
 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Márkus Gábor

Pécs, 2011



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA

Márkus Gábor

Mikro- (vállalati) szintű adatokra alapozott 
versenyképesség-mérés

DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Témavezető: Dr. Szerb László
egyetemi tanár

Pécs, 2011



Tartalomjegyzék
Köszönetnyilvánítás..............................................................................................................7
Bevezetés................................................................................................................................8
1. A versenyképesség értelmezése......................................................................................11

1.1. A versenyképesség zárt definíciói (első szint)..........................................................12
1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)...........................................15

1.2.1. A versenyképesség iparági megközelítése........................................................19
1.2.2. A versenyképesség erőforrás-alapú megközelítése...........................................25
1.2.3. A versenyképesség vállalkozási oldalú megközelítése.....................................28
1.2.4. A versenyképesség pénzügyi megközelítése.....................................................31
1.2.5.Versenyképességi megközelítések összegzése...................................................33

2. A versenyképesség empirikus vizsgálata (harmadik szint).........................................38
2.1. A mikro- (vállalati) szintű versenyképesség mérése.................................................39

2.1.1. Vállalati Versenyképességi Index.....................................................................43
2.1.2. Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás.......................45

2.2. A mezo- (regionális) szintű versenyképesség mérése...............................................47
2.2.1. Input-teljesítmény-eredmény modellek............................................................48

2.2.1.1. UK Competitiveness index........................................................................50
2.2.1.2. A piramis-modell.......................................................................................53

2.2.2. Az előnyökre épülő regionális versenyképesség-modellek..............................57
2.2.2.1. The competitive advantage of nations.......................................................59
2.2.2.2. Regional Competitiveness Agendas..........................................................60

2.3. A makro- (ország-) szintű versenyképesség mérése.................................................63
2.3.1. Egyszerű mutatószámok...................................................................................64
2.3.2. Komplex mutatószámok...................................................................................68

2.3.2.1. Global Competitiveness Index..................................................................68
2.3.2.2. World Competitiveness Yearbook (IMD)..................................................70

2.3.3. A komplex makroszintű versenyképességi rangsorok összehasonlítása...........71
2.4. A vállalkozói szféra szerepe a versenyképesség kialakításában...............................77

3. A versenyképességi indexek számításának módszertana............................................84
3.1. Vállalati Versenyképességi Index.............................................................................84
3.2. Input-teljesítmény-eredmény modellek....................................................................86
3.3. Global Competitiveness Index..................................................................................88
3.4. Új Global Competitiveness Index.............................................................................92
3.5. World Competitiveness Yearbook.............................................................................95
3.6. A versenyképesség-mérési módszertanok kritikája..................................................97

4. A Makroszintű Versenyképességi Index (MakroVI) modell.....................................101
4.1. Versenyképességi erőtér..........................................................................................101
4.2. Vállalati változók....................................................................................................102

4.2.1. Alaptulajdonságok...........................................................................................103
4.2.2. Kereslet-kínálat...............................................................................................108
4.2.3. A változás képessége.......................................................................................110

4.3. Intézményi változók...............................................................................................120
4.3.1. Alaptulajdonságok...........................................................................................121
4.3.2. Kereslet-kínálat...............................................................................................124
4.3.3. A változás képessége.......................................................................................126



4.4. Hipotézisek.............................................................................................................135
5. Az adatbázis és a versenyképességi rangsor...............................................................137

5.1. Az adatbázis............................................................................................................137
5.2. Vállalati változók vizsgálata...................................................................................141
5.3. Mikro- (vállalati) szintű adatokra alapozott makro- (ország-) szintű 
versenyképesség-mérés (MakroVI)...............................................................................144
5.4. Az országok versenyképességi rangsora a MakroVI alapján.................................151
5.5. A hipotézisvizsgálat eredményeinek összefoglalása...............................................160
5.6. A MakroVI index mint elemzési keret....................................................................163

Összefoglalás.....................................................................................................................175
1. számú melléklet.............................................................................................................178
2. számú melléklet.............................................................................................................179
Irodalomjegyzék...............................................................................................................180

