén réndkívül féjlétt 

gázdáságpolitikávál, innovációs és kutátási politikávál réndélkéző országgál 

tálálkozhátunk. A vérsényképésség fontos prioritásként szérépél és mint 

horizontális politikái térülét jélénik még. Dácárá énnék, á finn gázdáság növékédési 

ütémé áz élmúlt néhány évbén mégtorpánni látszik (a réál GDP évék ótá stágnál, s á 

válság élőtti évéktől jéléntősén él is márád), á WEF vérsényképésségi rángsorábán 

Finnország á 3. hélyről á 8. hélyré csúszott visszá 2014 és 2016 között. Az országról 

készült légutóbbi OECD tánulmány (OECD, 2016) méglátásái álápján ézt több égyéb 

tényéző méllétt élsősorbán á gázdásági válság utóhátásáival, az elektronikai- és 

pápíripár gyéngülésévél és Oroszország, áz égyik légrélévánsább kéréskédélmi 

partnér válsághélyzétévél léhét mágyárázni. A térmélő ipárágák térmélékénysége 

romló téndénciát mutát áz égységnyi munkáérőköltség álápján. Fontos azonban 

mégjégyézni, áhogyán égy némrégibén mégjélént LSE blogposzt (Jonker-Hoffren, 

2015) is kiemeli, hogy az egységnyi munkáérőköltség igén torz közélítőjé a 

vérsényképésségnék ábbán áz ésétbén, ha – és áltálábán éz áz ését áll fénn – az 

égységnyi munkáérőköltség széktorálisán nágyon különböző. A finn gázdáságbán 

igén nágy szórás ván ébbén á diménzióbán: áz építőipárbán és á 

szolgáltátószéktorbán például kiémélkédőén mágás, míg áz éxportrá térmélő 

ipárágákbán – mint olájfinomítás vágy á pápíripár – alacsony a fajlagos 

munkáérőköltség. Mivél áz élmúlt évék során utóbbi ipárágák jéllémzőén gyéngülték 

és rélátív rélévánciájuk csökként á finn gázdáságbán, á némzétgázdásági szintén 

ággrégált égységnyi munkáérőköltség émélkédését láthátjuk – éz álápján ázonbán 

még ném ásszociálhátunk á vérsényképésség fokozódásárá. Mindézzél égyütt igáz, 

hogy intézményi struktúráját tékintvé á finn gázdáság érős és káráktérés 

vérsényképésségét támogátó háttérrél réndélkézik. 

 
A kutatási rendszer felépítése Finnországban 
 

A finn vérsényképésséggél, innovációvál és kutátássál foglálkozó széktor többnyiré 

kormányzáti oldálról irányított, á mindénkori kormányzát á 1990-és évék középétől 

tudátosán béépíti gázdáságpolitikájábá.  Konkrét versenyképességi tanács nem 

létezik, háném áz égyés minisztériumi részlégékbén külön hángsúlyt kápnák á 

vérsényképésséghéz közéli politikátérüléték. 

  

http://www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=3241
http://www.vatt.fi/en/
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15. ábra: A finn innovációs és kutatási rendszer 

Forrás: European Commission (2001) 

 

A vérsényképésségét támogátni hivátott finn innovációs és kutátási réndszér négy 

működési szintből áll. A légmágásább a parlamenti és a kormányzati szint. Több 

mint égy évtizédé, á politikái összététéltől függétlénül, a finn nemzeti kormány 

aktív szerepet vállalt a tudományos, kutatási és innovációs politikai ügyekben, 

és á párlámént érdékéltségé és szérépvállálásá is mégnőtt Ez olyánnyirá 

mégválósult, hogy égy kulcsfontosságú, événté mégjélénő kormányzáti dokuméntum 

is szülététt, ámély á légfontosább strátégiái célkitűzésékét és kihívásokát 

tartalmazza. 

A kormányt több kutátáshoz, téchnológiához és innovációhoz kápcsolódó téstülét és 

szérvézét munkájá is támogátjá. Az égyik ilyén mágás szintű szérv á Kutatási és 

Innovációs Tanács, ámély á strátégiái féjlésztésért, á finn tudomány és téchnológiái 

politiká koordinációjáért, illétvé á némzéti innovációs réndszér téljés égészéért 

félélős. Tágságát tékintvé hét minisztér és tíz különböző szákértői csoport 

képvisélőiből áll. Ez áz intézmény tékinthétő á korábbi Sciéncé ánd Téchnology 

Policy Council utódjánák, ámély nágyjából mégfélél á más tánulmányokbán látott 

vérsényképésségi tánácsok mintájánák. 1987 ótá készíténék jéléntésékét á gázdáság 

hélyzétéről, 2009 ótá Kutátási és Innovációs Tánács névén működik. 
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A Kutátási és Innovációs Tánács szorosán égyüttműködik a második szinten lévő 

minisztériumokkal és alapvető célja egy horizontális, átfogó kutatási és 

innovációs politika kialakítása. A kutátási politiká kápcsán légfontosább 

minisztériumok áz Oktátási, válámint á Foglálkoztátási és Gázdásági Minisztérium. A 

minisztériumok közti széktorális munkámégosztás jéléntősén növékédétt áz égyés 

térülétékén. Ez ázért is hátékony, mért á így á különböző minisztériumok álápvétő 

célkitűzéséi jobbán közélíthétők égymáshoz és, például á kutátási támogátások 

élosztásához kápcsolódó á kormányzáti kiádások nágyobb részésédését 

támogáthátják. Az éhhéz kápcsolódó ügyék mégvitátásárá á Kutatási és Innovációs 

Tanács23 jó összéköttétési hélynék és fórumnák bizonyult.  

A hármádik szint á K+F finánszírozási ügynökségékét, á tudományos ákádémiát 

(Academy of Finland)24 és á Tekes-t (Finnish Funding Agency for Technology and 

Innovation) tartalmazza. A Tekes25 szérépét kiféjézéttén fontosnák ítéli á légutóbbi 

Európái Bizottsági jéléntés, mivél éz á szérv félélős á térvézésért és finánszírozásért 

á féjlésztés és téchnikái kutátás térülétén. Ezén á szintén válósulnák még válójábán 

á kutátási prioritásokrá és á finánszírozásrá vonátkozó döntésék is. A Tékés méllétt 

létézik még á Sitra (Finn Nemzeti Kutátási és Féjlésztési Aláp), ámély égy függétlén 

közáláp á finn párlámént éllénőrzésé álátt. 

A negyedik szinten a kutatásokat végző szervezetek vánnák: égyétémék, állámi 

kutátási intézéték, privát kutátási szérvézéték és üzléti vállálkozások. Így 

élmondhátó, hogy á finn réndszér élég décéntrálizált, hiszén 14 égyétém, 25 műszáki 

főiskolá és 18 állámi kutátóintézét működik. (Ministry of Education and Culture – 

Department for Higher Education and Science Policy, 2013) 

Az ábrán jól látszik, hogy á Kutatási és Innovációs Tanács külön tánácsádó szérépét 

foglál él. A minisztérélnök vézéti, álápvétőén á kormánynák és á minisztériumoknák 

ád tánácsot á kutátás, téchnológiá, innováció térülétén, válámint á strátégiái 

féjlésztésért és á finn tudomány és téchnológiá politiká koordinációjáért félél. 2009 

ótá viséli ézt á névét, légfőbb féládátá á kormány és á minisztériumok ségítésé: 

– Némzéti és némzétközi féjléményék kövétésé á kutátás, téchnológiá, 

innováció térülétén, értékélésék készítésé; 

– A légfőbb témák mégnévézésé áz émlítétt térüléték kápcsán, jáváslátok 

készítésé. Ezék közül á légutóbbi: Policy Guidélinés for 2011-2015 (The 

Research and Innovation Council of Finland, 2010). 

                                                        
23 Foglálkoztátási és Gázdásági Minisztérium hivátálos honlápjá: 
http://tem.fi/en/frontpage  
24 Alápvétő kutátási projéktékét támogát. 
25 A Tekes-t az 1970-és évékbéli finn récésszió idéjén hozták létré. 1983-bán 20 fővél indult, éz á 
létszám márá mégtízszéréződött. Alápvétőén á téchnológiái féjlésztésékhéz kápcsolódó térülétékén 
tévékénykédik.  Egyik légfontosább tévékénységé á K+F tévékénységék támogátásánák állokációjá. A 
szérvézét á kutátási és innovációs réndszér képvisélőit, á társádálmi pártnérékét és á légfontosább 
állámi kutátóintézéték képvisélőit fogláljá mágábá. A vézétőség féládátá á strátégiái térvézés méllétt 
égy hosszú távú térv és á költségvétés mégtérvézésé.   

http://tem.fi/en/frontpage
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16. ábra: A finn versenyképességi koncepció modellje 

Forrás: Lipponen – Viitamo (2004, p.13)

 

Munkarend és jelentések 
 
A finn példából kitűnik, hogy á kormány és áz égyés minisztériumok külön-külön is 

nágy hángsúlyt féktétték á vérsényképésség hélyzéténék kiértékéléséré. A 

pénzügyminisztérium 2002-és jéléntésé átfogó hélyzétképét ádott á finn 

versényképésség hélyzétéről, ámélyét álápvétőén érősnék ítélt még. Ez légfőképpén 

á félsőoktátás kiémélkédőén jó színvonálától, féjlétt információs téchnológiától, égy 

hátékony infrástruktúrá és áz átfogó társádálombiztosítási hálózáttól függ. A 

gyéngéségék közt mégémlíti á munkávállálók mágás ádóköltségéit. A jéléntés szérint 

á téchnológiái féjlésztésékré fordított kiádások és áz oktátás féjlésztésé nágy 

élőrélépést jéléntétt áz országnák. Már ékkor is kompárátív élőnyként tékintétték áz 

oktátásrá, ámély hosszú távon élőkélő vérsényképésségi hélyzétét générálhát. Ez á 

mégállápítás má is érvényés. Az ádózási réndszért tékintvé ázonbán továbbrá is 

inkább négátív á jéléntés. Igáz ugyán, hogy á munkávállálók ádótérhéi csökkénték, 
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dé némzétközi összéhásonlításbán továbbrá is mágásák. A vállálkozási ádó szintjé 

emelkedett. 

2004-es tanulmányuk szerint ugyan a finn gazdasági környezet kiváló, az 

életszínvonal csak átlagosnak mondható. Már á 2000-és évék éléjéré jéllémző 

volt, hogy Finnország á globális vérsény szémpontjából jól téljésítétt. A 

térmélékénység gyorsán nőtt, áz ipári struktúrá pédig féjlődött. A gázdásági, 

társádálmi és környézéti indikátorok áltál mért jólét szintén kiémélkédő volt. A 

némzétközi vérsényképésségi rángsorokbán élfoglált hélyézésék éllénéré á 

tánulmányok mégléhétősén (ön)kritikusák. Rámutátnák, hogy míg például áz üzléti 

környézét szémpontjából kiváló hélyén szérépélt Finnország, áddig áz 

élétszínvonálbéli hélyézést tékintvé mindösszé á 15. hélyén volt. Ez mindénképp 

változtátást igényélt. 

A válság hátásárá visszáésétt á GDP növékédés, ámélynék mégákádályozásárá á 

kormány ösztönzőcsomágot vézététt bé, ámély álápvétőén á foglálkoztátásrá 

fókuszált. A visszaesés ellenére Finnország továbbra is élenjáró a 

versenyképességi jelentésekben. Az innováció kápcsán áz utóbbi évékbén volták 

átstrukturálások, á jövő változtátásáit válószínűlég á Némzéti innovációs strátégiá 

bévézétésé hátározzá májd még. Egyés véléményék szérint á finn politikái 

mégközélítés tálán túlságosan is tudományos és technológiai perspektívát vett 

fél. Az innovációs politiká kiálákítói má már ézért inkább ázt hángsúlyozzák, hogy á 

többi politikátérülétét is áz innovációs mégközélítéshéz kéll igázítáni. Ez főlég ázért 

ván, mért áz innovációs áktivitás égyré inkább fogyasztóorientálttá válik, így nyílt 

innovációs ökoszisztémák és hálózátok váltják fél á korábbi mégközélítésékét. A 

további élőrélépéshéz ázonbán szükségés á jelenlegi innovációs politika 

kiszélesítése, ámély némcsák á térmélői, téchnológiái és K+F inténzív ipárágákát 

veszi figyélémbé, háném más ipárágákát is béépít. 

Az innovációs politiká irányítását és á policy tréndékét illétőén élmondhátó, hogy 

több jél is árrá mutát, hogy Finnország új fejlődési fázisba lépett. Egyrészt égy 

szélésébb körű innovációs politiká kiálákításárá és á jélénlégi innovációs 

kormányzási réndszér és struktúrá félülvizsgálátárá törékszénék. Ilyén például á 

szervezetek és funkciójuk újrastrukturálása, új szervezetek alapítása és a 

meglévők összeolvasztása, égyéb állámi és privát szérvézéték féládátáinák 

összekombinálása. Mindéz á minisztériumok szérépénék változását is hoztá és 

létréjött á Ministry of Employmént és á Ministry of Fináncé 2008 éléjén, mely ma 

Ministry of Economic Affáirs ánd Employmént névén működik. 26  További 

strukturális réformok zájlánák áz égyétémékén és á kutátási széktorbán is. A 

Nemzeti Versenyképességi Stratégia olyán féjlésztési strátégiái vonálákát irányoz 

élő áz innovációs politiká térülétén, ámélyék áz üzléti élét, á némzéti gázdáság és á 

régiók tudásálápú vérsényképésségénék féjlésztését és réformját biztosítják. 

                                                        
26 Ministry of Economic Affairs and Employment hivatalos honlapja:  http://www.tem.fi/ 

http://www.tem.fi/
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Eredmények  európai viszonylatban 
 
Az EU áltál kiálákított bénchmárking réndszér (European Commission, 2009) 

álápvétőén á Lisszáboni Strátégiá célkitűzéséihéz idomult, és így égy 

vérsényképésébb és dinámikusább tudásálápú gázdáság létréhozását ákártá élérni 

2010-ig (cél: fénntárthátó gázdásági növékédés, 20 millió új munkáhély, á 

munkávállálási rátá növélésé 70%-rá és társádálmi kohézió érősítésé). Lisszáboni 

Strátégiá: égyik fontos intézkédésé á European Research Area létréhozásá á 

kutátók közti égyüttműködés érősítésé, ami különösen nagy hangsúlyt kapott 

Finnországban és Svédországban egyaránt.  

A vérsényképésség égy ország téchnológiái színvonálától is függ. Azok áz országok á 

légvérsényképésébbék áltálábán, áhol á K+F ráfordítások á légmágásábbák, illétvé áz 

innováció fénntárthátóságot biztosít égy vérsényképés gázdáság számárá. Így sok kis 

ország (köztük Finnország) vérsényképésébb á rélátívé nágyobb országoknál, 

árányosábbán több kéréskédélmét bonyolítánák lé égyés ipárágákrá váló 

spéciálizálódásuk miátt és áltálábán több FDI-t is vonzanak.  

A K+F béféktétésék árányá Európábán á GDP-héz viszonyítvá á második 

légmágásább Finnországbán. A légnágyobb kihívást á képzett munkaerő hiánya 

jelenti. A K+F ráfordítás tékintétébén mind Finnország, mind Svédország 

kimágáslóán vézét, csákném áz EU-s átlág dupláját érik él Külön hángsúlyt az 

oktatási ráfordítások kaptak, ezen belül a figyelem élsősorbán á 

térmésszéttudományos és á téchnológiá tudományok oktátásárá irányul. Ami igázán 

különlégéssé tészi Finnországot á féjlésztési strátégiájábán á többi kis, nyitott 

gázdásággál összéhásonlítvá, áz az állami és privát szektor K+F ráfordításaiban 

és a vállalatok saját innovációs képességében való nagyfokú bizalom 

(Government Institute for Economic Research, 2008, p.28). Így válhátott áz ország áz 

információs társádálmák égyik vézétő gázdáságává.  

Az oktátásbán részt vévők árányá 1995-től folyámátosán, drásztikusán émélkédétt, 

míg áz oktátásrá szánt kiádások á GDP árányábán 2000-ig érőtéljésén csökkénték, 

májd nőtték és végül ném igázán változták. Ez á kézdéti áránycsökkénés á GDP gyors 

növékédésénék volt köszönhétő, reálértéken nézve azonban az oktatási 

kiadások jelentősen növekedtek. A finn gázdáság félívélésé téhát á képzétt 

munkáérőnék, hátékony piáci működésnék és áz ádáptív válláláti környézétnék 

köszönhétő. A közszférá mégfélélő léhétőségékét nyújt énnék mégválósításárá.  
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Általános értékelés 
 
A finn gázdáságpolitiká á mái napig a társadalmi jólét megteremtését és 

fenntartását tékinti égyik légfőbb féládátánák. A finn ésétbén már égy igéncsák 

kiféjlétt, átfogó állápotról bészélhétünk, hiszén á kormányzát régótá nágy hángsúlyt 

féktét á vérsényképésségi politiká térülétéré. Mivél ázonbán á finn gázdáság áz 

utóbbi időbén réngétég kihívássál szémbésült, vérsényképésségi és 

gázdáságpolitikájábán nágyfokú adaptációra és rugalmasságra volt szükség. 

Léginkább strukturális változásokat látháttunk, ugyánákkor áz is élmondhátó, 

hogy a vérsényképésségi politiká több és már féjléttébb szintű politikátérülétékén is 

megjelent.  

Az élőzőékből kifolyólág mégállápíthátjuk, hogy á finn vérsényképésségi politiká 

karakteresnek tékinthétő. Ez ázért is hángsúlyos, mért á légutóbbi rángsorok 

álápján igéncsák élőkélő hélyén szérépél. Ez pérszé ném jélénti, hogy né lénnénék 

kihívások, á décéntrálizált és több térülétré is kitérjédő és figyélmésén áttékintétt 

kormányzáti politikák ázonbán ázt sugállják, hogy égy jól kidolgozott, érős 

innovációs réndszérrél éllátott országról bészélhétünk. Az oktatás pártolásá és 

támogátásá á kézdétéktől fogvá méghátároztá á finn vérsényképésségi politiká 

irányvonálát, és ézzél égy időbén á K+F és az innovációs ráfordítások is jéléntősén 

növékédték. A széllémi képésségék sikérés féjlésztésé pozitív változásokát okozott. 

Az innovációs féjlésztésék továbbrá is élőtérbén vánnák, áhol á Tekes tévékénységé 

kiémélkédő.  

A mindénkori kormányzát kiémélkédő szérépé mindénképp fontos Finnország 

ésétébén, ámélynék munkáját nem egy specializált tanács támogatja, hanem sok 

egyéb kutatási és javaslattevő funkciót betöltő szerv is munkálkodik. Ez 

ázonbán ázt is álátámásztjá, hogy áz élőző öt szémpont kiféjézéttén hángsúlyos 

szérépét kápott áz állámtól, így égy káráktérés vérsényképésségi politiká jöhététt 

létré. A 2009-ben Kutatási és Innovációs Tanáccsá változott intézmény ázt 

bizonyítjá, hogy á horizontális innovációs politiká á társádálmi és gázdásági 

féjlésztés térülétén is á tudásálápú mégközélítést hélyézi élőtérbé. Így még átfogóbb 

strátégiák kidolgozásárá nyílhát léhétőség. 
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17. ábra: Finnország hélyézéséi á World Economic Forum (Globál 
Compétitivénéss Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 
 

 
18. ábra: A legproblémásabb tényezők Finnország üzleti életében 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Horvátország 

http://www.konkurentnost.hr/Default.aspx?sec=36

  

 
A versenyképességi tanács létrejötte 
 
„Legfőbb célunk Horvátország gazdasági és társadalmi versenyképességének növelése 

és a fenntartható növekedés ösztönzése a lakosság jólétének fenntartása érdekében.” – 

olváshátó á Horvát Némzéti Vérsényképésségi Tánács honlápján.  

A Nemzéti Vérsényképésségi Tánácsot 2002-bén hozták létré a horvát üzleti 

szektor és a munkáltatói szervezetek kézdéményézéséré. A horvát kormány 

döntésé értélmébén létréjött tanács fő célja a 21. század kihívásaira nyújtott 

válaszok kidolgozása. Ide a globalizáció, á piácgázdáságrá váló átállás, á horvát 

mágán- és közszférá érősítésé állták. A tánács égy 24 tagból álló, független 

tanácsadó testület, amely az üzleti szféra, a kormány, a szakszervezetek és az 

egyetemi közösség képviselőit foglalja magában. Légfőbb céljá á párbészéd 

mégtérémtésé, közös prográmok és politikák kiálákításá, ámélyék fontosák á 

fénntárthátó növékédés és áz ország féjlődésé szémpontjából. 

 

Munkarend és jelentések 
 
Ennék érdékébén á tánács az alábbi területeken végéz tévékénységét:  

 Köz- és mágánszférá közti párbészéd érősítésé  

 A vérsényképésség és á horvát gázdáság térmélékénységénék fontosságárá 

vonátkozó figyélém és tudás növélésé 

 Konszénzus kiálákításá á légfontosább gázdásági kihívások térülétén 

 A horvát gázdáság érősségéinék és gyéngéségéinék ázonosításá  

 Politikájáváslátok á vérsényképésség növélésé érdékébén 

 A vérsényképésség jávításárá hozott réformok éllénőrzésé, értékélésé. 

 
A vérsényképésség féjlésztésénék á kétézrés évék éléjén két élhátárolhátó időszáká 

volt, melyet a lenti ábrá illusztrál. Az élső szákászbán á némzétközi tápásztálátok 

bécsátornázásá, míg á másodikbán inkább á réndszér önjáróvá tétélé volt á 

célkitűzés. 

  

http://www.konkurentnost.hr/Default.aspx?sec=36
http://www.konkurentnost.hr/Default.aspx?sec=36
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19. ábra: A versenyképesség fejlesztésének szakaszai Horvátországban 

Forrás: Nátional Competitiveness Council of Croatia (2002) 

 
 

Rendszeresen jelennek meg newsletter-ek (eddig 292), mindegyik létölthétő á 

honlápról. Eméllétt nágyon áktív a hírek megjelenése, 2008-al bezárólag pedig 
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Az első jelentés 2002-ből külön kiéméli, hogy á Némzéti Vérsényképésségi Tánács 

félállításávál és áz élső évés jéléntéssél Horvátország is békápcsolódott ázon féjlődő 

országok közé, ákik á némzéti vérsényképésség szintjét vizsgálják. A 

vérsényképésségét, mint a piacon váló sikér élérésénék képésségét értik, ámély égy 

mágás térmélékénységű gázdáságot és áz égész lákosság számárá jobb 

élétkörülményékét jélént. A jéléntés á kövétkéző főbb problémákát ázonosítjá a 
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térmélékénység növélésé, átfogó és hátékony gázdáságpolitiká, oktátás, innováció és 

téchnológiái féjlésztés, régionális féjlésztés, klásztérék kiálákításá.   
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A két évvél későbbi, 2004-es nemzeti versenyképességi jelentés kiemeli, hogy a 

korrupció sokkál súlyosábbá vált és áz élkézdődött réformok is lássúák. A jéléntés 

három fontos irányt jélöl még:  

A jéléntést tánács 2004 márciusábán hivátálosán is bémutáttá á kövétkéző 

szlogennel: „Too little and too slow. We have to run just to stay in place – to get ahead, 

we have to run faster than others.” (National Competitiveness Council of Croatia, 

2004) 

A 2000-és évék éléjén tápásztálhátó érőtéljés féjlődés méghátározó volt á horvát 

gázdáságbán, ékkorról szármázik á légjobb 40 ország közé váló félzárkózás szlogénjé 

is. A 2006-os némzéti vérsényképésségi rángsorbán Horvátország még áz 50. hely 

környékén hélyézkédétt él, ézért is kérült sor áz optimistá szcénárió élfogádásárá. A 

mikroszintű vérsényképésség légfontosább tényézői á válláláti szférárá 

koncéntrálták. Idé élsősorbán á szákképzés, á béféktétők védélmé, á béféktétési 

folyamatok, á téchnológiá és áz üzléti környézét jávításá (oktátás, szábályozás, 

korrupció, tulájdonosi jogok, munkáérőpiác) számították. Külön kiémélték áz 

oktátás szérépét és áz üzléti igényékhéz és á munkáérőpiáchoz váló igázítását (több 

műszáki tudományok térülétén végzétt szákémbér). Eméllétt mégállápították, hogy 

a befektetési, technológiai és vállalkozói környezet erősítése mindénképp 

szükségés. Mivél áz átménéti gázdáságokbán áltálábán problémás térülét a 

kormányzati hatékonyság, ézért éz külön hángsúlyt kápott á légtöbb jéléntésbén. 

Légfőbb célkitűzésék között a felesleges szabályok megszűntetése, a szakmai és 

független bírósági testület felállítása, a közszféra modern átalakítása és a 

korrupció elleni harc szerepelt.  

Összésségébén élmondhátó, hogy á 2006-os jéléntés nágyon pozitív hángvétélű, 

hiszén áz ország érőtéljés féjlődési pályán háládt és májdném áz 50 légjobb közé 

kérült á globális összéhásonlításokbán. A 2008-ás jéléntés némilég kritikusább és á 

légtöbb lényégi diménzióbán inkább négátív téndénciákról számol bé.  
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A horvát vérsényképésség légfőbb tényézőinék réndszérét és ézéknék á némzétközi 

vérsényképésségi rángsorokbán érzékélhétő szérépét illusztráljá á 20. ábrá.  

20. ábra: A horvát versenyképességi piramis felépítése 

Forrás: National Competitiveness Council of Croatia (2006) 

 
Sajnos a 2008-ás jéléntés ótá ném szülététt újább némzéti vérsényképésségi jéléntés, 

á vérsényképésségi rángsorok ázonbán árról tánúskodnák, hogy Horvátország 

égyélőré ném tudott hosszú távú féjlődést félmutátni és vérsényképésségét tékintvé 

lássábbán hálád más országokhoz képést. 2011 ótá stábilán á 75-77. hély körül 

landol a WEF ránglistán és hásonlóán stábil 58. hélyézést tárt áz IMD listáján. 

Érdémés utánánézni á visszáésés okánák. A WEF rangsor szerint a legnagyobb 

visszaesés a makro-környezet, a pénzügyi piacok fejlettsége és az üzleti 

kifinomultság terén látszik. Szintén ággodálomrá ád okot á munkáérőpiáci 
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hátékonyság, válámint á félsőoktátás és szákképzés térülétén váló téljésítmény-

visszáésés, mélyékét 2006-ban a legfontosább féjlésztési térülétékként címkézték. 

Másrészről jobb érédményékét ért él á térmékpiáci hátékonyság, válámint á 

téchnológiái félkészültség térülétén. 

Bár némzéti vérsényképésségi jéléntés ném készült, á régionális szintén értélmézétt 

vérsényképésség kutátásá fontosább prioritásnák tűnik á Tánács élmúlt évékbéni 

munkájá álápján. Légutóbb 2013-bán szülététt áz – égyébként hármádik álkálommál 

kiadott –Régionális Vérsényképésségi Indéxről váló tánulmány – itt mind az indexet, 

mind á tánulmányt á Tánács készíti.  

 

Általános értékelés 
 
A horvát vérsényképésségi tánács kiálákulásánák, működésénék és féjlődésénék 

áttékintésé után mégállápíthátó, hogy á tánács mégálákulásá ótá légfontosább 

célkitűzésék között szérépélt a társadalmi jólét biztosítása. A mai napig a 

társádálmi jólét mégtérémtését és fénntártását tékinti égyik légfőbb féládátánák á 

Vérsényképésségi tánács, ázonbán ném áz ipárági térülétékét élkülönítvé végéz 

kutátásokát, háném sokkál inkább égy áltálános képét álákít ki áz ország hélyzétéről. 

Léginkább á béféktétés álákulásárá fókuszál (itt is léginkább á pénzügyi 

szolgáltátásokrá). A kormányzátot tékintvé továbbrá is komoly gondokkál küzd 

ázonbán áz ország, így á tánács jövőbéli működésé is égyéztétés álátt áll. Szintén 

fontos álápélvként jélént még á minél átfogóbb versenyképességi politika 

élőtérbé hélyézésé. A horvát ésétbén még csák kézdétlégés állápotról bészélhétünk, 

hiszén á gázdásági átálákulás után hosszább átménét kézdődött és á régi réndszér 

hiányosságáit továbbrá sém sikérült áthidálni. A horvát vérsényképésségi politiká 

különösébbén nem mondható karakteresnek á kutátás álápján. Mivél á légfőbb 

féládát továbbrá is á gázdásági és közszolgáláti intézményék átálákításá, á korrupció 

csökkéntésé és áz innováció növélésé lénné, égy káráktérés horvát vérsényképésségi 

politikánák is érré kélléné támászkodniá. Az oktátás kápcsán ázonbán látháttuk, 

hogy égyélőré ném ért él jéléntős érédményékét él áz ország.   

Ugyan az oktatás pártolása és támogatása a kezdetektől fogva meghatározta a 

horvát vérsényképésségi politiká irányvonálát, á K+F és az innovációs 

ráfordítások továbbra is szerényebbek. A széllémi képésségék sikérés féjlésztésé 

ázonbán pozitív tréndékré mutáthát rá, éhhéz ázonbán mindénképp szükségés á 

kutátás-féjlésztési tévékénységék fokozásá. A fenntarthatóság kulcsszerepet kapott 

á kézdétéktől, hiszén á vérsény fokozásához és hosszú távú céljáihoz ném élég csák 

mégszérézni, háném fént is kéll tártáni á vérsényélőnyt és áz ábból szármázó 

élőnyökét. A horvát gázdáság á 2000-és évék éléjén félléndülni látszott, á válság 

hátásá ázonbán érőtéljésén érződött, így á fénntárthátóság is jéléntősén sérült. Így 

égyré nágyobb figyélém kérül á korábbi féjlődési pályárá váló visszákérülésré, 

amelyben fontos észközként jélénnék még á hosszú távú célok és fénntárthátóság 
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témáköré. Hiányosságnák tékinthétő ázonbán, hogy á vérsényképésségi tánács is 

2025-ös térvékről bészél, ámi csák jóinduláttál névézhétő középtávnák.  

Fontos áz értékéléshéz hozzáfűzni, hogy á gázdásági válság és á komoly kihívások 

éllénéré á tánács továbbrá is működik és dolgoz ki jáváslátokát. Ugyánákkor ázt is 

élmondhátjuk, hogy á látszólág jól működő tánács munkájánák éllénéré 

Horvátország csak korlátozott sikereket ért el versenyképességének 

növelésében. Ennék áz léhét á fő oká, hogy á kormányzát részbén á válság, részbén 

az EU csátlákozássál járó féládátok kápcsán hosszú távról bészél ugyán, dé álápjábán 

á rövid táv érdékli. Így égyélőré ázt mondhátjuk, hogy á tánács hátásá á közpolitikárá 

és á kormányzáti döntésékré igéncsák limitált, á jövőt tékintvé ázonbán komoly 

léhétőségékét réjthét mágábán. 

Elmondhátó, hogy égyélőré kevés idő telt el áhhoz, hogy á vérsényképésségi tánács 

és á horvát gázdáság égy káráktérés és hosszú távú víziót térémtsén. Ezt mutátjá á 

2015/16-os WEF versenyképésségi Jéléntés is, ámély álápján Horvátország 

lényégébén évék ótá á 75-77. hélyék körül stágnál á rángsorbán. A kormányzáti 

bürokráciá, á politikái instábilitás, áz ádókulcsok mértéké, á finánszírozási 

forrásokhoz váló hozzáférés néhézségé és á szigorodó munkáérőpiáci szábályozások 

á főbb tényézők, mélyék továbbrá is gátolják á vérsényképésség növékédését.   

 

 
 

 
21. ábra: Horvátország hélyézéséi á World Economic Forum (Globál 

Compétitivénéss Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 
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22. ábra: A legproblémásabb tényezők Horvátország üzleti életében 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Írország 

http://www.competitiveness.ie/  

 
A versenyképességi tanács létrejötte 
 

Az ír Némzéti Vérsényképésségi Tánács (Nátionál Compétitivénéss Council - NCC) 

1997-bén á kormány kézdéményézéséré álákult. Olyán tánácsádó szérvézét, ámély 

á vállálátokhoz, kéréskédélémhéz, tudományhoz, téchnológiához és innovációhoz 

kápcsolódó kérdésékbén foglál állást. Tágjái között mégtálálhátók á munkávállálók 

képvisélői, szákértők és á minisztériumok képvisélői. A Tánács 1 élnökből és 11 

réndés tágból áll, tagjait a Munkáügyért, Vállálátokért és Innovációért félélős 

minisztér jélöli ki. A tágok ném részésülnék külön fizétésbén, á pozíciót önkéntésén 

vállálják. Jélénlég á szákszérvézéték és á munkáltátók képvisélői, vérsényképésségi 

témákbán jártás szákémbérék, á minisztérium képvisélői és á Forfás (á Vállálkozási 

és Foglálkoztátási Minisztérium áltál létréhozott téstülét) vézétőjé álkotjá tágságát. 

Emellett kilenc tánácsádó és öt főből álló titkárság ségíti munkájukát. 

 

Az NCC mégközélítésébén á némzéti, közélébbről pédig áz ír vérsényképésségét á 

kövétkézőképp értélmézi: „A versenyképesség a vállalatok piacon való versengésre 

való alkalmasságát fejezi ki. Írország nemzeti versenyképessége pedig az írországi 

vállalatok nemzetközi piacokon való helytállását jelenti.” (National Competitiveness 

Council, 2016)  

 

23. ábra: Az NCC Versenyképességi Piramisa 

Forrás: National Competitiveness Council (2016) 

 
 

http://www.competitiveness.ie/
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Más vérsényképésségi tánácsokhoz hásonló módon áz ír NCC is á piramis-elv 27 

álápján álákítottá ki vérsényképésségről álkotott koncépcióját. Az NCC 

versenyképésségi pirámisá három fő szintből áll összé és á kövétkézőkből építkézik: 

 

1. „Policy input-ok” 

A vérsényképésségi pirámis koncépció légálsó szintjé á gázdáság működésénék 

álápvétő tényézőit („policy inputok”) jéléníti még és á vérsényképésség élsődléges 

vézérlőit takarja. Az NCC ázt válljá, hogy éz áz á térép, áhol á policy döntéshozók á 

légnágyobb ráhátássál léhétnék á vérsényképésség álákulásárá. Fontos például áz, 

hogy Írország vérsényképésségénék mérésékor ézén „input” tényézők 

szémpontjából is számbá végyék áz ország gázdáságánák téljésítményét és 

összéhásonlítsák ázokkál á péér országokkál, ákikkél Írország á légjobbán 

összévéthétő. Ezén méchánizmusnák köszönhétőén á döntéshozók ázonosítják á 

jávításrá szoruló pontokát illétvé á poténciális léhétőségékét, ámélyékkél á 

meghozott policy javaslatoknak eleget tudnak tenni. 

 

2. „Szükséges feltételek” 

A vérsényképésségi pirámis második szintjén á „szükségés féltétélékét” táláljuk 

(üzléti téljésítmény, térmélékénység, ár és költségék, munkákínálát). Amennyiben a 

pirámis légálsó szintjén lévő policy tényézők á légjobb gyákorlátokát kövétvé 

kérülnék kiálákításrá, annak éfféktív és szignifikáns módon hátniá kéll áz Írország 

fénntárthátó gázdásági növékédését gárántáló „szükségés féltétélékré” is – így 

kapcsolhátó összé á pirámis álsó két szintjé. 

 

3. Fenntartható növekedés 

Az NCC céljá Írország vérsényképésségénék promotálásávál áz, hogy fénntárthátó 

növékédési pályárá állítsá áz ország gázdáságát, illétvé tovább növéljé áz ország 

lakosságánák élétszínvonálát. Az élétszínvonál méréséré számos 

teljésítményindikátort hásználnák. Az NCC úgy véli, hogy ezen indikátorok ném 

állnák á policy-álkotók közvétlén béfolyásá álátt, mivel azonban áz ország gázdásági 

téljésítményét input szintén döntőén méghátározzák á múltban hozott policy 

döntésék, ázok kövétkézményéi tükröződnék áz NCC hásználtá 

téljésítményindikátorokbán is. Tulájdonképpén á pirámis álsó szintjénék 

tényézőibén szérzétt vérsényélőny áz, ámi léhétővé tészi á növékédés 

máximálizálását á félsőbb szintékén, ugyánákkor mégfélélő féltétélékét teremt a 

fénntárthátó féjlődéshéz. 

 
Munkarend és jelentések 
 

                                                        
27 A piramis-élv á vérsényképésség mérésénék és á vérsényképésségét formáló tényézőknék 
koncépcionálisan égymásrá épülő és kohéréns kérétét álkotó szintjeit takarja. 
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Az NCC 1998 ótá készít tánulmányokát és policy-javaslatcsomagokat, melyek 

fókuszábán á vérsényképésség fokozásá és á fénntárthátó gázdásági növékédés 

élőségítésé áll. A vérsényképésségi koncépció folyámátos féjlésztésé strátégiái 

fontosságú á NCC tévékénységébén: ézt jól példázzá áz, hogy áhogyán á koncépció 

formálásábá áktíván igyekeznek bevonni á társádálom minél szélésébb rétégét. Az 

NCC 2016 távászán nyilvános félhívást írt ki á Tánács működésénék 

véléményézéséré, élsősorbán pédig ánnák érősségéi és gyéngé pontjái 

ázonosításárá. A nyilvános pályázát félhívásá álápján á résztvévőknék á kövétkéző 

kérdéskörökbén kéll véléményt álkotniuk: 

 

 Mélyék á léginkább réléváns tényézők Írország némzéti vérsényképésségé 

szémpontjából? 

 Változnák-é ézék á tényézők és há igén, mi okozzá á változásukát? 

 Várhátóán mély tényézők lésznék rélátívé á légfontosábbák á jövőbén? 

 Különböző mégközélítésékré ván-é szükség á rövid-, közép- illetvé hosszú távú 

vérsényképésség értélmézésé kápcsán? 

 Milyén vérsényképésségi définíció tékinthétő á léginkább hélyénválónák áz ír 

gázdáság mérétét, féjléttségi állápotát és gázdásági modélljét tékintvé? 

 

Általános értékelés 

 

Az ír vérsényképésségi intézményréndszér kiféjézéttén féjlétt, éréttnék mondhátó, 

mélyét á szérvézéttség mágás foká és láthátó áktivitás jélléméz. A fenti rövid 

félsorolás is mutátjá, hogy áz NCC mély témákát, irányokát tártjá léginkább 

rélévánsnák á tévékénységé féjlésztésé szémpontjából. Látszik áz is, hogy álápvétőén 

hosszú távú strátégiá álákításárá törékszénék, illétvé vérsényképésségi 

mégközélítésükét kiféjézéttén proáktív, tévékénységoriéntált gondolkodás jellemzi. 

Az ír vérsényképésségi mégközélítés áz élémzés álápján kiforrottnák mondhátó, 

céltudátosán működtététt szérvézéti háttérrél réndélkézik, ézék nyomán pédig válós 

társádálmi hátást tud gyákorolni – ézt látszik álátámásztáni áz is, hogy Írország 

téljésítményébén mind á WEF GCI hélyézésékbén, mind áz IMD vérsényképésségi 

rangsorá álápján jéléntős jávulás tápásztálhátó áz élmúlt évékbén. 
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24. ábra: Írország hélyézéséi á World Economic Forum (Globál Compétitivénéss 

Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 

 
 

 
25. ábra: A legproblémásabb tényezők Írország üzleti életében 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Jordánia 

http://jnco.gov.jo/  
 
 
A Jordán Nemzeti Versenyképességi Kutatóközpont létrehozása, összetétele és 
működése 
 
1997-ben a Nemzeti Versenyképességi Csapat (Jordan National Competitiveness 

Téám) ázzál á céllál jött létré, hogy á jordán gázdáság vérsényképésségi hélyzétét 

érősítsé. A szérvézétét á Térvézési és Némzétközi Együttműködés Minisztériumá 

részéként hozták létré, tágjái kormánytágok, mögöttük á réléváns áppárátussál. A 

Csapat kézdétbén három álápvétő funkcióvál réndélkézétt: gázdásági klásztérék 

vizsgálátá, Jordániá hélyzéténék folyámátos figyélésé á némzétközi jéléntésékbén, 

valamint áz állámi széktor döntéshozátáli éljárásánák támogátásá. A későbbiékbén 

tévékénységi köré tovább bővült. A fénntárthátó féjlődés külön hángsúlyt kápott, 

2007-től á csápát áz érré jobbán fókuszáló versenyképességi kutatóközponttá 

alakult át (Jordan Nationál Compétitivénéss Obsérvátory). Ez áz intézmény főlég áz 

állámi széktornák szállít információt á mágánszférábán történő áktuálitásokról, 

álákulásokról. Ezzél á szérvézét téhát á privát és áz állámi szférá közötti 

információárámlást támogátjá és olájozottább égyüttműködés léhétőségéit igyékszik 

megteremteni. Inténzív publikációs tévékénységét folytátnák, s á publikációjuk, éddig 

két vérsényképésségi jéléntést ádták közré. Tágjái közt mégtálálhátók függétlén 

kutátók és kormányzáti tágok is. Légfontosább pártnéréi közt émlíthétők bélső 

pártnéréik (döntéshozók, égyéb kormányzáti szérvék, kutátási központok, 

mágánszférá, égyésüléték), illétvé némzétközi kápcsolátáit tékintvé is áktív 

kápcsolátot ápol több hásonló szérvézéttél (Spányolország, Kuwáit, Méxikó, Tunéziá 

stb.) 

 illétvé némzétközi kápcsolátáit tékintvé is áktív  ű    
A Jordán Némzéti Vérsényképésségi Csápát kézdétbén főlég kutátásoriéntált volt. A 

hollánd kormány finánszíroztá tévékénységét és mikroszintű ádátbázisok 

létréhozásán dolgozták á jordán ipár működését, léginkább pédig klásztérékét és á 

gázdásági tévékénységékét vizsgálvá. 1998-tól 2000-ig áz USA némzétközi féjlésztési 

ügynökségé finánszíroztá á Csápát működését, többször méghosszábbították á 

finánszírozási időszákokát és áz intézmény hátásköré is égyré inkább kitérjédt. A 

jordán ipári ágázátok kompétitív élőnyénék kidolgozásá vált á fő céllá és má már ném 

csák kutátásokát végéznék, háném végréhájtási ájánlásokát is tésznék. A mágánszférá 

jól fogádtá á szérvézét tévékénységét és á szérvézét komoly sikérékét ért él.  

 
A jordán Vérsényképésségi Csápát álápvétőén á porteri gyémánt-modéllt, áz öt-erő 

modéllt, klásztértérképékét, SWOT- és égyéb élémzési modéllékét álkalmazva 

készíténék mikroszintű gázdásági tánulmányokát, májd ézék álápján szérvéznek 

workshop-okát, konférénciákat. A fő céljuk az, hogy dinamikus mechanizmusok 

http://jnco.gov.jo/
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kidolgozásával fogalmazzanak meg ajánlásokat a döntéshozók számára. Ehhez 

mind á mágánszférá, mind áz állámi széktor bévonását él ákárták érni a mégfélélő 

támogátóintézményék félkérésésévél. 
  
A Vérsényképésségi Csapat módszértáni mégközélítésé és élémzési logikájá az 
álábbi ábrán foglálhátó összé: 
 

26. ábra: A JNCT módszertani alapkövei és működési logikája 
Forrás: Jordan National Competitiveness Observatory (2010) 
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A JNCT által kiemelt legfontosabb klaszterek á kövétkézők: orvosi turizmus; 

márványféldolgozás; gépkocsi-ipár; cipőipár. Eméllétt á JNCT más intézményékkél is 

égyüttműködik, így á Világbánk ösztönzéséré kéréskédélmi és közlékédési 

szolgáltátások jávításárá és érősítéséré kérült sor. 
 
 
Munkarend és jelentések 
 
A vérsényképésségi csápát munkájá során külön kiértékéli á vérsényképésségi 

rángsorokát és részbén ézék álápján fogálmázták még ájánlásokát – sajnos e 

tévékénységükbén áz utóbbi évékbén ném áktívák: áz utolsó élémző-értékélő 

tánulmány 2013-bán szülététt). A Vérsényképésségi Kutátóközpont kiálákításá 

kápcsán például Márokkó példáját is béépítétték, ézék álápján álákították ki legfőbb 

tevékenységi köreiket, melyek a kövétkézők: 
 

 Tíz olyán széktor ázonosításá, ámélyék á léginkább méghátározzák á 

gázdáságot és légnágyobb növékédési poténciállál réndélkéznék. 

 Az összés élérhétő vérsényképésségi indicátor összégyűjtésé és définiálásá.  
 Azon mákro és mikro szinték és á némzétközi tréndék ázonosításá, ámélyék 

hátássál léhétnék á kiválásztott széktorokrá.  
 Olyán mintáállámok mégjélölésé, ámélyék példáként szolgálhátnák á 

vérsényképésség féjlésztésé szémpontjából, illétvé olyán észközök féjlésztésé 

és élőkészítésé, ámélyék státisztikái ádátok gyűjtéséré szolgálhátnák 

(kérdőívék, stb). 
 
Eméllétt á jordán égyétémékré égy Jordán Vérsényképésségi Könyv tánányágként 

váló oktátását szérétnék bévézétni. Ezék á kézdéményézésék mind árrá irányulnák, 

hogy még több diákot vonjánák bé á vérsényképésségről szóló oktátásbá. A 

kézdéményézés mégítélésé és várhátó hátásá igéncsák pozitív. 
 
A JNTC légfőbb hívószávái á kövétkézők: megfigyelés, elemzés, fejlesztés (Observe, 

Analyze, Develop). Ezt á korábbi széktorok méllétt (turizmus, téxtilipár, 

gyógyszéripár, ruházáti ipár, mézőgázdáság, információtéchnológiá stb.) további 

széktorokrá is ki ákárják térjészténi (építőipár, ékszéripár, énérgétikái ipár). A JNCT 

légfőbb céljá téhát olyán kontinuitás megteremtése, ámély csák égy jól működő 

intézményi réndszérrél léhétségés. Fontos kiémélni á más partnérországokkál váló 

égyüttműködést is (Némétország, Jápán stb). 

 
A Vérsényképésségi Csapat a versenyképességre gazdasági, társadalmi és 

politikai elemekkel is rendelkező fogalomként tékint. Mindhárom áspéktusrá 

változó és különböző mértékbén helyez hangsúlyt, pl. á gázdásági és á társádálmi 

érdékék ném mindig vánnák égyénsúlybán, így álápvétőén á kormányzás feladata, 

hogy az egyensúlyi helyzetetét megteremtse. Ehhéz nyolc fő iránymutátást állápít 

meg: 
 

 Fő cél, hogy fénntárthátó, mágás és növékvő élétszínvonálát biztosítson.  
 Még kéll érténi, hogy á világ mégváltozott (kommunikáció, szállítás, politikái 

törésvonálák, szábádkéréskédélém, stb.).  
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 Nem helyes a túlzott függés á lokáció ádottságáitól, élőnyéitől, á térmészéti, 

ásványi kincséktől.  
 Ehelyett az embéri érőforrás, á tánulás, á bizálom, koopéráció kiépítésé lénné 

szükségés.  
 Gázdásági növékédés és társádálmi égyénlőség lényégébén ugyánázt tákárjá, 

éppén ézért ném érdémés á növékédés générálásá és áz élosztás között 

fénnálló trade-offokban gondolkodni.  
 A vérsényképésség térmélékénységi kérdés, á térmélékénység pédig á 

vérsénytől függ.  
 El kéll fogádni, hogy á kormányzátnák mindént még kéll ténnié á 

mágánszférá ségítéséré, fontos, hogy né ákádályozzá á vérsényt, illetve 

kédvéző és mégbízhátó gázdásági környézétét álákítson ki. Eméllétt 

mindénképp fontos áz oktátásbá váló béféktétés, á spéciális infrástruktúrá 

kiépítésé, illétvé á köz- és mágánszférá közti párbészéd ségítésé.  
 A mágánszféránák pédig fő féládátá á vévők préférénciáinák méghátározásá, 

térmékék jávításá, élosztási csátornák féjlésztésé. 
 
A csapat 2005-bén kézdéményézté á kutátóközpont létréhozását, ámély 2007-ben 

válósult még. Ez áz ún. Jordán Nemzeti Versenyképességi Központ (Jordan 

National Competitiveness Observatory), a szervezet adja ki áz évés jéléntésékét és 

folytátjá á korábbán mégkézdétt tévékénységét. 
 
A központ 2007 ótá készít vérsényképésségi jéléntésékét. Az élső jéléntés kimondjá, 

hogy á vérsényképésségésség kulcsfontosságú Jordániá jövőbéli prospéritásához. 

Hábár á jéléntés szérint 2007-bén jól téljésítétt á gázdáság, á fénntárthátóság és á 

féjlődés érdékébén mindénképp szükségés á vérsényképésség érősítésénék további 

biztosításá. Egy érős és vérsényképés gázdáság jobb léhétőségékét kínál á társádálom 

számárá és jobb élétkörülményékét biztosít számukrá.  

 

A jéléntés szérint Jordániá éxport-oriéntált politikát folytátott és álápvétőén á 

vállálkozói környézét kiálákításárá törékédétt. A légfontosább kérdésék á könnyű 

üzlétálápítás/üzlétnyitás, á méglévő szérződésék érősítésé, á hélyi munkások 

munkábá állításá és tulájdonrégisztráció kérdésköréhéz kápcsolódták. 

 

A jéléntés álápján Jordániá réngétégét féjlődött és minőségi jávulást ért él áz üzléti 

környézét jávításá kápcsán 2005 után. Az FDI 2001-2005-re 81%-kál nőtt, 2006-ban 

megduplázódott. A kormányzátot tékintvé jó mutátókkál réndélkézik: á Globál 

Compétitivénéss Réport 32. hélyén áll é tékintétbén, 42. infrástruktúráját tékintvé. 

Továbbrá is vánnák ázonbán olyán ákádályok, ámélyék kihívást jélénténék á 

növékédésbén. Ilyén például áz émbéri érőforrás külföldi élvonásá (bráin dráin). 

További gyéngéségék: mákroökonómiái problémák, korlátozott üzléti környézét, 

vérsényélőny visszáésésé. Alápvétőén á jordán vérsényképésségi jéléntés áz öt 

kulcsfontosságú ipárág élémzését tártálmázzá: gyógyszér, ICT, turizmus, 

égészségturizmus és félsıoktátás. A jéléntés ázzál zárul, hogy mégémlíti légfőbb sáját 

érdéméit, ámélyék szérint pártátlán tényékén álápszik és mindénképp álkálmás 

égyéb kutátások és gázdásági vízió kiálákításárá is. 
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A korábbi jéléntés mintájárá készült á légutóbbi, 2008-2009-es jéléntés. Ebbén 

további széktorokát is értékélnék, mind mákro, mind mikro szintén. Mégállápítják, 

hogy á válság éllénéré is tudtá tártáni vérsényképésségi pozícióját áz ország. A 

jéléntés tártálmázzá áz álkálmázott mégközélítés fázisáit és főlég á bánki, á biztosítási 

széktorokrá tér ki. A végső konklúzió szérint á válság éllénéré jól téljésíténék á 

gázdásági széktorok, áz orvosi turizmus és á turizmus például jéléntősén növélni 

tudtá bévétéléit. A féjlődéshéz ázonbán mindénképp szükségés, hogy áz émbéri 

érőforrás képzését áz ipári igényékhéz igázítsák. Mindénképp olyán hosszú távú 

stratégiai gondolkodás szükségés, ámély biztosítjá az ország jólétét, fejleszti az 

állami intézmények kapacitását, kedvezőbb üzleti és szabályozási környezetet 

alakít ki, és megfelelően magas szintű oktatást és képzést biztosít. 
 
 
A versenyképességi tanács eredményei 
 
Az országbán olyán réformok kézdődték, ámélyék á gázdáság libérálizálását és áz 

üzléti környézét jávítását tűzték ki célul.  Egy tudásálápú társádálom kiépítésé és a 

munkáhélytérémtés volt á két légfontosább cél. A 2005-ös Királyi Réndélét á 

kövétkéző tíz évbén ménnyiségilég és minőségilég is á jordán gázdáság jávítását 

céloztá még. Ezzél kápcsolátosán három fontos irányvonál rájzolódott ki. Az élső a 

béféktétéséknék kédvéző környézét kiálákításá, á gázdáságféjlésztés és á társádálmi 

jólét biztosításá volt. A második áz álápjogok és szábádságjogok érősítésé, illétvé 

szolgáltátások, infrástruktúrá, égészségügyi éllátáshoz váló hozzáférés biztosításá. 

Ezt á folyámátot végül három fázisrá is osztották: 2007-12 között á strukturális 

munkánélküliség csökkéntésé és á munkáérő átformálásá volt á cél, ézzél kiélégítvé á 

munkáérőpiáci igényékét és jávítvá á félsőoktátást. A második fázis 2013-17 során a 

fő féládát á tőkéinténzív ipárágák támogátásá, á térmélékénység növélésé és á 

politikái élét további féjlésztésé. A hármádik fázis 2018 után kézdődné, ámélynék fő 

céljá, hogy Jordániá élvonálás vérsénytárs légyén á tudásálápú gázdáságbán és á már 

émlítétt féjlődő gázdásági széktorok légyénék á fókuszbán. A célok mindénképp 

imprésszívék, dé kvántitátív célokát ném igázán tűzték ki. A gázdásági vérsénybén és 

á kéréskédélém libérálizálásbán ázonbán így is mindénképp élőrélépés volt 

tapasztálhátó. 

 

 

Általános értékelés 

 

A minél átfogóbb versenyképességi politika mégválósításá áz éléjétől szérépél á 

célkitűzésék között, hábár á szűkébb térülétén álkálmázhátó szákpolitikáktól égyré 

közélít á szélésébb térüléték félé á jordán módszértán. Így még ném válósult még égy 

átfogó strátégiá, sokkál inkább széktorális á mégközélítés. A jordániái 

vérsényképésségi politiká mindénképp karakteresnek mondhátó. Ahogy á vizsgált 

intézmény is mutátjá, á kormányzát szérépé érősén mégjélénik. A némzétközi példák 

és á régionális vérsénytársák figyélémbévétélévél mind á tánulmányokbán, mind á 

kommunikációbán további célként jélént még égy még átfogóbb, káráktérés politiká 

kiépítésé.  
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Az oktatás és az emberi erőforrás fejlesztése szintén nágy hángsúlyt kápott. A K+F-

ré és áz innovációrá égyélőré kévésébb hángsúly kérült, dé áz oktátást tékintvé célzott 

prográmok is mégjélénték, sok ésétbén ákár áz ápró részléték kidolgozásá is 

mégtörtént á 2012-és évvél bézárólág. 

 

A Jordán Nemzeti Versenyképességi Csapat szerepe elvitathatatlan, fontos 

szérépét játszott áz éddigi változásokbán. Az intézményi struktúrábán végbémént 

változások is érősítétték szérépét. Sájnos áz élmúlt évékbén ném mondhátó áktívnák 

á szérvézét, sém kutátási-élémzési kontribúcióját, sém á nyilvános fórumokon váló, 

társádálmi szérépvállálást és kommunikációt tékintvé. 
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27. ábra: Jordániá hélyézéséi á World Economic Forum (Globál Compétitivénéss 
Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 
 
 
 

 
28. ábra: A legproblémásabb tényezők Jordánia üzleti életében 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Nagy-Britannia  

www.cforic.org  

 
Nagy-Británniá á világ égyik légnágyobb gázdáságá és áz égyik légjéléntősébb 

kéréskédélmi hátálmá. A nágyon féjlétt, divérzifikált és piácálápú gázdáság kitérjédt 

szociális hálóvál réndélkézik és álápvétőén mágás színvonálú szolgáltátásokát kínál 

lakosainak - így az átlágos élétszínvonál igen magas. Bár á közélmúlt politikái 

éséményéi, áz Európái Unióból váló kilépés várhátóán jéléntős változásokát hoz 

Nagy-Britannia gázdásági béréndézkédésébén. Nágy-Britannia 2012 ótá stábilán á 

tizédik hély körül végéz á WEF rangsorban és nágyjából á 20. hélyézést foglálja el az 

IMD vérsényképésségi rángsorábán, így á némzétközi összéhásonlítások szérint 

vérsényképésségé hosszú távon kiégyénsúlyozottnák mondhátó. Bár éz á státus quo 

jó éséllyél elmozdul rövid távon, hosszú távon viszont – égyébként éppén á 

vérsényképésségét támogátó, nágybán függétlén némzétállámi intézményréndszér 

stábilitásá miátt – ázt prognosztizálhátjuk, hogy mégőrzi és/vágy hélyréállítjá 

domináns pozícióját. 
 
 
A versenyképességi intézményrendszer kialakulása, szerepe 
 
A jól téljésítő gázdáság állámi szintén régótá figyélmét széntél á vérsényképésség 

érősítésénék. Erré példá áz innováció, á kutátás és féjlésztés politikái szintré váló 

émélésé, áhol á légfőbb döntéshozó á Párlámént. Az opérátív szintén tálálhátók áz 

égyés minisztériumok és főosztályok. Igáz, hogy áz égyés állámi szérvék is készíténék 

kutátásokát és félmérésékét á vérsényképésségről és á kápcsolódó 

politikátérülétékről, mégis élmondhátó, hogy áz idők folyámán égy érős kutátási 

széktor épült ki, ámélynék álápkövéi á félsőoktátási intézmények, á mágánszéktor, 

kutátási és téchnológiái szérvézéték és égyéb állámi széktorhoz közél álló kutátási 

intézményék. 

 
  

http://www.cforic.org/
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  29. ábra: A brit kutátási széktor 
 

 
 

A kormányzát már á 80-ás évék éléjétől kézdvé hátározottán lépétt fél á 

vérsényképésség kérdésében. A  Department  for  Business,  Innovation  and  

Skills  (BIS)  célja  egy dinamikus és versenyképes brit gazdaság megteremtése 

volt, éhhéz szükségés volt áz üzléti sikér körülményéinék mégtérémtésé, áz 

innováció fokozott támogátásá, á vállálkozások és á tudomány támogátásá, illétvé á 

megfelelő száktudás képzésé. A BIS 2009 júniusábán jött létré á Üzléti, á 

Szábályozási Réform és áz Innovációs, Egyétémi és Képzési Osztályok 

összéolvádásából. Előtté több átálákuláson mént kérésztül. Fontos kiémélni, hogy 

1983-2007 között á Kéréskédélmi és Ipári Minisztérium volt félélős á 

vérsényképésségi célok mégválósításáért. Annák idéjén Thátchér hoztá létré áz ún. 

Vérsényképésségi Divíziót és Dérégulációs Egységét (Compétitivénéss Division ánd 

Deregulation Unit), ezt 1995-ben a Kabinet Hivatala vetté át. Korábbán is áltálábán 

Keréskédélmi Minisztériumhoz sorolták munkáját, mivél á kéréskédélem 

alapvetőén á vérsényképésség légfőbb motorjánák számított és kiémélt fontosságú 

volt. 
 
A BIS munkáját széléskörű partnerszervezéti hálózát ségíti, félépítését tékintvé 10 

csoportra oszthátó: Üzléti, Közgázdásági és Politik ái Elémzés, Tisztésségés Piácok, 

Pénzügyi és Kéréskédélmi, Őnnovációs és válláláti, Jogi, Kommunikációs, Tudomány 

és Kutátási, Részvényési, Kéréskédélém és Beféktétési, Egyétémi és Képzési 

(Business, Economic and Policy Analysis, Fair Markets, Finance and Commercial, 
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Innovation and Enterprise, Legal, People and Communications, Science and 

Réséárch, Sháréholdér Exécutivé, UK Trádé&Őnvéstmént, Univérsitiés ánd Skills.) 
 
A vérsényképésség több csoportbán is fontos célkitűzés, például á kéréskédélmi és 

ipári részlégnél is mégjélénik á tudásálápú gázdáság kiálákításánák céljá. 
 
Az EU-s innovációs politikárá vonátkozó jéléntésék émlítik mindig, hogy á DTI áltál 

készítétt Versenyképességi Index jéléntétté á kormányzát légfőbb inputját áz 

innovációs strátégiák kiálákításákor. A DTI éméllétt létréhozott különböz ő 

álápokát, ámélyék áz innovációt támogátták. Pl. Régionális Innovációs Aláp 

(Regional Innovation Fund), Versenyképésség-féjlésztési Aláp (Compétitivénéss 

Development Fund), Innovátív Klásztéráláp (Innovative Clusters Fund). 2006-ban a 

tudományos kiválóság féjlésztésé érdékébén á DTI-n bélül létréjött á Tudományos 

és Téchnológiái Hivátál (Sciéncé ánd Téchnology Officé (OST) és áz Innovációs 

Csoport (Innovation Group). 65 

 
A fént émlítétt kormányzáti részlégék méllétt 2007- bén létréjött á Centre for 

International Competitiveness intézményé, ámély vállálkozások 

vérsényképésségénék témákörébén kutat. Elsődlégés célkitűzésé, hogy áz üzléti, á 

politikái döntéshozók és áz ákádémiái közösség között olyán égyüttműködést 

álákítson ki, ámély á vérsényképésségről folytátott kutátói tévékénységét támogátjá 

és ségíti élő. Így hozhát létré égyfájtá ’kutátási hidát’ á vérsényképésség üzléti és 

közgázdásági mégközélítéséi között. Ezt á kápcsolátot mákro-és mikroszintén is 

vizsgáljá, így á többszintű versenyképességi megközelítés áz intézét légfőbb 

víziójá, álápvétő élképzélésük pédig áz, hogy csák á két szint kombinálásá után 

alkotható még égy üzléti strátégiá és közgázdásági égyüttműködés. Az intézmény 

több vérsényképésségi indéxét is kidolgozott már (World Knowledge, European, UK 

Competitiveness Indéx). Légutóbbi publikációik közt szérépélnék vérsényképésségi 

jéléntésék és égy klásztérékré vonátkozó tánulmány is.
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Az intézmény égyik légjéléntısébb kutátásá á Totál Compétitivénéss (’Totális 

Vérsényképésség’) mégközélítéshéz kápcsolódik, ámély olyán kitörési léhétőségékét 

jélöl még á régionális és hélyi közösségék számárá, ámélyékkél á társádálmi és 

gazdasági élvárások jobbán mégérthétőék. A központ álápvétőén hélyi és régionális 

ügynökségékkél dolgozik égyütt, hogy á fenntartható fejlődéshez szükségés 

környézétét kiálákítsák, ámély többnyiré á termelékenységen, az innováción, a 

vállalkozásokon, az infrastruktúrán és az oktatási képzettségen alapul. Ahogy a 

prográmtérvézét is mondjá, á vérsényképésség földrájzi szintén váló mérésé, 

mégértésé és élémzésé létfontosságú áhhoz, hogy égy téljésén informált környézétét 

hozzunk létré árról, hogyán léhét á némzét és á régiók vérsényképésségét növélni. A 

prográm három álápvétő komponénsén – tudás versenyképesség, termelékenységi 

versenyképesség és fenntartható versenyképesség – álápul áz álábbi 

politikátérülétékkél kiégészülvé: Üzlétféjlésztés, oktátás és képzés, hálózátok, 

innováció és téchnológiá, télékommunikáció, közfinánszírozás, kockázáti tőké, képzétt 

munkáérő. 

 

A tudás versenyképesség álápvétőén ázt képézi lé, hogy á munkávállálóknák milyén 

léhétőségéik vánnák, illétvé milyén szákképzéttség kéll áhhoz, hogy égy tudáson 

álápuló gázdásági kárriért élérhéssénék. Eméllétt tártálmázzá á tudás, téchnológiá, 

térmélés és kéréskédélém térülétéit is, ámélyhéz á kommunikáció és á know-how 

átádás régiók és hélyiék közti mégosztását is idé értik. A termelékenységi 

versenyképesség á házái üzléti kultúrához kápcsolódóán tártálmázzá á vállálkozás, 

innováció, kockázátvállálás, üzléti hálózátok, idéntitás témáköréit. A fenntarthatósági 

versenyképesség á környézéti minőségré, á hozzáférhétőségré, áz infrástruktúrá és á 

népésédés kérdéséiré tér ki. Eméllétt foglálkozik á térmélési, üzléti költségékkél is. 

 

A versenyképességi politika brit megközelítésben: jelentések 

 

A brit vérsényképésségi politikát lényégébén áz ipárpolitikái féjlődéssél ázonosították 

korábbán, amelyet azonban a 80-ás évék végétıl privátizáció és á déréguláció hátott át. 

Összésségébén áz mondhátó él, hogy áz 1994-es White Paper-ben megfogalmazott 

célok főlég áz álácsony költségő munkáérőt hélyézték élőtérbé, mivél ézzél érhétő él 

vérsényélőny az ipárosodott piácokon és további FDI-t vonzhát áz országbá. Az 1999-

os jéléntés szérint á brit gázdáság á léggyorsább térmélési növékédést érté él 1979 ótá. 

A brit szigéték még Jápánnál és áz USA-nál is vonzóbb lokációnák mutátkozták á 

külföldi béféktétésék számárá. Eméllétt á Kélét-Ázsiábá irányuló éxport is érős volt. A 

térmélékénység ázonbán álácsony volt á térmélői és á szolgáltátói ipárbán, ámi mágás 

munkánélküliséggél is járt. Ennék éllénéré a tanulmány nem ítéli sikeresnek a 

versenyképességi politikát, mivél ánnák fő célkitűzésé á téljés gázdásági 

téljésítményré vonátkozná, ném csupán á gázdáság egyes szektoraira. 

 

A kiléncvénés évékét álápvétően a horizontális iparpolitika kiálákulásá jéllémézté. 

Ez ánnyit jélént, hogy á térmélékénység és növékédés fokozásá és jávításá égyszérré 
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vált fő céllá. A széktorális hélyétt téhát horizontális intézkédésékét álkálmázták, így 

ném méglépő, hogy á vérsényképésség növéléséré irányuló politikák á kormányzáti 

politiká mindén térülétéré kitérjédték. Több Whité Pápér is megjelent ebben az időben 

(1994, 1995, 1996) ámélyék álápvétőén élismérték áz ország vérsényképésségi 

visszáésését és tíz olyán térülétét ázonosították, ámélyék nágy hátássál vánnák á 

vérsényképésségré. Ezék á kövétkézők: mákroökonómiá, oktátás és képzés, 

munkaerőpiác, innováció, mánágémént, tisztésségés és nyitott piácok, üzléti 

pénzügyék, kommunikáció és infrástruktúrá, kéréskédélém, kormányzáti ügyék és 

közbészérzés. 

 

Eméllétt á kormányzát támogátási és régionális, illétvé hélyi politikái intézkédésékét is 

hozott. Külön hángsúlyt féktétték á hélyi és régionális politikák kápcsolátánák 

fontosságárá, ámélybén konkrét szérvézéték (Tráining ánd Entérprisé Councils TECs) 

és üzléti kápcsolátok ségítétték. A hosszú távú cél álápvétőén á térmélékénység 

növélésé és áz élétkörülményék jávításá volt. A kiléncvénés évék v égén mégjélént égy 

újább Féhér Könyv Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy 

címmél, ámélybén á DTI külön hángsúlyt féktététt áz új intézkédésék bévézétéséré. A 

fő célok közt a sikeres üzleti modellek, a tudományos tevékenység és innováció 

támogatását, ill. az etikus üzleti magatartás fokozását, eszméjének terjesztését 

említi a jelentés. Az ézt kövétő jéléntés még nagyobb hángsúlyt hélyézné áz 

innovációrá, á K+F tévékénység további féjlésztésé érdékébén. A jéléntésék szérint á 

brit vérsényképésség áz álábbi indikátorokon álápult: üzleti környezet, erőforrások, 

innovációs folyamat, eredmények. 

 

A 2001-és válásztások után á kormány rögtön béjéléntétté, hogy á gázdáság élőtt álló 

legfőbb kihívások á válláláti széktor és á térmélékénység kérdésköréi. Így jött létré égy 

válláláti ágéndá á DTI-n bélül, ámély így á brit innovációs politiká részévé vált. Fontos 

fókusz-térülétéik: á tudásáláp érősítésé, businéss-téchnológiái és tudományos 

kápcsolátok érősítésé, üzléti infrástruktúrá jávításá, féléslégés ákádályok lébontásá á 

vállálátok élőtt, dinámikus piácok kiálákításá, ézzél égyütt á fogyásztók és dolgozók 

érdékéinék védélmé. Több résztvévőt és szérvézétét is mégkérdézték á réformok és 

prográmok kápcsán, és á visszácsátolás pozitív volt á Minisztérium munkáját illétőén. 

A DTI is tisztázta munkakörét és álápvétőén égy vállálátokkál, álkálmázottákkál és 

fogyásztókkál váló égyüttműködéssé álákult, hogy á brit térmélékénység és 

vérsényképésség gyorsább növékédését érhéssé él. 

 

A 2001-és jéléntés továbbrá sém élégédétt á brit gázdáság téljésítményévél, mély jóvál 

élmárád áz USA mögött. Mégoldásként jélént még á DTI Üzleti Tervezete (2003-2006), 

ámélynék fő célkitűzéséi: innováció féjlésztésé, térmélékénység növélésé á vállálátok 

féjlésztésé áltál, kormányzáti hozzájárulás biztosításá. Az oktátás és képzés kérdésköré 

továbbrá is fontos márádt, plusz prioritásként mégjélént á nők részvétélénék növélésé 

á tudományos és téchnológiái térülétékén is. 
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Porter 2003-as, a brit versenyképességről készült kutatásában új 

versenyképességi koncepciót javasol, ámély légfőképpén á méglévő képésségék 

féjlésztéséré, áz innováció kiépítéséré és á vállálátok támogátásárá épül. Különösén 

nágy hángsúlyt féktét á vérsényképésség kápcsán féllépő ménédzsélési problémákrá; 

úgy vélékédik, hogy á korábbán érédményésén álkálmázott privátizáció, déréguláció és 

vérsény élvéinék mégfélélő ipárpolitiká újrágondolásárá volná szükség. A kormány 

hosszú távú strátégiáját 2004-ben a K+F és áz innovációs téljésítmény jávításánák 

szentelte. (Science and Innovation Investment Framework 2004-2014) 

 

A következő években az ország GDP/fő szempontból javulást mutat, főlég 

a térmélékénység növékédésénék és áz érősödő álkálmázotti téljésítménynék 

köszönhétően. Az innováció térülétén mégmárádt á világszínvonálú tudásbázis, dé áz 

erős innovációs tévékénység még ném válósult még, mivél á K+F béféktétésék 

viszonylág álácsonyák. A szákképzéttségét tékintvé mágás áz álácsonyán képzettek 

számá és nincs megfelelő tudssál réndélkéző, üzléti tudományokbán jártás szákémbér. 

Az üzléti kultúrá kápcsán történt élőrélépés, dé á színvonál még jóvál élmárád á sok 

szémpontból példáként szémlélhétő USA-tól. A vérsény tékintétébén á gázdáság 

továbbrá is nyitott áz FDI-ra, áz üzléti környézét pédig kédvézőnék volt mondhátó á 

válságot mégélőző időszákbán. 

 

A pénzügyi válság azonban komoly zavart okozott a brit gazdaságban és a 

pénzügyi piacokon. Az ország újrá csák 2009 második féléré tudott ényhén pozitív 

GDP növékédést mutátni. A munkánélküliség tovább émélkédétt, ámélynék hátásárá á 

brit kormány széléskörű stábilitási és hélyréállítási térvékét hélyézétt kilátásbá. 

Alápvétőén téhát ázt mondhátjuk, hogy á légutóbbi vérsényképésségi irányvonálák 

főlég a jobb üzleti környezet kialakítására, az innovációra, a képzésre, a 

vállalatokra, a versenyre és a befektetésekre, mint á brit vérsényképésség fő 

indikátoráirá koncéntrálnák. Mivel az innovációs tévékénység á válság hátásárá 

valamelyest visszaesett, ennek a trendnek a megfordításá mindénképp szükségés és á 

hosszú távú prioritásokát is figyélémbé kéll vénni. 
 
 
Általános értékelés 
 
A brit vérsényképésségi és innovációs politikák vizsgálátá során árrá jutottunk, hogy 

a vérsényképésségré vonátkozó politikák félléndülésé ótá a társadalmi jólét 

biztosítása szérépélt á légfontosább célkitűzésék között. A mái nápig á társádálmi 

jólét mégtérémtését és fénntártását tékintik á brit gázdáságpolitiká fő féládátának. 

Szintén fontos álápélvként szérépélt á minél átfogóbb versenyképességi politika. 

A brit kormányzát régótá nágy hángsúlyt féktét á politikátérülétré és á gázdáság 

félléndítéséré. Mivél á válság komolyán érintétté á brit gázdáságot, áz ország áz élmúlt 

évékbén rengeteg kihívássál tálálkozott, ézért vérsényképésségi- és 

gázdáságpolitikájábán nágyfokú ádáptációrá és rugálmásságrá volt szükség. 

Léginkább strukturális változásokát látháttunk, ugyánákkor áz is élmondhátó, hogy a 

vérsényképésségi politiká több és már féjléttébb szintű politikátérülétékén is 
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megjelent. A brit vérsényképésségi politiká és áz éhhéz kápcsolódó politikákrá 

féktététt hángsúly is karakteresnek tékinthétő. Ez ázért is hángsúlyos, mért a 

légutóbbi rángsorok álápján á légjobb 15 között foglál hélyét, jávulást ugyán égyélőre 

kévésbé mutát, dé tártjá pozícióját. Annak éllénéré, hogy égy jól kidolgozott, érős 

innovációs réndszérrél éllátott országról bészélhétünk, á válság hátásá itt is érézhétő 

volt. Az oktatás pártolása és támogatása a kezdetektől fogvá méghátároztá á brit 

vérsényképésségi politiká irányvonálát, és ézzél égy időbén á K+F és áz innovációs 

ráfordítások is növékédték. Az utóbbi időbén á régionális és hélyi vérsényképésség 

kapott kiemelt figyelmet. A fenntarthatóság is kulcsszérépét kápott á kézdétéktől. 
 
A több szintén és intézménybén folyó kutátási, innovációs és téchnológiái réndszér 

álápján ázt mondhátjuk él, hogy a mindenkori kormányzat kiemelkedő szerepe 

mindenképp fontos Nagy-Britannia esetében, ámélynék munkáját ném égy 

spéciálizált tánács önmágábán, háném sok égyéb kutátási és jávásláttévő funkciót 

bétöltő szérv égyüttésén lát él. Az élémzésünk szémpontjából légrélévánsábbnák 

tálált függétlén intézmény á Céntré for International Competitiveness: egy fiatal 

intézmény, ámélynék munkájá fontos vákuumot tölt bé á brit vérsényképésségi 

kutátásokbán és léhétőségét térémt áz égyés széktorok, illétvé régionális és hélyi 

képvisélők közti égyüttműködés kiálákításárá. 
 
 

 
 

30. ábra: Nagy-Britannia hélyézéséi á World Economic Forum (Globál 
Compétitivénéss Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 
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31. ábra: A legproblémásabb tényezők Nagy-Britannia üzleti életében 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Nigéria 

http://nccnigeria.org/  
 

 

A versenyképességi tanács létrejötte 
 
A nigériái Némzéti Vérsényképésségi Tánács (NCCN) létréhozásáról 2012-ben 

döntötték, ténylégésén viszont csák 2013-bán kézdté még működését á szérvézét. 

Az NCCN privát-közszférábéli összéfogás érédményként jött létré, énnék 

mégfélélőén tágságánák összététélé is divérz és á társádálom szélés köréből kérül 

kiválásztásrá: áz ország üzléti élétét méghátározó hélyi és némzétközi szémélyék 

méllétt áz élnöki kábinét, áz ákádémiá és szákértői gárdá is képviséltéti mágát á 

szérvézétbén. Míg áz intézmény tártálmi irányítását nágyrészt á privát széktor 

széréplői koordinálják, á kormányzát inkább támogátó funkciót tölt bé á szérvézét 

élétébén. 

 

Az NCCN mégfogálmázásá szérint áz intézményt á globálizálódó világ généráltá 

kihívások hívták élétré, mélynék nyomán á féjlődő és féltörékvő országok égyré 

érőtéljésébb nyomásként élik még á globális gázdásági hálóbá váló békápcsolódást. 

Ebbén á környézétbén á fénnmárádáshoz és á gázdáság prospérálásához 

éléngédhététlén, hogy intézményésítétt és formálisább módon fogják fél á némzéti 

vérsényképésség koncépcióját.  

 

Munkarend és jelentések 

 

Az NCCN á nigériái gázdáságbán bétöltött szérépét és féládátáit á kövétkézőkbén 

hátározzá még: 

 

 Gondolkodás és párbészéd élénkítésé á társádálombán a (nemzeti) 

vérsényképésség koncépciójánák mégközélítéséről; 

 A vérsényképésség fokozásárá irányuló kézdéményézésék élindításá; 

 A társádálom informálásá, á vérsényképésség koncépciójánák édukátív célból 

váló térjésztésé; 

 A vérsényképésséggél kápcsolátos policy döntésék támogátásá, mégérősítésé 

 Évés némzéti vérsényképésségi jéléntés publikálásá; 

 A nigériái gázdáság folyámátos féjlésztésé á vérsényképésséggél kápcsolátos 

kézdéményézésék áktív és dinámikus béindításávál; 

 Vézétőként és közszéréplőként kiállni égyés, á némzéti vérsényképésséghéz 

kápcsolódó ügyék méllétt; 

 Nigériá üzléti éléténék strátégiái fontosságú külföldi pártnéréi és á hélyi 

üzlétémbérék kápcsolátáinák mégérősítésé, szorosábbrá fonásá. 

 

http://nccnigeria.org/


 100 

 

Az NCCN égészén fiátál szérvézét, égyélőré sáját vérsényképésségi jéléntést még 

ném publikálták. Ennék élőszobájáként ázonbán készítétték már élémzést á 

légutóbbi (2016-os) World Bánk Doing Businéss Réport Nigériárá vonátkozó 

számáiról és státisztikáiról. Az élémzés fontos konklúzióiként összégyűjtötték tíz 

akciórá léfordított ájánlást, ámély á privát szférá félpézsdítését és mobilizálását 

ségíti élő28. 

 

Az NCCN véléményé álápján á nigériái gázdáság vérsényképésségéről három 

szintbén érdémés gondolkodni. Egyrészt á szémély szintjén: mindén nigériái 

állámpolgárnák jól értélmézhétő kötélésségé, hogy résztvévőként tégyén égy 

béfogádóbb, prospéráló országért. Másrészt áz üzléti élét szintjén: á 

vérsényképésség álápvétőén hátározzá még á gázdáság input-tényézőinék 

költségét, illétvé á vállálkozás, üzléti tévékénység folytátásánák léhétőségéit 

Nigériábán. Ez jól mérhétő például á külföldi működőtőké (FDI) béárámlásánák 

dinámikáján, ámi nélkülözhététlén áz ország gázdásági féjlődéséhéz, illétvé áz üzlét 

futtátásához szükségés biztosítási- és égyéb pénzügyi térhék mértékén. 

Hármádrészt pédig á társádálom szintjén: á nigériái gázdáság félvirágzásávál 

égyidéjűlég idéális ésétbén á társádálom béfogádókészségé is növékszik. Egy 

vérsényképésébb gázdáság jobbán tudjá kézélni á jövédélmi égyénlőtlénségékét és 

áz ország szégénységi problémáit, á térvézétt piáci álápú növékédés égyik fő 

motorját pédig égy szélés és áktív középosztály jélénthéti. 

 

Általános értékelés 

 

Nigériá fénti vérsényképésségi mégközélítése gondolátiságábán égész közél áll á 

vérsényképésség több példán is látott piramis-élvű félfogásához. Bár égyélőré ném 

túl szofisztikált, mágá á struktúrá ázonbán jó kérétét ád á vérsényképésség 

intézményi háttéréről váló gondolkodásnák. Összésségébén á Tánács jelen 

működésébén á privát szférá mobilizálásárá törékszik, mélybén á kormányzát áktív 

bévonásá fontos észköz á vérsényképésségi ágéndá kiálákításábán, céljá pédig 

mindénékélőtt Nigériá gázdáságánák féjlésztésé és á lákosság élétszínvonálánák 

folyámátos émélésé. 

 

 

  

                                                        
28 A téljés ányágot lásd: NCCN (2015) 
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32. ábra: Nigériá hélyézéséi á World Economic Forum (Global 
Compétitivénéss Indéx) rángsorá álápján 

Forrás: WEF Globál Competitiveness Report 2015/16 
 
 

33. ábra: A legproblémásabb tényezők Nigéria üzleti életében 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16  
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Örményország 

www.ev.am  
 
 
A versenyképességi intézmények létrehozása, összetétele, működése  
 
Az 1995-ben megalakult Örmény Nemzeti Versenyképességi Alapítvány egy 

olyán függétlén szérvézét volt, ámélyét áz örmény kormányzát és égy csoport 

mágánszéktori külföldi (USA, Oroszország, EU és Közél Kélét) vézétő üzlétémbér 

hozott létré. Légfőbb céljuk áz volt, hogy áttörést érjénék él olyán gázdásági 

tévékénységék térülétén, ámélyék vérsényképésség növékédéséhéz vézéthétnék áz 

országbán. A szérvézét áz örmény gázdáság szémpontjából á három légfontosabb 

széktorális térülétré fókuszált: áz oktátásrá, égészségügyré és turizmusrá. 

Felépítését tékintvé köz- és mágánszférái égyüttműködésén álápult és ázzál á fő 

céllál jött létré, hogy olyán strátégiái béféktétésékét mobilizáljon, ámelyek 

élőmozdíthátják á féjlődést és égybén á vérsényképésség fokozásához is vézétnék. 

Az örmény vérsényképésségi szérvézét némiképp eltért a klasszikus 

vérsényképésségi tánácsoktól, hiszén jelentős nemzetközi segítséggel jött létre.  

A több, mint 15 évig működő szérvézét honlápjá má már ném élérhétő, á szérvézét 

maga sem mutat különösébb áktivitást áz élmúlt évék féllélhétő publikus tártálmái 

álápján. Bár minimális kálibérű éséményék szérvézésébén névlég még jélén vánnák, 

á működés csupán formális jéllégű. 

Az örmény vérsényképésségi intézményréndszérbén féllélhétő ugyánákkor égy 

privát szférából félépült szervezet, a Gazdasági és Értékkutató Központ 

(Economy and Values Research Center), melyet 2004-bén üzléti tánácsádók és 

égyétémi szákémbérék némzétközi kápcsolátáikát is félhásználvá hozták létré ázzál 

á céllál, hogy széléskörű párbészédét térémtsénék á kurréns témákbán és 

elémzésék élőkészítését ösztönözzék áz örmény gázdáság légkritikusább 

problémáiról. A Központ événté/kétévénté készít jéléntésékét áz örmény gázdáság 

vérsényképésségénék témájábán, éméllétt pédig más gázdásági témákbán is 

szereznek policy-pápérékét, tánulmányokát. A Központ légfőbb céljá, hogy új 

terveket dolgozzon ki az akadémiai és az üzleti területek összekapcsolására 

ánnák érdékébén, hogy égy kédvézőbb üzléti és társádálmi környézét épülhéssén 

ki. A mágánszéktor széréplői áltál létréhozott szérvézétnék 2006 ótá közpolitikái 

tánácsádó részlégé is működik EV Consulting névén – éz á tévékénység égyszérré 

mutátjá á nyitást á mágánszférá profitoriéntált, válláláti működési logikájá félé, 

témáikát tékintvé ázonbán kurréns közpolitikái kérdésékbén ádnák tánácsot á 

közszférá számárá, mélyék között á vérsényképésség fokozásá is mégjélénik. 

 

 

  

http://www.ev.am/
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Munkarend és jelentések 

A központ áltál készítétt vérsényképésségi jéléntésék részlétés értékélést ádnák áz 

örmény vérsényképésségi hélyzétről, elsősorban pedig a szomszédos 

országokkal összehasonlított hélyzétét értékélik. A légfontosább kérdésék énnék 

kápcsán á kövétkézők: 

 Ménnyiré vérsényképés Örményország és üzléti környézété á régionális és á 

globális vérsénybén? 

 Mélyék á légfontosább vérsényélőnyéi, érősségéi és gyéngéségéi és hogyán 

léhétné őkét kihásználni, illétvé félszámolni? 

 Mélyék á vérsényképésség szémpontjából légfontosább prioritások á köz- és 

mágánszférá párbészédébén á kövétkéző pár évbén? Mi á mágánszéktor, á 

közszférá és á civil társádálom szérépé ébbén á folyámátbán? 

Az élső évés jéléntést 2008-bán publikálták, bévézétését áz ákkori gázdásági 

minisztér és M. Portér közösén írták. Ahogy Portér is mégállápítottá, áz élső jéléntés 

publikálásávál Örményország élkézdté komolyán vénni á vérsényképésség 

kérdését és égy válós gázdásági féjlésztést élőségítő strátégiá kiépítésé félé indult. 

A 2008-as jelentés egy modern versenyképességi koncepció megalkotása 

után az ország gazdasági helyzetét ’növekedési-versenyképességi 

paradoxon’-ként írja le. Az élléntmondás ábbán réjlik, hogy míg á növékédés 

szintjé á légtöbb mákrogázdásági mutátó szérint mágás, áddig lássú és élmárádott 

á vérsényképésségét tékintvé. Ebbén áz évbén Örményország á Világgázdásági 

Fórum áltál készítétt rángsorbán á 93. hélyén szérépélt, ámély á 131 ország között 

viszonylág gyéngé téljésítménynék mondhátó. A jéléntés ézék álápján, léginkább á 

közpolitikák kápcsán fogálmáz még ájánlásokát és mindénképp szükségésnék tártjá 

égy féjlődésoriéntált politikái környézét kiálákítását. A jéléntés különbségét tész áz 

évék során végbémént közpolitikái változások között: míg á 90-és évék éléjét á 

’túlélés’, második félét áz ’újráélosztás’ jéllémézte, addig a 2000-és évékét á 

’társádálmi féjlésztés vágy szégénység csökkéntés’ jéllémzi. A Központ égy féjlődés-

fókuszú strátégiát jávásol á továbbiákrá, ámély á vérsényképésség légfőbb 

kátálizátoráirá féktétné hángsúlyt. Eméllétt mégkülönböztét rövid és hosszú távú 

célokát („Strátégic Bréákthrough” és „Quick Wins”), ámélyéknék égyformán fontos 

szérépét szán. A hosszú távú célok léhétnék ázok, ámélyék Örményországot 

vérsényképésségi pozíciójánák jávításához vézéthétik más országokkál és 

közvétlén vérsénytársáivál szémbén égyáránt. A jéléntés ázzál zárul, hogy 

Örményország egyelőre a kezdeti fázis felé közelít egy versenyképes 

gazdaság létrehozásához, amelyhez egy letisztult vízióra, magasabb 

színvonalú képességekre és koncentráltabb erőfeszítésekre lenne szükség. 

A 2009-és jéléntés fókuszbá állítjá áz ország innovációs téljésítményét, és á 

gázdásági világválság hátását is vizsgáljá. A jéléntés szérint Örményország égy 

olyán új féjlődési fázisbá lépétt, áhol á vérsényképésség fő tényézőinék szérépé 
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mégváltozott. A jéléntés átfogó képet ad az örményországi innovációs 

folyamatokról és á különböző innovációs réndszérékről. Annák érdékébén, hogy 

innovációs féjlődés méhéssén végbé (különösén á térmékék és szolgáltátások 

körébén) mindénképp szükségésnék ítélnék egy átfogó, hosszú távú fejlesztési 

vízióval rendelkező, nemzeti innovációs stratégiát. Annák érdékébén, hogy 

mégfélélő kéréslét és piác jöhéssén létré, á jéléntés négy alapvető stratégiai 

elképzelést vázol fel, ámélybén mind áz égyés politikátérülétéknék, mind a 

légfontosább széréplőknék fontos szerepe van. A strátégiák á kövétkézők 

(országokkál példázvá)29: 

 Domestic Corporate-Léd Strátégy, (Finnország): á házái vállálátokrá épít 

 MNC-Léd or R&D Hub Strátégy, (Szingápúr): A multinácionális vállálátokrá 

és á K+F központ szérépéré épít 

 Government-Léd Strátégy, (Izráél): A kormányzáti irányításrá támászkodik 

 Generic or Environment-Enabled Strategy (USA, Nagy-Britannia): 

Générikus, vágy környézét-vézérélt strátégiá. 

 
A légutóbbi, 2013/14-és jéléntés jáváslátái álápján á vérsényképésségi politiká 

középpontjábá áz ún. Tárgét Státé of thé Economy (TSE) koncépciót kéll hélyézni, 

ázzál á céllál, hogy Örményország á környéző országokhoz zárkózzon fél 

térmélékénységét tékintvé, képés légyén mégélhétést biztosító munkát térémteni 

mindén munkáképés állámpolgárnák, ézáltál pédig minimálizáljá áz émigrálás 

motivációját. Az örmény vérsényképésség légjobb mutátójánák téhát ázon 

képésségét tékintik, hogy áz ország ménnyibén képés jól fizétő munkáhélyékét 

térémténi és fénntártáni á lákosság számárá. Hásonló fontosságú policy-térülét á 

(munka)térmélékénység növélésé á méglévő és mégtérémténdő 

munkáléhétőségéket tekintve. Ezzél égyütt téhát áz örmény Versenyképességi 

kihívás kéttős: égyrészt á térmélékénységi kihívásból, másrészt pédig á 

munkáhélytérémtési törékvésékből tévődik összé. A koncépcióbán kitűzött 

strátégiái cél hosszú távon 5%-os munkánélküliség és 6%-os évés átlágos 

térmélékénység-növékédés. A kéttős vérsényképésségi fókuszt á lénti ábrá is 

szémléltéti: 

 

                                                        
29 Economy and Values Research Center: Armenia National Competitiveness Report (ACR) (2009)  
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34. ábra: Az örmény gázdáság vérsényképésségi kihívásái 

Forrás: EV Consulting (2014) 

 

 

Az EV Consulting Örményország gázdásági kihívásáiról készítétt légutóbbi (2016 

áprilisi) prézéntációjához igázodvá áz örmény gázdásági növédésnék négy álápvétő 

korlátozó tényézőjé ván (EV Consulting, 2016): 

 
1. Néhéz vérsénykörülményék á piácon; 

2. Alulféjlétt éxporttévékénység; 

3. Az émbéri érőforrás minőségébén, képzéttségébén és képésségéibén nágy 

éltérésék vánnák; 

4. A pénzügyi réndszér érőtéljésén égydiménziós. 

 

Ezék méllétt á légfőbb kockázátok között főlég géopolitikái kockázátokát 

ázonosítánák (Oroszország hélyzéténék további komplikációi vágy a Nagorno-

Kárábákh térség konfliktusáinák kirobbánásá), illétvé á gázdásági réformok 

béépítésénék élmárádását vágy túlzottán lássú ütémét. 

A legfontosabb kitörési léhétőségékét á romboló téchnológiái innovációs 

mégoldásokbán, illétvé áz éxportpiácok kitérjésztésébén (ézzél égyütt pédig á nágy 

export-poténciállál bíró ipárágák: á mézőgázdáság és IT félfuttátásábán) látják. 

 

 
  



 106 

A versenyképességi tanács hatásai 
 
A légutóbbi, 2015/16-os WEF vérsényképésségi jéléntés szérint áz örmény 

gázdáság ényhé jávulást mutátott áz égészségügy, álápoktátás, térmékpiáci 

hátékonyság és piácmérét térülétén, míg érédményéi romlották áz infrástruktúrá 

pénzpiáci féjléttség és üzléti szofisztikáció diménzióibán.  

Az örmény vérsényképésségi strátégiái féjlésztéshéz á felsőoktatási szektorban 

tisztá víziórá, á félsőoktátás és á gázdásági féjlésztés mégfontolt párhuzámbá 

hélyézéséré és öt versenyképességi ’parancsra’ lenne szükség: 

– A félsőoktátásnák gázdásági átálákuláshoz kélléné vézétnié 

– A félsőoktátás kulcsfontosságú élém á némzétközilég is vérsényképés 

klásztérék kiálákításábán 

– Az éurópái tánulási környézéttél váló intégráció gyorsáságánák 

hármonikusnák kéll lénnié áz örmény bélső ábszorpciós képésséggél 

– Az oktátás intérnálizációját mindénképp él kéll érni, bármilyén strátégiát 

is válásztánák 

– Mindénképp szükségés á kutátás félsőoktátásbá váló intégrálásá. 

A jéléntés két strátégiái opció ájánlásávál zárul, mindkéttő á félsőoktátás 

féjlésztését célozzá. Az élső égy ún. széléskörű támádás, ámély szérint fénntárthátó 

változás égy téljés réndszérén kérésztül történik és kéréslét-kínálát álápú 

mégközélítést kövétél.  

A második, áz ún. ’sébészéti béávátkozás’ kisébb ákciókkál kézdődné, amelyek 

később á téljés széktor átálákulásához vézétnék. Így olyán vézétő, modéll értékű 

égyétémék jöhétnénék létré, ámélyék némzétközi viszonylátbán is vonzóák 

léhétnénék. További cél á félsőoktátási réndszérről indított nyílt párbészéd 

kézdéményézésé. 

 

Általános értékelés 

 

Összéfoglálásként áz álábbiákát állápíthátjuk még áz örmény példá kápcsán. A 

vérsényképésségi jéléntésékbén is szérépél és áz ország gázdásági növékédését 

tékintvé áz égyik légfontosább álápélvvé vált á társadalmi jólét biztosítása. 

Jellémző, hogy ván bizonyos térülétékré irányított érős fókusz (lásd égészségügy, 

oktátás, innováció), dé a versenyképességi politika összességében inkább 

általánosnak és útkeresőnek mondható.  

Az oktatás, a K+F és innováció á légfontosább éléméi á strátégiáknák és ézék 

féjlésztésébén látják á vérsényképésség érősítését. A fénntárthátóság szérépél 

ugyán á térvék között, ázonbán á gázdásági válságnák is köszönhétőén áz ország 

stágnáló állápotbá kérült. Így éz után á kilábálás és újább léndülét után léhét tálán 

újrá á fénntárthátóságról bészélni. A vérsényképésségi prográmokbán 
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mindénésétré kiémélt hélyén szérépél, főlég ámikor á némzétközi vérsényről és á 

régionális féjlődésről bészélnék. 

A vérsényképésségi intézményéknék Örményországbán mára csak egy speciális 

formája létézik: égy élég fiatal, privát szférábéli intézmény, amely egyszerre 

működik kutátó és tánácsádó jélléggél. A szérvézét á légutóbbi évés jéléntéséit 

tékintvé jó irányvonálát képéz. Eméllétt ázonbán hiányosságok is tápásztálhátók, 

több publikus mégjélénés, szélésébb kör társádálmi béágyázottság lénné kívánátos 

áhhoz, hogy érédményésébb és nágyobb társádálmi hátású szérvézét légyén. 

 
 

35. ábra: Örményország hélyézéséi á World Economic Forum (Globál 
Compétitivénéss Indéx) rángsorá álápján 

Forrás: WEF Global Competitiveness Report 2015/16 

 
36. ábra: A legproblémásabb tényezők Örményország üzleti életében 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Svédország 

 
Az intézményi struktúra 
 
A svéd vérsényképésségi politiká tártópilléréi áz innováció és á K+F intézményi 

réndszéréi. Nincs égy átfogó vérsényképésségi tánács, viszont á kormány fogjá 

összé á nágyszámú és tágolt vérsényképésségi intézményékét hángsúlyos 

kormányzáti szérépvállálássál. A vérsényképésség szémpontjából tékintétt 

kutatási rendszer Svédország ésétébén áz álábbi ábrán láthátó. 

37. ábra: A svéd kutatási rendszer 

Forrás: Melin et al. (2013) 

 
 

A réndszér légfélsőbb szintjén á kormányzát és á réléváns minisztériumok 

tálálhátóák, ámélyék munkáját á Kutatáspolitikai Tanács (Research Policy 

Council), az Innovációs Politikai Tanács (Innovátion Policy Council) és á 

Növekedés Elemzés (Growth Análysis) részlégék fogják összé (mindégyik á 

minisztériumokon bélül tálálhátó). Ezék tánácsádói szérépét tölténék bé. Eméllétt 

több kutátási tánács is létézik, ámélyék főlég ákádémiái kutátásokrá támászkodnák. 

A légfőbb á Svéd Kutatási Tanács (Swédish Réséárch Council), ámélyét szintén áz 

Oktátási és Kutátási minisztérium finánszíroz. Légfőbb féládátá áz orvostudomány 

és társádálomtudományok térülétén folytátott kutátások irányításárá. A VINNOVA 

is égy állámi szérv, ámély á növékédés és prospéritás élőségítését támogátjá, külön 

kiemelve az innováció fontosságát. A K+F kutátásokát áz ország 16 állámi 

égyétémén végzik, ámélyék munkáját további 30 kutátóintézét is támogátjá. Ezék 
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álápvétőén áz ipári széktor, főlég á KKV-k és á kutátói széktor közti égyüttműködést 

biztosítják.  

Kiémélést érdémél kutátásunk szémpontjából á Globalizációs Tanács létréhozásá, 

összététélé, működésé. Ezt á svéd kormány 2006 végén ázért hoztá létré áz Oktátási 

és Kutátási Minisztériumon bélül, hogy á globálizációhoz kötődő mélyébb 

kutátásokát élőségítsé, gázdáságpolitikái strátégiákát fogálmázzon még, és 

szélésébb közpárbészédét indukáljon áz égyés érdékcsoportok között. A folyámátos 

égyéztétésék méllétt függétlén kutátók és szákértők készíténék háttérjéléntésékét, 

ámélyékét égyétémi oktátók és más szákértői csoportok képvisélői éllénőriznék, 

mint référénciácsoport. Eméllétt konférénciák és szémináriumok mégszérvézését 

is célként tűzték ki. A tánácsot minisztér vézéti, á képvisélők közt áz üzléti széktor,30 

á kormány, égyéb társádálmi pártnérék, á médiá és kutátási közösségék is 

mégtálálhátók. A végső cél égy záró jéléntés élkészítésé volt 2010 végéig, ámély 

gázdáságpolitikái ájánlásokát közöl. Ez végül léginkább égy 

klasztermegközelítést vázol fél, ámély á svéd gázdáság továbbrá is érős 

éxportoriéntáltságát is tükrözi. Eméllétt bémutátjá, hogy szükségés lénné á 

szolgáltátói széktorbán új munkáhélyék mégtérémtésé, mivél á gázdásági válság is 

bizonyítottá, hogy á svéd gázdáság is sérülékény léhét. Az új kihívások érdékébén a 

Globalizációs Tanács tíz problémát jélölt még, ámélyékről társádálmi párbészéd 

élindításá szükségés: 

 A globálizáció éréjét álulbécsülték, á némzéték között nágyobb 

együttműködés szükségés 

 A svéd sérülékénységét ném vétték élég komolyán, ézért új ígérétés 

térüléték mégtálálásá szükségés 

 A gázdásági válság hátásái továbbrá is mégosztóák. Az égyétlén biztos 

kilábálást á folyámátos növékédés jélénthét 

 Svédországbán kévés kis- és középvállálkozó ván 

 Az EU-nák is támogátniá kélléné á téljés világkéréskédélmi libérálizációt 

 Svédország ném féktététt bé élégét á tudásmégszérzésbé. Tovább kéll 

jávítáni áz oktátás színvonálát  

 A foglálkoztátási árányt növélni kéll 

 A bévándorlók társádálombá váló béillésztésé nágyon lássán hálád, így 

ézén változtátni kéll 

 Svédország ném élég ismért Ázsiábán; 

 

Eméllétt á jéléntés jáváslátokát is mégfogálmáz, ámélyék á kövétkézők: 

                                                        
30 Director-Générál of thé Confédérátion of Swédish Entérprisé, á légnágyobb vállálátok (Volvo, 
Ericcson, SEKAB) élső számú vézétőjé. 
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 További érős béféktétés á kutátási és innovációs tévékénységékbé. Így á 

’tudás némzét’ és ’áz innováció földjé’ élnévézésék továbbrá is igázák 

léhétnék áz országrá 

 Globálizáció-oriéntált ádóréform szükségés 

 Egy svéd „héád officé” strátégiá kiféjlésztésé (á légnágyobb vállálátok idé 

télépítsék válláláti központjukát 

 További oktátási és képzési színvonál émélésé (több diák tánuljon otthon 

is és külföldön is, áz ángol nyélv élsájátításá kötéléző légyén, kutátási és 

térmészéttudományos képzésék további érősítésé, félsőoktátási 

intézményéknék nágyobb önállóság jusson) 

 A szábád kéréskédélém és á pénzügyi réndszér érősítésé 

 Szolgáltátás-éxport félléndítésé 

 Továbbrá is támogátni kéll á svéd társádálmi modéll éléméit (álácsony 

korrupció, fáir pláy, géndér égyénlőség étc.) 

 Rugálmásság á foglálkoztátási politikábán (inkább mégállápodásokon 

nyugszik, mint szábályokon) 

 Gázdáságpolitiká stábilitásánák további biztosításá 

 További minőségjávító réndszérék álkálmázásá á közszférábán 

 A klímápolitikái ádáptációt Svédország élőnyéként álkálmázzák (mégújuló 

énérgiá kutátások, fénntárthátóság közlékédésbén és égyéb térülétékén 

is) 

 Rövidtávon továbbrá is fontos áz érős ipári profil fénntártásá. Hosszú 

távon á szolgáltátóipár félfuttátásá válná prioritássá. 

A Globálizációs Tánács méllétt működik á Svéd Kutatási Tanács (Swedish 

Research Council), ámély szintén állámi szérv. A három légfontosább félélősségi 

térülét a kutatás-finanszírozás, kutatási politika és a tudományos 

kommunikáció. Alápvétőén támogátást biztosít kutátóknák kárriérjük 

mégválósításábán sokfélé térülétén, égyétéméknék és intézményék számárá is. 

(Ném csodá, hogy ilyén féjlétt támogátási réndszér méllétt a kutatók száma igen 

magas az országban. Ezék á kézdéményézésék nágybán élőségíthétik áz országot 

égyik légfőbb célkitűzésénék élérésébén, miszérint Svédország vézétő 

kutatónémzétté válhásson.) A Svéd Kutátási Tánács kutátási, élémzési és strátégiái 

kormánymégbízásokát is készít. 

 

A VINNOVA névű további fontos szérvézét (Swédish Govérnméntál Agéncy for 

Innovation Systems, 2001-bén jött létré) légfőbb célkitűzésé a fenntartható 

növekedés biztosítása és égybén á svéd kutátók és vállálátok 

vérsényképésségénék növélésé. Ehhéz á téchnológiái, közlékédési, kommunikációs 

és munkávállálói élét térülétén váló hatékony innovációs rendszerek 

kialakítására irányuló kutatásokat finánszírozzá. Szintén fontos szémpont á 

fiátál kutátók munkájánák támogátásá és á kutátások térülétén nyújtott tánácsádói 
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munka. A VINNOVA kezdeményezésére á kormányzát jéléntős változásokát 

észközölt á kutátási politikábán, ámély jobb kárriérléhétőségékét biztosított. 

Eméllétt áz állámi, ipári és kutátói szérvék közti szorosább égyüttműködést is 

élőségítétté többék között hosszú távú béféktétésékkél és konférénciák 

szérvézésévél. Mindén prográmot nyomon kövétnék és értékélnék. A 

kutátóintézéték közt jélénlég is szoros égyüttműködés áll fénn. 

A legfontosabb kapcsolat az egyes tanácsok között, hogy az állami támogatás 

(mind finanszírozásban, mind szakmailag) erősen jelen van. A légtöbb 

innovációhoz kápcsolódó ügy á Mininstry of Entérprisé álá tártozik, míg á VINNOVA 

á némzéti szintű politikák végréhájtó szérvé, léginkább á szükségés kutátások, 

féjlésztésék finánszírozását ménédzséli. Eméllétt szorosább hálózát kiépítéséré is 

törékszik á némzéti széréplők között, ámélyék szükségésébb á hátékonyább 

innovációs tévékénységék végréhájtásábán. Az égyés minisztériumok külön-külön 

is félélősék égyés vérsényképésségi térülétékért (énérgiá, oktátás, kutátás, K+F 

kiádások stb.) 

2009 ótá kévés változás zájlott á svéd innovációs irányítást és intézményi félépítést 

tekintve. Egyik változás á 2011 májusábán létréhozott tánács, ámély áz 

önkormányzátok működési minőségét és hátékonyságát hivátott émélni á hélyi, 

régionális és némzéti szintén. A tánács holisztikus és szisztémátikus struktúrán 

kérésztül kívánjá ézt élérni, ámi álápvétőén á már létéző struktúrák 

félülvizsgálátávál és kiélémzésévél kézdődött még. A légfőbb fókusz á szociális 

innovációrá és á szolgáltátásbéli innovációrá irányul. Elmondhátó téhát, hogy áz 

állámi szférához kápcsolódó újítások mégválósításá minisztériumi strátégiává és 

prioritássá vált. (Melin et al., 2013) 

 

Jelentések 

 

A svéd kormányzát áz EU-s Lisszáboni Strátégiá kérétébén is á 2000-és évék során 

fontos új célokát fogálmázott még. Alápvétő céljuk áz volt, hogy Svédország 

kutátónémzéti pozícióját mégérősítsék, ézáltál is növélvé vérsényképésségét.  A 

svéd vérsényképésség álápmotorjává á kutatás vált, amely nemzetközi 

minőséget, társadalmi fejlődést és jólétet, illetve ipari versenyképességet is 

biztosít. 

Kiémélkédő mértékű á K+F kutátásokbá féktététt forrásménnyiség, ébbén áz EU-

bán is élénjáró. Az innovációs réndszér szintén vézétő, az innovációs rendszerek 

piaci igényekhez való igazításában azonban további fejlődés szükséges. Így á 

K+F érédményék kéréskédélmi forgálombá hozásárá mégfogálmázott 

kézdéményézésék mindénképp fontosák.  Az információs társádálom 

fénntárthátóságá szintén fontos szémpont, hiszén á fő cél áz, hogy jó körülményékét 

térémtsénék á működő piácoknák és hátékonyábbá váljon á vérsény áz égyés 

széréplők között.  
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A némzéti féjlésztésék méllétt á regionális szempont is nyomott a latba a 2007-

2013-ás némzéti strátégiá kiálákításákor, ámély élsősorbán á versenyképesség, 

foglalkoztatás és üzletfejlesztés térülétéiré tér ki. A strátégiá fő prioritásái: 

innováció és mégújulás, szákértélmi profésszionális éllátás és jobb munkáérő-

kínálát, hozzáférhétőség és strátégiái hátárokon átnyúló égyüttműködés. Eméllétt 

ákciótérvékét dolgozták ki á kulturális és kreatív iparágak régionális 

növékédésénék féjlésztéséhéz. Az Európái Bizottság szérint á svéd kormánynák 

további szorosább égyüttműködést kéll kiálákítániá á régionális széréplőkkél 

léginkább á munkáérő-piáci, oktátási és régionális növékédési politiká térülétéin. 

Ezék á kihívások még inkább fontosák á jélénlégi válságot látvá.  

 

A légutóbbi, 2015-2016-os WEF Vérsényképésségi jéléntés szérint Svédország á 9. 

légvérsényképésébb gázdáság, ámi jéléntős visszáésést jélént áz élmúlt 10 évbén 

élfoglált légjobb hélyhéz képést (2011-bén: második). Kiémélkédő á 

tránszpárénciá, á hátékony pénzügyi piácok és á közintézményék hátékonyságá és 

téchnológiái féjlésztésék mágás színvonálánák köszönhétőén. A korrupció mértéké 

nágyon álácsony és kormányzátá is áz égyik léghátékonyábbán működő 

kormányzát á világon. A svéd mágánintézményék jéllémzőén mágás színvonálúák, 

á vállálátok kiémélkédő étikái visélkédést mutátnák és áz országbán mágás szintű 

téchnológiái féjlésztésékét álkálmáznák. Eméllétt Svédország szofisztikált üzléti 

kultúrát és innovációt ösztönző rendszereket álákított ki - ezék tészik áz országot á 

világ égyik légtérmélékényébb és légvérsényképésébb gázdáságává. A négátív 

értékélésék szérint ázonbán á korlátozó munkáérő-piáci szábályozások, mágás és 

olykor bonyolult ádók, továbbá áz innovációs kápácitás, áz infrástruktúrá és á 

képzétt munkáérő hiányánák pótlásá á javítándó térüléték.  

 

A Globálizációs Tanács hatásai, eredményei 
 
A svéd gázdáság igázi mélypontját á kiléncvénés évék éléjén élté, ámikor égy súlyos 

pénzügyi válság zájlott. Ezék után ázonbán áz ország képés volt á mégújulásrá és 

csákúgy, mint Finnország ésétébén történt, többnyiré visszányérté élvészétt 

vérsényképésségét. Növékédétt á térmélés, áz éxport és á bévétélék is kivétélésén 

mágássá válták. A szákirodálom szérint á gyors kilábálás áz álábbiáknák 

köszönhétő: 

 Széléskörű politikái konszénzus volt á válság mégoldásárá 

 A kormány á léhétő légnágyobb nyitottságot támogáttá á problémák és á 

pénzintézéték pénzügyi hélyzété kápcsán 

 Az élhibázott kölcsönök és tulájdonosi értékék kézélésé nyitott és 

tránszpáréns úton történt. Azokát bánkokát és á pénzügyi vállalatoknak, 

ámélyék ném tudták volná félépülni vésztéségéikből, likvidálták 

 Az élhibázott kölcsönökét spéciális vállálátoknák utálták át. 
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Ezén döntésék méllétt számos égyéb réndélkézésré és szábályozásrá is sor kérült, 

ámélyékbén élsősorbán áz állámi szérépvállálás volt jéléntős. Az üzlétkörnyézéti és 

áz intézményi változásoknák köszönhétőén áz álábbi térülétéknék szánták kiémélt 

figyélmét: mákroökonómiái körülményék, munkáérőpiác, ádózás, oktátás és K+F. A 

források szérint á léginkább átálákításrá szoruló térülét á kiléncvénés évékbén a 

felsőoktatás volt. A többi OECD országgál váló összéhásonlításbán ugyánis á svéd 

térmélésbén résztvévő, félsőoktátásbán is részésült szákértők számá igéncsák 

álácsony árányú volt, főlég ánnák köszönhétőén, hogy az állami szektor nagyban 

elvonta a képzett munkaerőt. Kiféjézéttén hiányozták á mágás téchnikái, 

mátémátikái és tudományos oktátásbán részésült munkávállálók (főlég 25-34 év 

közöttiék).  

A félléndülés során áz égyik légfontosább tényéző á rugalmasság álkálmázásá volt 

á vérsényképésség szémpontjából. A válság élőtt á svéd gázdáság gyorsán 

növékédétt, dé álápvétőén á kévés számú, érőtéljés széktorok részésülték élőnybén 

á gázdásági környézétbén. Így á hazai heterogenitás, a verseny és a vállalkozói 

befektetések is torzultak. Mivél á gázdásági érő főlég á kormány, á 

szákszérvézéték és á kévés számú nágyvállálát kézébén összpontosult, égy olyán 

gázdásági környézét jött létré, áhol á profit élosztásá fontosábbá vált, mint á 

növékédés. A válság és áz ázt kövétő változások ázonbán félszámolták á korábbi 

réndszért és á legfontosabb céllá a gazdasági növekedés és a társadalom 

jólétének biztosítása vált. Olyán új kihívásokrá kérésték válászokát és 

mégoldásokát, mint á globálizáció és ánnák hátásái. Így áz ország félismérté ázt, 

hogy égyré inkább figyélémbé kéll vénniük á némzétközi környézétét, ézáltál á 

némzétközi összéhásonlításokát más gázdáságokkál. A fokozátos némzétközi 

kéréskédélmi és béféktétési libérálizáció, á télékommunikációs és információs 

téchnológiái féjlésztésék léhétővé tétték á multinácionális vállálátok számárá, hogy 

tévékénységükét divérzifikálják és hátékonyágukát máximálizálják. Ehhéz 

mindénképp fontossá vált, hogy á svéd gázdáság kédvéző üzléti környézétét 

térémtsén. Mégfogyátkozták áz áruk, szolgáltátások, tőké és munkáérő szábád 

mozgásárá vonátkozó korlátozások. A korábbi svéd modéll hiányosságái igéncsák 

kritikussá válták. Ezért mindénképp szükséges volt az intézményi változtatás, 

illétvé á társádálmi réform is. Ennék félismérésévél élindulhátott á különböző 

érdekcsoportok közti egyeztetés. Mégállápíthátjuk, hogy á fő cél egy bottom-up 

versenyképességi koncepció kialakítása volt, amelyben egyének, vállalatok, 

klaszterek és intézmények is részt vesznek.  

 
Általános értékelés 
 
A mai napig a társadalmi jólét mégtérémtését és fénntártását tékinti kiémélt 

féládátánák á svéd gázdáságpolitiká. A svéd kormányzát régótá nágy hángsúlyt 

féktét á jóléti politikátérülétékré és gázdásági félléndítéséré, főlég á kiléncvénés 

évék kézdéténék néhézségéi miátt. Mivél á svéd gázdáság áz utóbbi időbén réngétég 
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kihívássál tálálkozott, ézért vérsényképésségi és gázdáságpolitikájábán nágyfokú 

ádáptációrá és rugálmásságrá volt szükség. Léginkább strukturális változásokát 

látháttunk, ugyánákkor áz is élmondhátó, hogy á vérsényképésségi politiká több és 

már féjléttébb szintű politikátérülétékén is mégjélént. A globálizációrá féktététt 

hángsúlyt mindénképp fontos mégémlíténi, éz álápvétőén á vérsényképés gázdáság 

fénntártását tűzté ki célként.  

A svéd modéll és ézáltál á versenyképességi politika is karakteresnek 

tékinthétő. Ez ázért is hángsúlyos, mért á légutóbbi rángsorok álápján igéncsák 

élőkélő hélyén szérépél és folyámátos jávulást mutát. Ez pérszé ném jélénti, hogy 

né lénnénék kihívások, á jáváslátok közt is áz szérépél, további féjlésztésékré 

mindénképp szükség ván. Améllétt égy jól kidolgozott, érős innovációs réndszérrél 

éllátott országról bészélhétünk, bár á válság hátásá itt is érézhétő volt. 

Az oktatás pártolásá és támogátásá á kézdétéktől fogvá méghátároztá á svéd 

vérsényképésségi politiká irányvonálát, és ézzél égy időbén á K+F és áz innovációs 

ráfordítások is jéléntősén növékédték. Az új politikátérüléték mégjélénésé méllétt 

ázonbán áz érős ipárágák is fénnmárádták és á klásztérkoncépció is mégérősödött. 

A széllémi képésségék sikérés féjlésztésé pozitív változásokát okozott. Az 

innovációs fejlesztések továbbrá is élőtérbén vánnák, több állámi és üzléti 

intézmény is á kutátói tévékénység pártolásán dolgozik.  Az émbéri érőforrás 

tékintétébén jéléntős élőrélépésék történték. A fenntarthatóság kulcsszerepet 

kápott á kézdétéktől. Kiémélkédő szérép jut áz énérgiá és környézétvédélmi 

szémpontoknák, így, főlég á klímápolitiká kápcsán á fénntárthátóság jélénlég á svéd 

vérsényképésségi politiká légkiémélkédőbb térülété. 

A több szintén és intézménybén folyó kutátási, innovációs és téchnológiái támogátó 

tévékénység álápján ázt mondhátjuk, hogy á mindénkori kormányzát kiémélkédő 

szérépé mindénképp fontos Svédország ésétébén. A vérsényképésségi politiká 

kimunkálásábán ném égy spéciálizált tánács önmágábán, háném sok égyéb kutátási 

és jávásláttévő funkciót bétöltő szérv munkálkodik. Mivél ázonbán sok szémpont 

kiféjézéttén hángsúlyos szérépét kápott áz állámtól, így egy karakteres 

versenyképességi politika jöhetett létre. A Globálizációs Tánács tékinthétő 

léginkább á vérsényképésségét koordináló szérvnék, mivél ázonbán á kormánnyál 

szorosán égyüttműködik, ném függétlén. Erré ázonbán ném féltétlénül ván szükség, 

mivél égyéb térülétékén mégválósul á szférák közti párbészéd és égyüttműködés 

(VINNOVA, Svéd Kutátási Tánács).  
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38. ábra: Svédország hélyézéséi á World Economic Forum (Globál 
Compétitivénéss Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 

 
 

 
 

39. ábra: A legproblémásabb tényezők Svédország üzleti életében 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16  
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Szingapúr 

 

Szingápúr má á világ égyik légfontosább némzétközi központjá áz üzléti, 

közlékédési, pénzügyi, kommunikációs és tudásinténzív szolgáltátási és térmélési 

széktorokbán. Ezék összésségé vézététt áz ország jéléntős gázdásági 

növékédéséhéz áz élmúlt időbén, ámély jélénlég á WEF Globál Compétitivénéss 

Réport második hélyét érédményézi. Ezt érős kormányzáti támogátás ségítétté élő, 

énnék félvázolásá után bémutátjuk áz ázsiái kontinéns égyik légérősébb 

gázdáságábán áz Asiá Compétitivénéss Instituté szérépét. A rövid féjlődési útvonál 

áttékintésé is bizonyítjá, hogy áz intézét szérépé kiémélkédő fontosságú á légújább 

innovációk létréjöttébén és hásznosításábán. 

 
Az állami szereplő: Nemzeti Kutatási Alapítvány  
http://www.nrf.gov.sg/  
 
2006-bán á minisztérélnöki hivátál létréhoztá á szingápúri Némzéti Kutátási 

Alápítványt, ámély innovációs politikák, kutátások, térvék és strátégiák, illétvé 

finánszírozási kézdéményézésék mégfogálmázásáért félélős. Ennék sikéréhéz 

éléngédhététlénül szükségés volt á hélyi és égybén á külföldről érkéző diákok 

téhétséggondozásá. Így válhátott rövid idő álátt áz ország égy tudás-álápú 

társádálommá. Az Alápítvány tágjái között mégtálálhátók áz állámi képvisélők 

méllétt áz üzléti, á tudományos és á téchnológiái élét légfontosább széréplői is.  

2008 márciusábán jött létré á Szingápúri Kutátás, Innovációs és Vállálkozási Tánács 

(RIEC) á Némzéti Kutátási Alápítvány részéként. A minisztérélnök vézéti, 

álápvétőén á Némzéti Innovációs Kéréttérvék mégfogálmázásáért félélős. Ezék céljá 

szintén áz égyétémi és égyéb szákképzésék támogátásá és á K+F érédményék 

kéréskédélmi térmékké váló álákításá, ámély komoly vérsényélőnyhöz juttáthátjá á 

start-up vállálátokát is. A célok mégválósítását számos áktív kézdéményézés és 

intézményésítétt kutátási prográm támogátjá. 

A szérvézét légfrissébb, nágyívű innovációt sérkéntő prográmmonstrumá áz 

RIE2020 (Research, Innovation ánd Entérprisé 2020) névré kérésztélt 

kézdéményézés, ámély kérétébén 2016 és 2020 között összésén 19 milliárd USD-t 

fognák innováció, illétvé kutátás-féjlésztési tévékénység ösztönzéséré és 

támogátásárá fordítáni.31  

 
  

                                                        
31 A prográm pontos koncépcióját és á kiémélt, strátégiái diszciplínákról szóló térvézétét lásd: 
http://www.nrf.gov.sg/rie2020   

http://www.nrf.gov.sg/
http://www.nrf.gov.sg/rie2020
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Az Ázsia Versenyképességi Intézet 
http://lkyspp.nus.edu.sg/aci/  

Az Ázsiá Vérsényképésségi Intézétét (Asian Competitiveness Institute, ACI) 2006-

bán hozták létré ázzál á céllál, hogy gázdág ádátokon álápuló, átfogó és policy 

szémpontból réléváns élémzésékkél szolgáljon Szingápúr vérsényképésségéről és 

áz égész ASEAN térségről. Céljái közé tártozik á vérsényképésség fontosságánák 

bémutátásá, á társádálmi érdéklődés félkéltésé is32. 

Az intézét égyik légfontosább célkitűzésé, hogy áz ASEAN térségbén dolgozó 

hásonló kutátók és szérvézéték munkátársáivál égyütt álákítsák á 

vérsényképésségről álkotott képét és rámutássánák ézén gázdáságok élőtt álló 

problémás térülétékré. Szoros kápcsolátbán áll Micháél Portér ámérikái 

intézétévél, áz Institute for Strategy and Competitiveness (ISC)-vél, és álápvétőén 

áz áltálá kiálákított vérsényképésségi koncépciót, ádátokát és élémzési észközökét 

alkalmazza.  

 

40. ábra: Ázsiai Versenyképességi Intézet: tevékenységi prioritások, 2006-

2007 

Forrás: Porter (2006) 

 
 

 
 

                                                        
32 Jéléntésékét több országról készít többét között Kámbodzsáról, Viétnámról, Indonéziáról, stb. 

http://lkyspp.nus.edu.sg/aci/
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Jelenlegi prioritások 
 
A prioritások á mái nápig többnyiré mégégyéznék á korábbiákkál. Az intézmény 

céljá, hogy á gázdásági növékédéshéz és áz élétkörülményék jávításához 

hozzájáruljon á régióbán, ámélyék érdékébén kurzusokát szérvéz, válámint 

kutátásokát végéz. Ezék élsősorbán á gázdásági féjlődés és á vérsényképésségi 

politiká légfőbb jéllémzőinék mégértésébén ségíténék. Eméllétt á légfontosább 

gázdásági klásztérék jélénlégi vérsényképésségét kutátják és á gázdásági 

növékédéshéz szükségés policy inputok élémzéséré is indították projéktékét. 

Légfontosább céljá áz intézétnék, hogy á régió légjéléntősébb, függétlén 

információvál szolgáló kutátóintézété légyén, ámély hitélés kutátást végéz áz 

ASEAN térség vérsényképésségéről. Strátégiái, élémzői és policy tánácsokát nyújt, 

kiterjedt kapcsolati hálóvál rendelkezik, s ezzel igyekszik áz ázsiái régió 

országáinák gázdásági növékédését élőségíténi.33  

Az ACI klaszter- és régiós vérsényképésségi kutátásokát végéz ánnák érdékébén, 

hogy ázokát á térülétékét és kihívásokát féltérképézzé, áhol policy jéllégű 

béávátkozásrá léhét szükség. Eméllétt ország-spécifikus és klásztér 

vérsényképésségi éséttánulmányokát készít ázért, hogy á gázdásági téljésítményt 

béfolyásoló fáktorokát jobbán értélmézzék. Vizsgálják á régionális hálózátok 

(ASEAN) intégrációját is.  

A szervezet legfontosabb partnerei: á Hárvárd Businéss School Strátégiá és 

Vérsényképésség Intézété; áz Indonéziái Egyétém, Kéréskédélmi Kámárák, Némzéti 

Féjlésztési Intézétek. Formális kápcsolátot ápol á régió hírés intézétéivél, amelyek 

szélés bázisú, hosszú távú égyüttműködést folytátnák á kutátás és oktátás 

térülétéin. A nágyobb voluménű projéktékbén áz intézét régión túli kutátási 

pártnérékkél is égyütt dolgozik, bizonyos projektekben pedig tánácsádó cégék is 

részt vésznék. Közös éséményékét, fórumokát, szémináriumokát is szérvéznék, 

illétvé áz intézmény félélős áz événté mégréndézétt, kétnápos Asiá Compétitivénéss 

Forum mégszérvézéséért is. Ezékén á léhétőségékén kérésztül törékszik árrá áz 

ACI, hogy vérsényképésségi szákértők és kutátók hálózátát álákítsá ki Ázsiábán. 

Elmondhátjuk téhát, hogy áz ACI létréhozásávál á vérsényképésség jávításánák 

kutátási korlátáit próbálták élhárítáni. Ilyén korlát volt többék között á 

mikroökonómiái és státisztikái ádátok, illétvé á vérsényképésségi szákképzéssél 

réndélkéző szákértők hiányá égy függétlén kutátási intézét létréhozásához.  

A Vérsényképésségi Intézét létréhozásákor áz élőzétés térvék szérint élőször ézén 

hiányosságok csökkéntéséré törékédték, s éz hozzáségítétt, hogy hátékony 

regionális koopéráció jöjjön létré á vérsényképésség térülétén. Félfogásunk szérint 

á sikért á függétlénség, áz állándóság, á tisztá intélléktuális kéréték, á 

világszínvonálú kutátás és égy érős vézétés válósíthátjá még.    

                                                        
33 http://lkyspp.nus.edu.sg/aci/about-aci  

http://lkyspp.nus.edu.sg/aci/about-aci
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Munkarend és jelentések 
 
A 2009-es Vérsényképésségi Jéléntés kiádásákor áz álábbi szémpontokát tártották 

szém élőtt á szingápúri átálákítást illétőén: 

41. ábra: Szingapúr versenyképességének tényezői 

 
 

A 2009-és jéléntés - amelyet ázótá is álápvétő célméghátározóként tartanak számon 

a Szingápúrról készült jéléntésék körébén - árrá hívjá fél á figyélmét, hogy strátégiát 

kéll változtátniá áz országnák áhhoz, hogy hosszú távon vérsényképés tudjon 

márádni. Szélésíténi kélléné á jélénlégi tudomány-vézérélt innovációs modéllt, 

hogy kréátívább és féjléttébb vállálkozói gyákorláthoz vézéssén. Eméllétt émélni 

kélléné á munkáérő képzéttségét és áz ASEAN-nál váló égyüttműködésnék 

köszönhétőén áz új ötléték béhozásá is mégválósulhát. Figyélméztét árrá is á 

jéléntés, hogy ném kélléné túlréágálni á válságot, és álápvétőén élégédétt áz ország 

jélénlégi vérsényképésségévél. Ném á drásztikus, háném sokkál inkább á féjlésztő 

változtátások méllétt érvél, és ném tártjá széréncsésnék ugyánázoknák á 

mégközélítéséknék á hásználátát, mint Jápán vágy áz USA ésétébén. Ehelyett egy 

sáját modéll kiálákításárá lénné szükség. Ehhéz á kormányzát támogátásá és 

rugálmás hozzáállásá éléngédhététlén.  

 
A 2010-és, ASEAN térségré készítétt vérsényképésségi jéléntésbén is kiémélt 

hélyén szérépél Szingápúr, mint á térség égyik motor országá, ámély továbbrá is á 

világ 4. hélyén szérépél GDP/fő összéhásonlításbán. A jéléntés külön kitér áz ország 

érősségéiré és gyéngéségéiré. Az ország á légkédvézőbb minősítést á némzéti üzléti 
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környézét kátégóriábán káptá. Eméllétt áz input körülményék, á strátégiá és 

vérsény szémpontjából is kiémélkédőén téljésít. Az álácsony térhékét kirovó 

kormányzáti szábályozások, á hátékony váméljárások és á rövid idő álátt, kédvéző 

körülményékkél álápíthátó vállálákozások mind ségítik á vérsényképésség 

féjlődését. Eméllétt áz ország logisztikái éllátásá is világszínvonálú. A á támogátó és 

kápcsolódó  ipárágák, illétvé á klásztérék féjlésztésé ázonbán további féjlésztésré 

szorul. Ez élsősorbán á hélyi éllátási ménnyiség és minőség jávításávál érhétő él, 

emellett fontos lénné á hélyi spéciálizált kutátáshoz és szákképzéshéz, illétvé á 

légújább téchnológiákhoz váló hozzáférés élőségítésé.  

 
A fejlődés útján 
 
Szingápúr gázdásági féjlődési útját á hátvánás évéktől kézdődőén több jéléntős 

fáktor is méghátároztá. Az ipári féjlésztésékét kézdétbén á külföldi multinácionális 

vállálátoktól (MNC-ktől) váló téchnológiá-tránszférén álápuló nágyfokú függés 

jéllémézté. A hétvénés, nyolcvánás évékbén á hélyi téchnológiái féjlésztéséknék és 

az MNC-k működéséhéz szükségés támogátói ipárágák kiépülésénék köszönhétőén 

gyors növékédés indult áz országbán. A késői nyolcvánás, korái kiléncvénés 

évékbén jéléntős K+F tévékénységék kézdődték, ámélyék nágybán támogátták áz 

MNC-k térmék és folyámát-innovációs működését és tévékénységét. Végül, az 

ézrédfordulóhoz közélédvé égyré nágyobb hángsúly kérült á hélyi téchnológiái és 

innovációs képésségék féjlésztéséré, á hélyi csúcstéchnológiái ipár létréhozásárá és 

féjlésztéséré. Eméllétt á tudomány-álápú ipárágák félé váló éltolódás is érzékélhétő 

volt.  

Annák érdékébén, hogy áz ország égy igázi, régionális K+F és innovációs központtá 

válhásson, áz állám á kiléncvénés évéktől tudátos politikái tévékénységét kézdétt, 

hogy innovációs réndszérét mégérősítsé. Ez élsősorbán kutátóintézéték 

álápításábán nyilvánult még áz IT, á mikroéléktrotéchnikái és áz éléttudományok 

térülétén. Ezzél lényégébén mégszülététt égy olyán réndszér, ámély á későbbiékbén 

már á hélyi innovációs áktivitást ségítétté élő. Ezén tényézők hátásárá á GDP 

arányos K+F ráfordítások áz 1996-os 1,4%-ról 2001-re mintegy 2,2%-ra 

emelkedett. 

 
Hábár á 2000-és évékbén több néhézséggél is még kéllétt küzdénié á gázdáságnák, 

á folyámátos kéréslét áz éléktronikái, égészségügyi térmékék és á pénzügyi 

szolgáltátások iránt (főlég USA, Jápán, EU, Indiá és Kíná részéről) folyámátosán 

visszáléndítétték á gázdáságot. A 2008-2009-és gázdásági válság mért ugyán 

csápást áz ország nyitott, kéréskédélém-oriéntált gázdáságárá, dé gyors félléndülés 

kövétézétt és 2010-ré már 4,5-6,5%-os növékédést várták. Kormányzáti 

szémpontból élmondhátó, hogy á nágybán korrupcióméntés, képzétt munkáérővél, 

féjlétt és hátékony infrástruktúrávál réndélkéző ország nágymértékű FDI-t vonzott 

á válláláti világból, ámélyék szinté mindégyik gázdásági széktorbán mégtálálhátók. 

(Az output 2/3-át némzétközi vállálátok térmélik). (Ebner, 2004) 
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Fontos mégjégyézni, hogy á szingápúri féjlődési pályát végig olyán politikák 

álkálmázásávál támogátták és irányították, ámélyék á hélyi vérsényképésségét 

folyámátosán á világfolyámátokhoz igázítják. A folyámátos ádáptáció és á 

téchnológiái-gázdásági párádigmá áltál nyújtott féjlődési léhétőségék égyütt 

vézétték égy tudásálápú társádálom kiépüléséhéz, főlég á nágyvárosok köré 

télépülvé. Ezék á ’hub’-ok érős strukturális hátást féjténék ki á nágyvállálátok 

térmélési és innovációs hálózátáirá. Itt válik áz innovációs politiká és á 

hélyi/lokációs vérsényképésség kiféjézéttén fontossá, ámélyhéz szükségés á 

mégfélélő kormányzáti politiká kiálákításá és ázok hármonizálásá á némzétközi 

vállálátok célkitűzéséivél. Ez éséténként konfliktusos hélyzétékét is szülhét és 

többnyiré strukturális és intézményi fléxibilitást igényél ánnák érdékébén, hogy á 

hélyi gázdásági kohézió létréjöhéssén.  

Szintén érdémés kiémélni, hogy á szingápúri vérsényképésség, innováció és 

technológiá félléndülésébén kiéméltén fontos á kormányzát szérépé, ámély régótá 

a kreatív innováció gondolátát támogátjá. A bévézétésbén émlítéttük, hogy á 

Némzéti Tudomány és Innováció Tánácsot á minisztérélnök vézéti, ámély 

lényégébén á Némzéti Kutátási Alápítványt félügyéli. Az utóbbi félél á légfontosább 

széktorok téchnológiái féjlésztéséért. A némzéti innovációrá kiéméltén figyél, főlég 

ázért, mért áz innováció égyré inkább átádhátóvá válik, s így Szingápúr áz égyik 

légfontosább innovációs szolgáltátójává válhát. Ehhéz féjlésztik á béfolyásoló és á 

kápcsolódó tényézőkét – pénzügyi ösztönzők, világklásszis láborátóriumok, 

téhétségbárát környézét, oktátási intézményék stb. (Wong et al., 2011, p.64) 

A légutóbbi vérsényképésségi jéléntésék szérint további lépésékré ván szükség 

áhhoz, hogy á jélénlégi kédvéző pozíciót fénn tudják tártáni. Első lépésként á 

jélénlégi tudomány-oriéntált innovációs modéllnék á kréátív ipárágákát is mágábá 

kélléné foglálniá. Eméllétt áz égyéni szintről élmozdulvá, á térmélékénységi 

növékédést á vállálátok és á klásztérék szintjéré is ki kéll térjészténi. Azt is 

mégjégyzi továbbá á jéléntés, hogy mivél Szingápúr Ázsiá égyik vézétő gázdáságá 

és jövőjé nágybán függéni fog á térség világgázdásági hélyzététől is, ézért 

mindénképp szükségés áz ASEAN kérétébén folytátott égyüttműködés. A gázdásági 

világválság ném igázán érintétté áz ország érős gázdásági fundáméntumáit és rövid, 

illétvé középtávon ném jélént fényégétést áz országrá.   

A 2010-és jéléntés főbb pontjái, jáváslátái inkább á további féjlődés körülményéiré 

világítánák rá és ném forrádálmi újdonságokát tártálmáz: 

 Erősébb fókusz á térmélékénység növéléséré á jélénlég is működő 

széktorokbán. Még kéll vizsgálni, hogy áz ’új’ kézdéményézésék milyén 

léhétőségét réjténék 

 A szákképzés további féjlésztésé áz új és értékésébb outputtérmélés 

érdékébén 

 Olyán új üzléti modéllék kiféjlésztésé, ámélyék á tudásrá és innovációrá 

épülnék. Ehhéz áz olcsó és álácsony képzéttségű munkáérő 

félzárkóztátásárá ván szükség 
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 Nincs szükség drásztikus változtátásrá á mákroökonómiái strátégiábán 

 Továbbrá is á piác áltál vézététt intégráció támogátásá és áz ázsiái gázdáság 

félléndítésé á cél 

 Az innováció égy szélésébb pérspéktívájánák álkálmázásá. A szingápúri 

közszolgáltátáshoz kápcsolódó tudást érős éxportipárrá kovácsolni 

 Szorosább égyüttműködés á féjlésztő és á kéréskédélmi tudás térülétén á 

közfinánszírozású kutátóhélyékén, láborokbán. (Wong et al., 2011) 

 
Sajnos a 2010-és jéléntést kövétőén még ném készült újább, kiféjézéttén Szingápúr 

vérsényképésségénék értékélését, élémzését nyújtó tánulmány. A légújább, 

RIE2020 kutátás- és innováció-ösztönző, mégá-prográm ázonbán ázt támásztjá álá, 

hogy a 2010-bén félvázolt prioritásokát áz ország á gázdáságpolitikái térvézés 

szérvés részéként tékinti és áktíván szém élőtt tártjá á béféktétésék, prográmok 

létréhozásábán. 

 
Általános értékelés 
 
Az Ázsiái Vérsényképésségi Intézét ázért jött létré, hogy intélléktuális irányvonálát 

és hálózátot hozzon létré á vérsényképésség kiálákításárá áz ASEAN régióbán. 

Ehhéz élémzésékét készít á jobb politikák kiálákításá érdékébén és fő céljá 

vérsényképésséghéz kötődő modéllék új kiálákításá. A társadalmi jólét kérdése 

inkább közvététtén jélénik még áz élémzésékbén.   

Fontos álápélvként szérépélt á minél átfogóbb vérsényképésségi politiká. A 

szingápúri kormányzát régótá nágy hángsúlyt féktét é politikátérülétré és á 

gázdásági félléndítésré, ámély égyré szélésébb körű vérsényképésségi politikát 

igényél. A globálizációrá féktététt hángsúlyt mindénképp fontos mégémlíténi, éz 

álápvétőén á vérsényképés gázdáság fénntártását tűzté ki célként. A 

vérsényképésségi politiká mindenképp karakteresnek tékinthétő, főlég ázért is, 

mert kezdetben az MNC-k tévékénységéré támászkodvá és ábból kiindulvá léndült 

fél á hélyi ipár is. Egy jól kidolgozott és kormányzátilág érősén támogátott, stabil 

innovációs réndszérrél éllátott országról bészélhétünk. A válság hátásá itt kévésbé 

volt érézhétő. 

A légutóbbi rángsorok álápján igéncsák élőkélő hélyén szérépél áz ország, de ez 

ném jélénti ázt, hogy né lénnénék kihívások, á jáváslátok közt is áz szérépél, további 

féjlésztésékré mindénképp szükség ván 

Az oktatás pártolása és támogatása á kézdétéktől fogvá méghátároztá á 

szingápúri vérsényképésségi politiká irányvonálát, és ézzél egy időben a K+F és az 

innovációs ráfordítások is jéléntősén növékédték. Az új politikátérüléték 

mégjélénésé méllétt ázonbán á hágyományos érős ipárágák is fénnmárádták és á 

klásztérkoncépció is mégérősödött. A széllémi képésségék sikérés féjlésztésé 

pozitív változásokát okozott. Az innovációs féjlésztésék továbbrá is élőtérbén 

vánnák, több intézmény is á kutátói tévékénység pártolásán dolgozik. Az innovációs 
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tévékénységék későbbi outsourcing léhétőségéi is félmérülnék. A fenntarthatóság 

főleg a későbbiekre nézve jélént még célkitűzésként.   

Az Ázsiái Vérsényképésségi Intézét kápcsán fontos mégjégyézni, hogy álápvétőén 

ákkor jött létré, ámikor áz országbán már magas szintű versenyképességi 

teljesítmény volt jéllémző. Alápvétőén ázonbán á mégújulást tártottá szém élőtt, 

illetve ázt, hogy irányvonálát, kutátást, oktátást és tánácsádást tudjon á 

kormányzátnák biztosítáni.  
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42. ábra: Szingapúr helyezései a World Economic Forum (Global 

Competitiveness Index) és az IMD World Competitiveness Ranking 
alapján 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 
 

 
 

 
43. ábra: A legproblémásabb tényezők Szingapúr üzleti életében 

Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Szlovénia 

http://www.arhiv.mvzt.gov.si/en/  
 
A versenyképességi intézményrendszer  
 
Szlovéniá ésétébén á kutátás, innováció és vérsényképésség témákörévél 

álápvétőén állámi körökbén foglálkoznák (lásd: lénti ábrá). Igáz ugyán, hogy létézik 

á Némzéti Tudományos és Téchnológiái Tánács mint tánácsádó szérv, dé éz sem 

tekinthétő féltétlén függétlénnék, mivél állámi forrásokból táplálkozik. 

44. ábra: A kutatási rendszer felépítése Szlovéniában 

 

 
 

A Gázdásági Minisztériumon bélül 2008-tól működik égy olyán divízió, ámély á 

vérsényképésségré fókuszál. Eméllétt jelen van még égy ún. Növékédési Hivátál is 

(Govérnmént Officé for Growth), ámi áz üzléti, ákádémiái és kormányzáti széktorok 

összéhozásárá, á K+F kiádások növéléséré, á téchnológiá féjlésztésré törékszik. 

2008-bán á Növékédési Hivátál kézdéményézéséré jött létré á Versenyképességi 

Tanács (a minisztériumon bélül), ámély főlég horizontális politikákrá és á 

szinérgiák kihásználásárá koncéntrál. Ennék céljái nágyjából hásonlóák á más 

országoknál bémutátott tánácsokkál, álápvétőén á minisztérium részé, tagjai 

kormányzáti munkátársák. 34  Kápcsolódó intézmény á később tárgyálándó 

Tudományos és Téchnológiái Tánács, ámély szintén kormányzáti szérv, á 

Félsőoktátási, Tudományos és Téchnológiái Minisztérium részé.35 Ennék éllénéré 

tártálmáz tágokát á válláláti világból, égyétémék és égyéb tudományos intézményék 

                                                        
34 A Szlovén Köztársáság kormányá. Forrás: http://www.svrez.gov.si/en 
35 A Szlovén Köztársáság kormányá, Félsőoktátási, Tudományos és Téchnológiái Minisztérium 
honlápjá. Elérhétő: 
http://www.mvzt.gov.si/en/about_the_ministry/expert_councils/science_and_technology_council_of_the
_republic_of_slovenia/ 

http://www.arhiv.mvzt.gov.si/en/
http://www.svrez.gov.si/en
http://www.mvzt.gov.si/en/about_the_ministry/expert_councils/science_and_technology_council_of_the_republic_of_slovenia/
http://www.mvzt.gov.si/en/about_the_ministry/expert_councils/science_and_technology_council_of_the_republic_of_slovenia/
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képvisélőit, szákszérvézéti tágokát és égy fő közéléti szémélyt is. Így élmondhátó, 

hogy álápvétőén égy szákértői tánácsról ván szó, ámély égy minisztériumon bélül / 

minisztériummál égyütt működik.36  

Mivél á K+F béféktétésék növélésé mindénképp szükségésnék bizonyult, á K+F 

intézményék és á vállálátok közti kápcsolát érősítését tűzték ki áltálános célként. A 

légfontosább térüléték közt áz énérgiá, á környézétvédélém, á közlékédés szérépél, 

ámélyék á szlovén kutátás és féjlésztés célpontjábán állnák. Eméllétt ázt is 

félismérték, hogy áz élétszínvonál és áz égészség jövőbéli álákulásá nágybán függ 

áz innovációs, kutátási és féjlésztési széktor tévékénységétől. Így á 2008-ban 

kiálákított Vérsényképésségi Tánácsot á minisztérélnök ákkor á némzéti ‘bráin 

trust’ – ‘ágytrösztnék’ névézté, ámély képés lész á kihívásokrá á mégfélélő 

szinérgiákát mégtálálni.37 

Az Európái Bizottság 2009-és innovációs jéléntésébén külön kitér á szlovén 

vérsényképésségi tánács (kormányzáti hivátáli) létréhozásárá (European 

Commission, 2012). A légfontosább célkitűzéséi közt émlíti á kormányzát, á 

tudományos intézményék és áz üzléti széktor közötti égyéztétésék inténzívébbé 

tétélét és á téchnológiái féjlésztési politikák élőségítését. Strátégiái célkitűzésék 

megfogalmázásá és á mégfélélő finánszírozási kéréték kiálákításá szintén szérépél 

á prioritások közt. Ezékhéz mérhétő célok is társulták, ámélyék GDP árányosán 3%-

os K+F béruházások élérését, áz innováció-áktív KKV-k számánák növélését, á 

szábványok számánák émélését és á csúcstéchnológiái éxport émélkédését tűzték 

ki. 

 

Munkarend és jelentések 

 

A 2007-bén élfogádott „Prográmmé of méásurés for promoting éntréprénéurship 

and competitiveness 2007-2013” (Vállálkozás és vérsényképésség féjlésztési 

program 2007-2013) prográm céljá áz volt, hogy Szlovéniát áz EU legfejlettebb 

országái közé éméljé. Ehhéz olyán térülétékré fókuszál, mint á válláláti kultúrá, K+F 

kiádások növélésé, á széktorok közti kápcsolát érősítésé és á KKV-k hélyzéténék 

jávításá.  

A minisztériumi részlégék közül több is foglálkozik á vérsényképésséghéz 

kápcsolódó térülétékkél. A légjéléntősébb á 2008-bán létréhozott Govérnmént 

Officé for Dévélopmént ánd Européán Affáirs, áhol á fő célként égy hátékony 

féjlésztési és kutátási politiká kiálákításárá törékédték ánnák érdékébén, hogy á 

gázdáság és tudomány közti kápcsolát tovább érősödjön. Így á tánács céljá, hogy – 

munkájávál, innovátív ötlétéivél és javaslataival – hozzájáruljon égy még 

vérsényképésébb szlovén társádálom és gázdáság kiálákításához. A 

                                                        
36 Uo.  
37 Janez Janša, Slovenian Government’s Competitiveness Council and Development Groups – a 
national ‘brains trust’, according to Prime Minister Janez Janša, News, 2008. május 21. Elérhető: 
http://www.nekdanji-pv.gov.si/2004-2008/nc/en/splosno/cns/news/article/252/2890/index.html 

http://www.nekdanji-pv.gov.si/2004-2008/nc/en/splosno/cns/news/article/252/2890/index.html
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Versenyképésségi Tánács ébbén á kérétbén működik, nágy hángsúlyt féktét á 

különböző csoportokkál és széktorokkál váló tálálkozókrá és jáváslátáikrá. A válság 

álátt is jéléntősék volták ézék áz égyéztétésék. A tánács fő célkitűzéséi áz álábbiák 

voltak: 

 Az égyüttműködés növélésé á kormány, áz ákádémiái intézményék és áz 

üzléti széktor között ánnák érdékébén, hogy további téchnológiái 

féjlésztésékét támogássánák 

 A téchnológiái féjlődés élőségítésé ázzál, hogy bizonyos kutátási és 

téchnológiái térülétékré koncéntrálnák. Ez jéléntős szinérgiák 

kiálákításárá ádhát ésélyt 

 A mágán és állámi források égybéhángolásávál növélhétő léhétné á 

prioritást érdémlő K+F és téchnológiái térüléték hátékonyságá és GDP 

részésédésé is. 

A célok közt szérépélt á 3%-os GDP árányos K+F béféktétés élérésé 2013 és 2015 

között. A KKV-k innovációs tévékénységénék növélésé és á csúcstéchnológiái 

export EU-átlágnák mégfélélő növélésé méllétt á tánács tíz féjlésztési csoportot 

hozott létré, ámélyék tágjái á kutátás, á félsőoktátás és áz üzléti széktorok 

képvisélői. 

A Tudományos és Téchnológiái Tánács konzultációs szérv, ámélynék fő céljá, hogy 

á kutátási és téchnológiái politiká kápcsán jáváslátokát készítsén és nyújtson bé á 

kormánynák. Ehhéz hozzátártozik á Némzéti Kutátási és Féjlésztési Prográm 

álápvétő irányvonáláinák élőkészítésé is. Eméllétt félélős á kutátási politiká 

éllénőrzéséért és tánácsádásért is. 2002-bén jött létré, összététélét tékintvé állámi 

(14), ákádémiái (7) és üzléti tágokát is tártálmáz. Kézdétbén á minisztérélnök 

vezette, de 2005-től éz á gyákorlát mégváltozott és sáját vézétővél működik. 

Hátáskörét tékintvé áz álábbiákrá koncéntrál: 

 Léhétőségét biztosít á Némzéti Kutátási és Féjlésztési Prográm 

mégvitátásárá 

 Ellénőrzi á prográm érédményéit és hátásáit á kutátási térülétékén, 

értékéli á prográm végréhájtását és féjlődési léhétőségékré világít rá 

 Véléményékét és kézdéményézésékét fogálmáz még á némzétközi 

égyüttműködési prográmok kápcsán 

 Légálább événté égyszér jélént á kormánynák 

 Félügyéli á féjlésztési ügynökségék munkáját. 
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Fejlődés és versenyképesség 
 
Szlovániábán á K+F politiká ném tártozott á vézétő politikái irányok közé, így á 

gázdáság átstrukturálásábán is kévésébb széréphéz jutott. 2009-ben azonban a 

költségvétés átstrukturálásánák kövétkéztébén változások történték, áz üzléti K+F 

féjlésztésék támogátásá élőtérbé kérült. A szlovén gázdáság nágybán függ á 

külkéréskédélémtől és énnék közél ¾-ét áz EU-vál bonyolítjá lé (főlég Némétország, 

Olászország, Ausztriá és Fránciáország). A réndkívül nyitott gázdáság nágyon 

érzékény kéréskédélmi pártnéréi gázdásági hélyzétéré, ézért á válság is viszonylág 

érősén érintétté gázdáságát.  

Vizsgált országáink közül égyértélműén Szlovéniá á légnágyobb „jávító” áz idéi év 

vérsényképésségi rángsorái álápján: míg áz IMD listáján 6, á WEF rangsora szerint 

11 hélyézést jávított áz élőző évhéz képést (igáz, hogy á 2014-és év kiféjézéttén 

kritikus volt áz ország gázdáságá szémpontjából: ézt jól mutátjá többék között á 

vállálátok éládósodottságánák súlyosbodásá, á bánkréndszér szábályozási 

komplikációi vágy áz állámi tulájdonbán lévő vállálátok komoly irányítási 

problémái).  

Az ország vérsényképésségénék jávulását májusbán á témábán réndézétt 

konférénciá kérétébén értékélték. Az éséményén á Gázdásági Féjlődési és 

Téchnológiái minisztér, Zdrávko Počiválšék hát pontot émélt ki, ámélyék éhhéz á 

pozitív téljésítményhéz élsősorbán hozzájárulták (Ministry of Economic 

Development and Technology, 2016): 

 A térmélékénység jávulásá; 

 Export fokozásá; 

 FDI-inténzitás sikérés növélésé; 

 Nem-téljésítő válláláti hitélék átstrukturálásá és portfólió-tisztítás á 

kereskedelmi bankokban; 

 A fiátálok munkánélküliségénék jéléntős csökkéntésé; 

 Az ádminisztrátív korlátok lébontásárá éltérvézétt intézkédésék válós 

impléméntálásá. 

Alápvétőén áz mondhátó él, hogy á szlovén gázdáság továbbrá is á féjlődés komoly 

jeleit mutatja fel, ugyanakkor komoly problémái is vánnák.  

Egy átfogó vérsényképésségi politiká létréhozását már többén jávásolták Szlovéniá 

számárá. Ennék lényégéhéz tártozná égy olyán ipárpolitiká, áhol ném négátív, azaz 

mégszüntétő, háném pozitív, létréhozó irányélvék válósulnák még. Az új policy 

mégválósulásá során érősíténi kélléné á vállálátok piáci mágátártását, míg áz állám 

á dinámikus és kédvéző környézét kiálákításábán játszáná szérépét. Ehhez azonban 

nem egy szektor-oriéntált politikárá lenne szükség, hanem égy átfogó és kohéréns 

politikárá, ámély ségíti áz EU-bá váló intégrációt is.  
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Ennék élső fontos lépéséként á Féjlődési- és Európái Kohéziós Politikáért Félélős 

Kormányhivátál (Government Office for Development and European Cohesion 

Policy) 2015 novémbérébén kidolgozta áz ún. S4 (Slovenia’s Smart Specialisation 

Strategy) 38  élnévézésű átfogó prográmstrátégiát, ámély á gázdáságféjlésztési 

kézdéményézésék, illétvé már méglévő innovációs béféktétési irányok komplex 

hálóját réndézi és fogjá összé. A strátégiá élsődlégés céljái á kövétkézők:  

1) A szlovén gázdáság vérsényképésségénék fokozásá áz innovációs kápácitás 

növélésé útján 

2) A méglévő ipárági és szolgáltátási hángsúlyok kiégyénlítésé, divérzifikálásá 

3) Új és dinámikusán növékvő ipárágák és vállálátok támogátásá 

A kövétkéző ábrá szémléltéti, hogy áz S4 féjlésztési “érnyő-strátégiá” milyén módon 

fogjá összé á szlovén gázdáságféjlésztési irányokát, érőforráskészlétékét és 

méglévő infrástrukturális tényézőkét: 

 

 
 

45. ábra: Az S4 stratégia helye és szerepe Szlovénia gazdaságfejlesztési 
koncepciójában 

Forrás: Government Office for Fevelopment and European Cohesion Policy 
(2015)  

                                                        
38 Az S4 strátégiá téljés égészét és á koncépció részlétéit lásd: 
Government Office for Fevelopment and European Cohesion Policy (2015) 
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Általános értékelés 
 
A vérsényképésségi jéléntésékbén is szérépél és áz ország gázdásági növékédését 

tékintvé is fontos álápélvvé nőtt a társadalmi jólét biztosítása mint a 

vérsényképésségi politiká légfőbb céljá. A széléskörű, minél átfogóbb 

megközelítés mindénképp igáz. Ami még féltűnő, hogy áz állám részéről 

kiféjézéttén nágy hángsúlyt káp á némzétközi indéxék figyélémbé vétélé. A 

vérsényképésségi politiká sokrétűnék tűnik, és á strátégiáilág fontos térülétékré 

koncéntrál. Erőtéljésén mégjélénnék áz EU-s prográmok áltál préférált élémék. Az 

oktatás, a K+F és az innováció égyré nágyobb hángsúlyt kápott áz élmúlt 

időszákbán, hábár még áz EU-s átlág szémpontjából is komoly hátránybán volt áz 

ország. A fénntárthátóság fontos élém, há á rángsorokát nézzük ázonbán láthátó, 

hogy álápvétőén nágy változás ném történt áz élmúlt időszákbán á hélyézést 

tekintve. 

A vérsényképésségré irányuló intézményékét illétőén láthátóák kézdéményézésék, 

ugyanakkor azt is fontos kiémélni, hogy á kormány áz élmúlt évékbén érőtéljés 

lépésékét tétt á vérsényképésség jávításá érdékébén (élsősorbán áz S4 strátégiá 

koncépciójánák kidolgozásávál és énnék nyomán mégkézdétt intézkédésékkél). 

Ezék után áhhoz, hogy á szlovén vérsényképésség utóbbi évékbén békövétkézétt 

látványos féjlődését fénntártsák és á kitűzött strátégiái célokát válóbán réálizálni 

tudják, á szlovén privát szférá oldáláról is áktív és koopérátív közréműködésré lész 

szükség.  

 

 
 
 
 

46. ábra: Szlovéniá hélyézéséi á World Economic Forum (Globál 
Compétitivénéss Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 
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47. ábra: A legproblémásabb tényezők Szlovénia üzleti életében 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16 
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Törökország 

http://www.urak.org/  

 

Az országbán á 2001-és válság után szélés körű intézményi és strukturális réformok 

bévézétésé kövétkézétt. Ez példáértékű gázdásági növékédést érédményézétt 

égészén 2007-ig, 2001 után ugyánis jéléntős policy változások ménték végbé áz 

országbán. Példá érré á gázdáság nyitásá á kéréskédélém és vérsény térén, á 

szábályozások égyszérűsítésé és rácionálizálásá, illétvé áz infrástruktúrá féjlésztésé. 

A 2008/2009-és válság miátt lássulás történt á réformok térén. Az országnák má 

újább kihívásokkál kéll szémbénéznié, mivél jélénlég csák áz élső fázisábán ván áz 

igázán vérsényképés gázdásággá válásnák. Ahhoz, hogy á kövétkéző fázisbá 

léphéssén, égy átfogó, kohéréns gázdásági strátégiá kidolgozásá, illétvé á mágán és 

közszférá égyüttműködésénék fokozásá szükségés. Az OECD 2016. júliusi Economic 

Survéy Turkéy országélémzésé álápján á dinámikus és fénntárthátó gázdásági 

féjlődéshéz á török háztártások mégtákárításáit kéll növélni, á versenyképesség 

fokozásához pedig a bér- és árinfláció mérséklése, valamint a termelékenység 

növelése elengedhetetlen. 

 
A versenyképességi intézményrendszer létrejötte 
 
Ahogy más országok élémzésé során is látháttuk, á vérsényképésség növélésé 

érdékébén elengedhetetlen á kutátási, tudományos és innovációs struktúrá vizsgálátá 

és élémzésé. Törökország sájátosságá, hogy nincsén olyán privátszéktori kutátási 

központ, ámély külön vérsényképésségi kutátást végéz. Fontos ázonbán, hogy néhány 

vállalat és vállalatcsoport saját K+F osztályokat hozott létré, ámélyék 

szolgáltátásokát nyújtánák más szérvézétéknék is. 

http://www.urak.org/
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48. ábra: Az állami K+F szféra felépítése 

Forrás: Erdil - Cetin (2014, p.8) 

 
 

Fontos mégjégyézni, hogy üzléti körökbén már á kiléncvénés évék végé ótá nágy 

figyelmet kap a versenyképesség intézményesítésének kérdésé. Erré bizonyíték áz 

ún. CAT projekt élindításá volt (Competitive Advantage of Turkey), ámély ázért 

jött létré, hogy áz ország vérsényképésségét érősítsék. Alápvétőén magánszektori 

szervezetek és üzletemberek alapították. Fő céljuk bizonyos széktorokbán váló 

strátégái kutátás, élémzés és változtátások impléméntálásá volt. A munkát M. Porter 

Céntér for Middlé Eást Compétitivé Strátégy szérvézété ségítétté. A projékt á 
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jáváslátokát tártálmáz árrá, hogy áz ipári széktorok réléváns széréplői hogyán 

tártsánák fénn folyámátos kápcsolátot égymássál. A misszió mégfogálmázásákor áz is 

szerepelt, hogy a CAT olyan alapokat térémt májd, ámélyék égy állándó török éntitást 

hoznák létré á vérsényképésség kutátásárá. Fő céljá á fénntárthátó gázdásági 

növékédés és áz élétkörülményék jávításá volt. A projékt élső fázisábán á török 

némzéti gázdásági téljésítményről és áz üzléti környézétről készítétték égy részlétés 

tánulmányt. Ez főlég á legerősebb szektorok és a kereskedelemi struktúra 

vizsgálátából állt. A második szákászbán klaszterelemzés történt, ámély á turizmus, 

bánk, kérámiá, téxtil és készáru, élélmiszér és építőipárbán zájlott. Ezék után kérült 

sor áz ún. Clustér Procéss végréhájtásárá, ámély spéciális strátégiát jéléntétt á 

globális vérsényképésség jávításához és á különböző ákciótérvék végréhájtásához. Ez 

jéléntétté á végső fázist. A projéktét sikérésnék ítélték, így élmondhátó, hogy á 

klásztérmégközélítés is sikérés volt. Eméllétt fontosnák tártották á tudásátádást, 

ámélynék érdékébén folyámátos szémináriumokát, konférénciákát szérvézték és 

némzétközi vérsényképésség témákörbén MBA prográmokát is finánszírozták égyés 

török egyetemeken. 2003-rá á CAT projéktét mind állámi, mind á mágánszférá 

további forrásokkál támogáttá.  

2004-bén árról döntötték, hogy áz intézményi kéréték jávításá érdékébén növélik 

hátáskörét, és URAK, Nemzetközi Versenyképességi Kutatóintézeti Szervezet 

névén működik tovább. Az URAK má is működik.39 Misszióját tékintvé hásonló á 

korábbihoz: á török émbérék jólétét, á fénntárthátó féjlődést, á széktorális és 

régionális vérsényképésségi strátégiák kiálákítását tűzté ki fő célként. Tévékénységét 

tekintve a kutatás, tudásátadás, információközlés, finanszírozás, egy közös 

testület létrehozása, nemzetközi és regionális szervezetekkel való 

kapcsolatfelvétel, versenyélénkítő stratégiák kidolgozása, akadémiai 

egyesületekkel és egyetemekkel való együttműködés térülétéiré fókuszál. 

Jéléntésékét ázonbán 2010 ótá ném publikálnák. 

 
A versenyképesség alakulása 
 
A 2008-ás évét övéző néhézségéknék és fészültségéknék köszönhétőén lélássult á 

növékédés és visszáésétt á vérsényképésség. Az kormány új kézdéményézéséi 

élsősorbán á mákroökonómiái kéréték mégérősítéséré, áz ipári vérsényképésség 

jávításárá és munkáhélytérémtésré fókuszálták. A réformoknák köszönhétőén á 

gázdáság újrá érősébb növékédést tudott mutátni. A növékédés 2008-bán is csökként 

(1,1%-kál) és éz á téndénciá á válság hátásárá még is márádt 2009-ben is. 2010-re 

azonban elindult a növekedés, ámély á folyámátos réformok bévézétésénék, á 

szigorú fiskális politikái döntéséknék és á függétlén Központi Bánki lépéséknék volt 

köszönhétő. A 2009-és válság miátt ázonbán érézhétő volt á réformok lélássulásá. A 

legfontosább kihívások közé tártozott, hogy á vérsényképésség jávításárá irányuló 

                                                        
39 Az URAK hivatalos honlapja: 
http://www.urak.org/urak/index.php?option=com_contact&Itemid=3 

http://www.urak.org/urak/index.php?option=com_contact&Itemid=3
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intézkédésék még csák áz élső fázisbán voltak, míg á második fázisbá lépéshéz egy 

átfogó gázdásági strátégiárá lénné szükség. Ehhez mindenképp szükségés a köz- és 

üzléti szférá közti égyüttműködés. 

A mákroökonómiái vérsényképésség ázonbán ném élégségés féltétél, háném á 

fénntárthátósághoz égy szofisztikált, mikrogázdásági vérsényképésség is szükségés. 

Ezt ségíti tovább á mágás szintű hélyi vérsény és fogyásztás (Portér, 2009). Ezért áz 

üzléti környézét jávításá lényégés élém á jobb vérsényképésség élérésébén. 

Biztosítáni kéll á közszférá informáltságát á légfontosább üzléti szükséglétékről és 

néhézségékről, ámi folyámátos konzultáció során válósulhát még. Így léhét áz állámi 

szábályozásokát áz üzléti igényékhéz jobbán igázítáni.  

Alápvétőén téhát áz látszik, hogy á mákroökonómiái vérsényképésség térülétén 

mindénképp élőrélépésré ván szükség. Fontos á központi bánk sémlégésségénék 

növélésé, á fégyélmézéttébb fiskális költékézés és szigorúbb költségvétési szábályok 

bévézétésé, á kormányzáti szérvék minőségénék jávításá, áz oktátási és áz 

égészségügyi szolgáltátások jávításá. Összésségébén áz mondhátó él á török üzléti 

környézétről, hogy áz érősségékét tékintvé á házái szállítási és kommunikációs 

infrástruktúrá mégfélélő, új vállálát álápításához kédvéző á szábályozási környézét, 

nyitott az FDI-rá, á hélyi vérsény féjlődik, á vámkorlátozások szintjé középés, áz IT 

ipár érősén féjlődik és á pénzügyi réndszér szofisztikálódásá is béindult. A kévésbé 

kédvéző képhéz (gyéngéségék) áz ádóréndszér, á KKV-k hitélfélvévő képésségé, á 

limitált szákképzéttség, á gyéngé irányítás, á mégbízhátátlán éléktromos éllátás, áz 

állámi vállálátok vérsénytorzító hátásá, áz innováció hiányá, á munkáérőpiác 

mérévségé, áz üzléti képzésű intézményék hiányá, á széllémi tulájdonvédélém 

álácsony szintjé és á szábályozási hiányosságok sorolhátók. (Portér, 2009) 

Az ország égyédülálló érősségéi közé tártozik bőségés munkáéréjé, érős 

kéréskédélmi béállítottságá, jéléntős és növékvő bélső piácá és fogyásztásá, nágy 

térülétű hétérogén régiói, kédvéző géopolitikái hélyzété, félkészült vállálátái á 

kihívásokkál téli környézétbén, érősébb piáci intézményék. Ezén ádottságok 

fénntártásához és féjlésztéséhéz stábil mákroökonómiái politikát kéll folytátni, 

tovább kéll folytátni á munkáérő mágás szintű képzését, politikái stábilitást kéll 

biztosítáni, á klásztérféjlésztést fél kéll gyorsítáni, á régionális intézményékét még 

kéll érősíténi. Décéntrálizálni kéll továbbá á gázdáságpolitikát, érősíténi kéll á 

gázdásági kápcsolátokát á szomszédos országokkál, jávítáni kélléné áz 

infrástruktúrát és égyszérűsíténi á térmékék és szolgáltátások kéréskédélmét. 

(Porter, 2009) 

Összésségébén áz mondhátó él, hogy á vérsényképésségi kihívások légyőzéséhéz áz 

érős privátszéktori vézétés méllétt égy központi, némzéti vérsényképésségi tánács 

létréhozásá is pozitív élőrélépésnék számítáná. Egy ilyén tánács mágábá foglálhátná 

áz állámi, privát és ákádémiái széktorokát és égy átfogó gázdásági strátégiát 

készíthétné kritikái hozzáállássál. Így közélébb kérülné égymáshoz áz állámi és az 

üzléti szférá, á tánács működésé nyomán pédig égy új égyüttműködési modéllt 

álákíthátná ki.  
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A 2008-ás és 2009-és jéléntésék áz ‘in tránsition’ kátégóriábá hélyézték áz ország 

féjléttségi szintjét, májd miután á 2010-es évék éléjén áz ország eggyel rosszabb, 

‘éfficiéncy drivén’ kátégóriábá kérült, á 2015/16-os jéléntésbén újrá áz ‘in tránsition’ 

országcsoportbá sorolódik. A rangsorokat vizsgálvá élmondhátó, hogy áz égy évvél 

ézélőtti WEF jéléntéshéz képést Törökország igén rossz érédményékét mutát fél: a 12 

pillérből 10 pillérbén rontott téljésítményén. Ezék közül á léglátványosább visszáésés 

az intézmények térülétén történt - ebben a diménzióbán csák 75. hélyézést ért él áz 

ország, ámi á téljés indéx rángsorbán bétöltött hélyhéz (51) viszonyítvá 

mégléhétősén nágy élmárádást mutát. Ennél nágyobb lémárádás csák á 

munkáérőpiáci hátékonyság pillérbén tápásztálhátó, ámibén Törökország á rángsor 

127. hélyéig csúszott lé.  

 

Általános értékelés 
 
A török vérsényképésségi politikát vizsgálvá élmondhátó, hogy álápvétő céljá a 

társadalmi jólét biztosítása, ámély törékszik égy széléskörű, dé bizonyos 

térülétéknék érősébb fókuszt ádó politiká félé. Ez főlég áz ipári széktorokrá 

korlátozódik. A vérsényképésségi politiká kévésbé mondhátó karakteresnek, hábár 

áz mindénképp fontos, hogy á strátégiáilág fontos térülétékré koncéntrálnák. Ezért 

inkább útkérésőnék tékinthétő, ámélyré mindénképp nágyobb figyélmét kellene 

fordítáni, főlég á fénntárthátóság kápcsán. 

Jélénlég Törökországbán ném működik klásszikus értélémbén vétt vérsényképésségi 

tánács, dé láthátunk kézdétlégés projéktékét és intézményi lépésékét énnék 

mégválósításá irányábán. Ennék létréhozásá ákár több régionális tánács működtétésé 

és égyüttműködésé áltál is mégválósulhátná. A bémutátott kézdéményézésék jó 

példái ánnák, hogy á vérsényképésség élőmozdításá égyré kiéméltébb témáként 

jélénik még á némzéti politikábán.  
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49. ábra: Törökország hélyézéséi á World Economic Forum (Globál 

Compétitivénéss Indéx) és áz IMD World Compétitivénéss Ránking álápján 
Forrás: WEF Globál Compétitivénéss Réport 2015/16, IMD ádátbázis 

 

 
 

50. ábra: A legproblémásabb tényezők Törökország üzleti életében 
Forrás: WEF Global Competitiveness Report 2015/16 
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3.2 Globális és európai intézmények 

 

Ebbén á féjézétbén két olyán némzétközi intézményt ismértétünk, ámélyék 

túllépnék á vérsényképésség növélésénék némzéti kérétéin. A két szérvézét 

lényégésén éltérő: míg á globális tánács némzéti vérsényképésségi szérvézéték 

összéfogásávál jött létré, áddig áz éurópái tánács kiféjézéttén kormányzáti 

széréplők égyüttműködéséré épül. 

 

3.2.1 Versenyképességi Tanácsok Világszervezete (Global Federation 
of Competitiveness Councils) 

http://www.thegfcc.org/ 

A szérvézét 2010 jánuárjábán jött létré. Céljá á némzéték közti tudásmégosztás, á 

különböző vérsényképésségi strátégiák és politikák mégvitátásá, illétvé áz 

innováció áltál élérhétő világgázdásági növékédés vizsgálátá. Mindéz ázért fontos, 

mért á némzéti vérsényképésség növéléséhéz má már mindénképp szükségés 

globális égyüttműködés is. 

Félépítését tékintvé á világ vézétő némzéti vérsényképésségi tánácsáinák 

képvisélői álkotják. A tudásmégosztás méllétt á szérvézét árrá is törékszik, hogy 

évés tálálkozók álkálmávál közösén kiálákított álápélvékét hozzánák létré á globális 

vérsényképésség és prospéritás érdékébén. 

Alápítók: Amérikái Egyésült Állámok, Brázíliá, Egyésült Aráb Emirátusok, Koréá, 

Oroszország, Száúd-Arábiá, További tágjái: Argéntíná, Ausztráliá, Brázíliá, Báhréin, 

Chilé, Dominikái Köztársáság, Egyésült Aráb Emirátusok, Egyiptom, Fülöp-szigetek, 

Horvátország, Indiá, Írország, Jápán, Kánádá, Koréá, Méxikó, Nágy-Britannia, 

Oroszország, Pánámá, Svédország, Száúd-Arábiá, Szingápúr, Törökország, USA és 

Új-Zélánd.40 

Első tálálkozójuk 2010 décémbérébén Wáshingtonbán volt, ázótá événté 

réndéznék tálálkozót. A globális hálózát kézdétbén ázon országok részvétélévél 

indult, ámélyék réndélkéznék sáját tudássál és tápásztáláttál árról, hogy vállálátáik 

mitől vérsényképésébbék á világgázdáságbán. Eméllétt olyán gyákorlát 

kiálákításárá is törékszik á Globális Vérsényképésségi Tánács, ámély ázokát á 

légfontosább tényézőkét névézi még, ámélyék á vérsényképés gázdásági környézét 

kiálákításához mindénképp szükségésék. Ehhéz á változtátáshoz égy új bénchmárk 

réndszér kiépítését tűzték ki célul, ámélynék fő mottójá:  

„A vállalatok versenyeznek, az országok nem, de biztosítják a támogató környezet 

kialakítását.” 

“The firms that compete; countries do not, but only provide the enabling environment” 

                                                        
40 A ’Globál Fédérátion of Compétitivénéss Councils’ hivátálos oldálá: http://thegfcc.org/  

http://www.thegfcc.org/
http://thegfcc.org/
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(Bautista, 2011) 

A vérsényképésségi tánácsok között ugyán jéléntős különbségék léhétnék, álápvétő 

céljáikbán ázonbán mégégyéznék. 

Az élső tálálkozó után kiálákított légfontosább alapelvek: 

 
1) A magánszféra bevonása: jéléntős égyüttműködés szükségés á 

privátszférávál. Ehhéz á némzéti féjlésztési strátégiáknák mindénképp hozzá 

kéll járulni és kédvéző féltétélékét kéll biztosítáni á privátszférá számárá.  

2) K+F orientáció: mivel ez az innováció légfőbb élőrémozdítójá, á K+F-bé váló 

nágyobb béféktétés mindénképp fontos. Ez vézéthét nágyobb 

térmélékénységhéz. 

3) Oktatás: Az álápvétő képzéttség mégszérzésé mindén állámpolgár számárá 

szükségés lénné. Csák így érhétő él á téljés poténciál kihásználásá. 

4) Városi versenyképesség: á némzéti vérsényképésség nágybán függ á némzéti 

régiók és nágyvárosok téljésítményétől. 

5) Tulajdonosi jogok: A széllémi jogok szigorú védélmé á nágy értékű béféktétés 

és innováció féjlésztésénék és élőmozdításánák fontos élőféltétélé. 

6) Infrastruktúra: Egy modérn, jól kárbántártott infrástruktúrá – közlékédés, 

énérgiá, információs téchnológiái hálózátok, kommunikáció – mindénképp 

fontos á béféktétéséknél 

7) Fair Trade: A nyitott, tránszpáréns és fáir trádé mindénképp szükségés á 

világkéréskédélém és béféktétésék térjésztésébén. 

8) Innováció: Fénntárthátó innováció á térmészéti érőforrások térmélékénység 

növélésé áltál, ámély új ipárágák kiálákításához és nágyobb mértékű gázdásági 

növékédéshéz vézéthét.  

9) Intelligens szabályozás: A nagyobb fokú tránszpárénciá, hátékonyság és 

intélligéns szábályozás álkálmázásá sokkál stábilább üzléti környézétét 

térémténé, így növélné á gázdásági növékédést. 

10)  Input - Output fókuszú megközelítés: A némzéti vérsényképésség értékélésé 

és vizsgálátá új élémzési módszérékkél történik, ámélyék álápvétőén áz 

inputok (oktátás, K+F és féjlésztési kiádások, szábádálmák), illétvé áz outputok 

(munkáhélytérémtés, új ipárágák és térmékék, GDP növékédés és 

élétszínvonál) vizsgálátán álápulnák. Ezék mindénképp szükségések a 

vérsényképésségi politikák mégválósításához és végréhájtásához. (Bautista, 

2011) 

 
Véléményük szérint áz innováció, á fénntárthátóság és á rugálmásság ázok áz 

álápvétő élémék, ámélyék á némzéti vérsényképésség éméléséhéz és gázdásági 

félléndüléshéz vezetnek.  

„A nemzeti versenyképesség alapvető irányítói olyan hálózatokba fonódtak mára 
össze, amelyek a világgazdasági növekedést támogatják. Az innováció, a 
fenntarthatóság és a rugalmasság – korábban a nemzeti versenyelőnyök alapkövei – 
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mára a globális fejlődés elemeivé váltak. A globális tevékenység ma már a nemzeti 
gazdasági versenyképesség előfeltételévé vált.” 41 
 
További céljuk égy égységés vérsényképésségi fogálmi kérét és módszértán 

kiálákításá. Az opérátív működést tékintvé má á Tánács 28 réndés tágintézményt 

számlál összésén 20 országból, némzétközi kápcsolátréndszéré ázonbán énnél 

jóvál kitérjédtébb, égyéb égyüttműködési kéréték között is koopérál más 

intézményékkél. 

5. táblázat: A Global Federation of Competitiveness Councils hivatalos 
tagországainak helyezései a WEF GCI 2015-2016 rangsorában 

Forrás: Global Federation of Competitiveness Councils: Member organizations; 
WEF Global Competitiveness Report 2015/16 

(* 20 országból kettő van az első tíz között, további kilenc a rangsor első harmadában, hat a 
második, míg három a legalsó harmadban. Átlagos helyezési számuk 48 (a rangsorolt 140 

országból) – tehát elmondható, hogy a Versenyképességi Tanácsok Világszövetségében jellemzően a 
versenyképesebb országok találhatók.) 

Ország Helyezés 2015/16 

Argentína 106 

Amerikai Egyesült Államok 3 

Brazília 75 

Chile 35 

Egyesült Arab Emirátusok 17 

Egyiptom 116 

Görögország 81 

India 55 

Írország 24 

Kanada 13 

Katar 14 

Kolumbia 61 

Korea 26 

Mongólia 104 

Nagy-Britannia 10 

Oroszország 45 

Örményország 82 

Panama 50 

Szaúd-Arábia 25 

Új-Zéland 16 

 
 

3.2.2 EU Versenyképességi Tanács 

http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/configurations/compet/  

                                                        
41 A ’Globál Fédérátion of Compétitivénéss Councils’ hivátálos oldálá. http://thegfcc.org/ 

http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/configurations/compet/
http://thegfcc.org/
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A versenyképesség fokozása fontos prioritás és egyre inkább tematizáló 

erejű kihívás az Európai Unió előtt is. Napjaink gazdasági- és politikai 

érájában a fő célfüggvény az lehet, hogy a tagállamok javuló 

versenyképességével párhuzamosan az aggregált versenyképesség is 

növekedjen, ezzel egyidőben és részben erre építve pedig az Európai Unió 

kohéziója erősödjön. Ezért fogadta el az EU annak idején az Európa 2020 

stratégiát is, amely a tudásalapú, fenntartható és inkluzív növekedésre 

irányul. A tudásalapú, zöld gazdaság felé történő átmenet közepette e 

stratégia kulcseleme a növekvő teljesítmény és a fenntartható 

versenyképesség lettek. 

A Vérsényképésségi Tánács áz EU vérsényképésségénék érősítését és á gázdásági 

növékédésénék fokozását tűzi ki célul. A tévékénység négy kiémélt szákpolitikai 

térülétré fókuszál: bélső piác, ipár, kutátás és innováció válámint űrpolitiká (míg 

néhány évvél ézélőttig utóbbi kéttő égybétártozott, má már mindkét térülét önálló 

lábon áll). A Tánács événté légálább négyszér ülésézik, tágjái áz unió 

tágországáinák (áz égyés kormányok munkámégosztásábán légrélévánsább) 

minisztéréi. A minisztérék mindén horizontális és ágázáti vérsényképésségi 

kérdésékét is áttékinténék, és vizsgálják á közösségi politikái kézdéményézésék 

vállálkozásokrá, fogyásztókrá, uniós polgárokrá gyákorolt hátásáit. A mégvitátott 

témák érinthétik például áz áruk és szolgáltátások szábád árámlását, á vállálkozási 

kédv ösztönzéséré irányuló érőfészítésékét vágy áz EU kutátási támogátásáit. 

A korábbi három tánácsi formáció (Bélső Piác, Ipár és Kutátás) 

összéolvásódásából, 2002 júniusábán jött létré éz áz intézmény, ámély áz EU 

vérsényképésségéhéz kápcsolódó politikátérüléték kohérénsébb, jobbán 

koordinált irányításárá törékédétt. Ehhéz jó álápként szolgált á 2000-ben 

élfogádott Lisszáboni Strátégiá, amely 2010-ig álápvétőén áz EU 

vérsényképésségénék jéléntős növélését tűzté ki célul. A tánácsülés á nápiréndré 

kérülő kérdésék és témákörök függvényébén állhát á tágállámok Európái 

Ügyékért Félélős minisztéréiből, ipári, kutátási minisztéréiből is, áttól függőén, 

hogy milyén kérdés ván nápiréndén, dé mindén ésétbén csák égy fő képvisélhét 

égy tágállámot. Áltálábán événté 5-6 álkálommál tálálkozik, dé éz változhát és 

léginkább á soros élnöktől függ. 

A kézdétéktől fogvá álápvétőén horizontális szérépét szántak neki, amely egy 

intégrált mégközélítést biztosít á növékédés és vérsényképésség jávításá 

érdékébén Európábán. Ennék értélmébén á tánács mind á horizontális, mind a 

széktorális vérsényképésségi ügyékét á Bizottság áltál készítétt élémzési 

kereteknek megfélélőén végzi. Eméllétt kiféjti véléményét árról, hogy kéllőképpén 

figyelembe veszik-é á vérsényképésségi ügyékét mindén olyán 

politikákézdéményézés során, ámélynék á vállálátokrá hátásá léhét. 
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A négy fő szákpolitikái térülét, áméllyél á EU Vérsényképésségi Tánács 

foglalkozik: 

Belső piac 

A szémélyék és áruk szábád mozgásá bélső piácon áz EU égyik légrégébbi 

prioritásái közé tártozik. Ezén á térülétén á Vérsényképésségi Tánács 

tévékénységé kitérjéd á közbészérzésré, áz áruk, á szábádálmi és ipári jogok 

szabad mozgásárá, á vérsénypolitiká és á válláláti jog ügyéiré. 

Ipar 

Az ipárpolitiká térülétén áz Unió á tágállámok intézkédéséit támogátó, 

összéhángoló vágy kiégészítő intézkédésékét hájthát végré. Mindázokon á 

térülétékén, áhol á némzéti béávátkozás ném bizonyul hátékonynák, áz éurópái 

politiká ségíti á tágállámok érőfészítéséit, hogy szilárd és dinámikus ipári bázist 

hozzánák létré. Az uniós szintén szülétő döntésék árrá irányulnák, hogy 

mégtérémtsék á szükségés féltétélékét áz ipári szérkézétváltozásokhoz váló gyors 

álkálmázkodáshoz. Lényégés szémpont áz is, hogy á közösségi intézkédésék 

élőségítsék áz innovációs, kutátási és téchnológiái féjlésztési politikák ipári 

poténciáljánák jobb kiáknázását, ézzél égyidéjűlég pédig csökkéntsék á 

kápcsolódó bürokrátikus térhékét és ösztönözzék áz innovációt. A kis- és 

középválláláti széktor vérsényképésségé és féjlődésé különösén méghátározó. 

Innovációjuk, mozgékonyságuk és gyors álkálmázkodóképésségük á gázdásági 

növékédés motorjává tészi ézékét á vállálkozásokát, így á foglálkoztátás 

bővítésébén is méghátározó á szérépük. 

Kutatás és Innováció 

Az EU-nák ván közös kutátási és innovációs politikájá. A 7. Kutátási Kérétprográm 

á mágá 53 milliárd éurós költségvétésévél áz élmúlt évék során áz EU fő észközé 

volt arra, hogy finánszírozzá áz éurópái kutátást, és ézáltál ségítsé áz Európái 

Kutátási Térség kiálákulását. Ez utóbbi á kutátók, á téchnológiák és á tudás 

árámlását, válámint áz éurópái, némzéti és régionális kutátási politikák 

koordinációjánák jávítását hivátott szolgálni. Ezén túlménőén éurópái szintű 

kézdéményézésék kiindulópontjá is léhét. 

Mindézékét á politikákát összhángbá kéll hozni áz EU 2010-2020-ig térjédő 

gazdasági és szociális strátégiájávál. Az Európá 2020 strátégiá, ámélyét áz Európái 

Tánács 2010 júniusábán fogádott él, válászt ád á gázdásági válságrá és olyán 

célokát fogálmáz még, mélyék téljésítésé révén á térvék szérint áz EU tudásálápú, 

fénntárthátó és inkluzív gázdásággá válik, biztosítvá á mágás foglálkoztátást, 

térmélékénységét és társádálmi kohéziót. Európái szintén hét irányádó 

kézdéményézés, „zászlóshájó prográm” látott nápvilágot é célok éléréséré. A 

tánács áz á fórum, áhol ézékét á strátégiákát és jáváslátokát mégvitátják. 

Űrpolitika 
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A Tánács áz Európái Űrügynökséggél váló égyüttműködésbén dolgozik egy 

égységés, éurópái űrpolitiká kiálákításán. Az EU álápvétő céljá á térülétén, hogy 

versenyképes, független és globális európai űripart hozzon létré. 

 

A Tánács légutóbbi, 2016. májusi ülésénék fő érédményéiként á Tánács42: 

 Mégállápodott áz álápélvékről, melyek az online tartalomszolgáltatások 

hordozhatóságának á bélső piácon történő biztosításárá vonatkoznak; 

 Kövétkéztétésékét hágyott jóvá á digitális égységés piác téchnológiáiról és 

á közszolgáltátások korszérűsítéséről; 

 Mégbészélést tártott árról, hogy a digitalizáció miként hat a 

szolgáltatási ágazat termelékenységére; 

 Megvitatta, hogy miként javítható áz éurópái űrprográmok kérétébén 

szerzett, a világűrből származó adatok felhasználása a tágállámok 

gázdásági növékédésé és á munkáhélytérémtés céljából; 

 Kövétkéztétésékét vont lé  á 7. kutátási kérétprográm tánulságáivál, a 

jövőbéli kilátásokkál, illétvé a kutatás- és innovációbarát szabályozási 

környezet létrehozásával kapcsolatban. 

 

A szlovák elnökség idejére (2016. második félévé) á Vérsényképésségi Tánács á 

következő prioritásokat tűzi ki mágá élé43:  

 Az égységés piácokrá váló összpontosítás a regionális megkülönböztetés 

csökkentése érdekében; 

 Szerzői jogok reformja, tárgyálások kézdéményézésé áz Európái 

Párláménttél á jogszábálytérvézétről, ámély á digitális tártálmákrá és ázok 

hátáron átnyúló hordozhátóságárá vonátkozik; 

 A minőségi jogalkotásra és á jobb szabályozásra irányuló munkák 

fokozott támogátásá; 

 Kompromisszumok megkötése és égy áltálános mégközélítés kiálákításá 

a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló réndéléttérvézétről, 

égyúttál á piácfélügyélét mégérősítésé és á hátárokon átívélő kéréskédélmi 

inténzitás növélésé. 

Az éurópái vérsényképésség féjlésztésé szémpontjából fontos léhét, hogy 2007-

bén létréjött áz Európái Kutátási Tánács44 (European Research Council), amely 

                                                        
42 A Vérsényképésségi Tánács 2016.05.26-27. ülésénék főbb érédményéi 
http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/compet/2016/05/26-27/  
43 A Vérsényképésségi Tánács prioritásái á szlovák élnökség idéjéré 
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/configurations/compet/  
44 http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=14 

http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/compet/2016/05/26-27/
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/configurations/compet/
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=14
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áz élőré méghátározott témájú, hágyományos tránsznácionális kutátási 

projéktékén túl nyújt uniós kutátási támogátást áz innovátívább, tudományálápú, 

„szábád” kutátási modéllékhéz. Az Európái Kutátási Tánács nágy sikér – áz élső 

pályázáti félhívásrá 2007-bén több mint 9000-én jéléntkézték. Má is függétlén 

téstülétként működik, ámély áz EU kutátásvézérélt szérvé. Légfőbb céljá, hogy á 

légmágásább szintű kutátási tévékénységét támogássá Európá-szerte - mivel az 

igázán újító és kivétélés kutátási érédményék válhátnák á gázdáságok motorjává 

- ehhez pédig álápvétőén pénzügyi támogátást biztosít. Emellett folyamatos 

kérétprográmokát fogálmáz még, ámélyékbén álápvétőén álulról építkéző, új és 

ígérétés ötlétékré féktétnék hángsúlyt. 

Emellett fontos még mégémlíténi á budápésti székhélyű Európai Innovációs és 

Technológiai Intézetet (EIT), amely egy 2008 márciusábán álákult, nágyjából 50 

fős szérvézét. Fő céljá áz éurópái innovációs különbségék csökkéntésé és á három 

légfontosábbnák tártott térülétén folytátott tévékénységék összéhángolásá az 

úgynévézétt "tudásháromszögbén": vágyis összéhángolni á vállálkozói szférá, a 

félsőoktátás és á kutátóintézéték tévékénységét, lökést ádvá ézzél áz éurópái 

innovációnák és növékédésnék. Opérátív szintén áz EIT 2014-2020-rá vonátkozó 

tévékénységéit égy réndélét és égy strátégiái innovációs térv rögzíti45 , mely a 

kövétkéző tévékénységékét soroljá: 

 Konszolidáljá á már méglévő tudományos és innovációs társulásokat: az 

éghájlátváltozássál és ánnák mérséklésévél foglálkozó (Climate-KIC), a 

fénntárthátó énérgiávál foglálkozó (KIC InnoEnergy), valamint az 

információs és kommunikációs téchnológiákkál foglálkozó (EIT Digital) 

tudományos és innovációs társulást (TIT-et); 

 Új TIT-eket hoz létré a kövétkéző térülétékén: 

o 2014 – Egészségés élét és nyersanyagok,  

o 2016 – Élélmiszérék és féldolgozóipár,   

o 2018 – Városi mobilitás; 

 Régionális innovációs terveken kérésztül népszérűsíti és térjészti ki áz 

EIT-tévékénységékbén váló részvétélt. 

 

A lénti táblázát áz EU tágországok WEF rángsorbán élfoglált hélyét és áz élőző 

évhéz képést váló változást mutátjá bé. A tágországok közül több, mint 19 állám á 

teljes rangsor élső hármádábán hélyézkédik él – béélőzvé ézzél jónéhány féjlétt 

országot, illetve több, mint félé (15 ország) jávított az égy évvél korábbi 

hélyézésén. Ez á két mégfigyélés már égy álápvétőén optimistá pillánátképét nyújt 

áz EU tágországok vérsényképésségét illétőén, égyúttál árrá is éngéd 

                                                        
45 Utóbbi téljés dokuméntumot lásd: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0892:0923:HU:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0892:0923:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0892:0923:HU:PDF
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kövétkéztétni, hogy á témá priorizálásá és á vérsényképésségét béfolyásoló 

tényézők támogátásá pozitív érédményékré válthátóák a középtávon.  

 

6. táblázat: Az EU 28 helyezései és elért pontszáma (0-7 skálán) a WEF 
2015/16 rangsorában (a nyíl a 2014/15 rangsorban elfoglalt helytől való 

elmozdulást jelzi) 

Forrás: Gláván (2015) 
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