Táblázatok jegyzéke
1. táblázat: Versenyképességi definíciók...................................................................................15
2. táblázat: Vállalati versenystratégiák......................................................................................23
3. táblázat: Az erőforrások csoportjai az erőforrás-alapú megközelítésben...............................26
4. táblázat: A fontosabb pénzügyi eredményességet mérő mutatók...........................................31
5. táblázat: Versenyképességi megközelítések...........................................................................37
6. táblázat: A Versenyképesség Kutató Központ Vállalati Versenyképességi Indexe (VVI)......43
7. táblázat: A VVI rangsorolása szerint a legjobb és a legrosszabb versenyképességű 
vállalkozások jellemzői.............................................................................................................. 45
8. táblázat: A KDDRVK versenyképességi tényezői.................................................................46
9. táblázat: A VVI és a KDDRVK versenyképességi index összehasonlítása............................47
10. táblázat Az Egyesült Királyság Versenyképességi Indexének számítási módja...................52
11. táblázat Az Egyesült Királyság regionális versenyképességi indexe 2010..........................53
12. táblázat A versenyképességi rangsorok összehasonlítása I..................................................71
13. táblázat: A versenyképességi rangsorok összehasonlítása II................................................75
14. táblázat: A versenyképességi rangsorok helyezéseinek rangkorrelációja (Spearman) I.......75
15. táblázat: A versenyképességi pontok korrelációja (Pearson)...............................................76
16. táblázat: A vállalkozói szféra szerepe a versenyképesség kialakításában............................83
17. táblázat: A Vállalati Versenyképességi Index kiszámításának lépései.................................85
18. táblázat: A GCI országfejlettségi besorolása........................................................................91
19. táblázat: Fejlettségtől függő részindexsúlyok......................................................................92
20. táblázat: Az országok fejlettségétől függő súlyozás az Új GCI indexben............................94
21. táblázat: A versenyképességi rangsorok mérési módszertana – összefoglaló táblázat.......100
22. táblázat: Az alapítás motivációi.........................................................................................104
23. táblázat: A nagy növekedéshez szükséges létszámváltozások............................................113
24. táblázat: Vállalati változók................................................................................................. 114
25. táblázat: MakroVI modell változóinak kapcsolata a versenyképességi megközelítésekkel
................................................................................................................................................. 115
26. táblázat: A MakroVI-modell változóinak kapcsolata a versenyképességi mérésekkel.......119
27. táblázat Vállalati és intézményi változók...........................................................................129
28. táblázat: A GEDI és a MakroVI összehasonlítása..............................................................131
29. táblázat: Interakciós változók............................................................................................134
30. táblázat: A vállalkozási méretkategóriák megoszlása az országokon belül........................141



31. táblázat: A vállalati versenyképességi pontszámok alapstatisztikái...................................142
32. táblázat: A vállalati változók közötti asszociációs kapcsolatok.........................................145
33. táblázat A MakroVI és az interakciós változók közötti korrelációs kapcsolatok...............150
34. táblázat: A MakroVI versenyképességi rangsor.................................................................152
35. táblázat: A MakroVI és az egy főre jutó GDP....................................................................153
36. táblázat: A versenyképességi rangsorok összehasonlítása III.............................................155
37. táblázat: A versenyképességi rangsorok helyezéseinek rangkorrelációja II.......................155
38. táblázat: A MakroVI és a GCI kategóriák elnevezései.......................................................156
39. táblázat: A klaszterelemzés eredménye..............................................................................157
40. táblázat: A MakroVI és a GCI kategória-besorolásainak összehasonlítása........................158
41. táblázat: A MakroVI és a GCI kategóriák rangkorrelációja (Spearman)...........................159
42. táblázat A hipotézisvizsgálat eredménye............................................................................162
43. táblázat: Magyarország versenyképességi helyezései........................................................163
44. táblázat: Magyarország legjobb és legrosszabb versenyképességi területei......................167
45. táblázat: Magyarország versenyképességi összehasonlítása..............................................174
46. táblázat: A makroszintű versenyképességi rangsorok által rangsorolt országok................179

Ábrajegyzék
1. ábra: A gazdasági rendszerek versenyképességi szintjei..................................................17
2. ábra: Európai Kék Banán.................................................................................................18
3. ábra: Ázsiai kistigrisek.....................................................................................................18
4. ábra: Az öttényezős modell..............................................................................................19
5. ábra: A porteri gyémánt-modell........................................................................................21
6. ábra: Porter két modelljének integrációja.........................................................................22
7. ábra: Dupla gyémánt........................................................................................................24
8. ábra: Hármas gyémánt......................................................................................................25
9. ábra: A vállalati erőforrások és a versenyképesség kapcsolata........................................27
10. ábra: A BSC nézőpontjai................................................................................................32
11. ábra: A Vállalati Versenyképességi Index szerkezete.....................................................44
12. ábra A területi versenyképesség háromszintű modellje..................................................49
13. ábra: Az Egyesült Királyság regionális versenyképességi indexe által elemzett régiók51
14. ábra: A területi egységek versenyképességének piramis-modellje.................................54
15. ábra A komparatív és kompetitív előnyök kapcsolata az agglomerációs előnyökkel....58
16. ábra: A Regional Competitiveness Agendas által elemzett régiók.................................61
17. ábra: Az Új Globális Versenyképességi Index felépítése...............................................72
18. ábra: Az IMD versenyképességi indexe.........................................................................73
19. ábra: A vállalkozói és versenyképességi irodalom viszonya..........................................78
20. ábra: Az Új GCI index kiszámításának menete..............................................................93
21. ábra: Versenyképességi erőtér......................................................................................103
22. ábra: A választott adatbázis alapján lefedett kutatási terület........................................139
23. ábra Az egyéni pontszámok eloszlása..........................................................................143
24. ábra: GFC index számítása...........................................................................................146
25. ábra: A MakroVI és az egy főre jutó GDP (PPP) alakulása.........................................153
26. ábra A klaszterelemzés eredménye...............................................................................157
27. ábra: A MakroVI és a GCI kategóriák..........................................................................159
28:ábra: Magyarország versenyképességi térképe.............................................................165
29. ábra: Magyarország versenyképességi összehasonlítása..............................................166
30. ábra: A magyarországi vállalatok lehetséges versenyképességi kerete........................168
31. ábra: Egy konkrét magyarországi vállalkozás elemzése..............................................169



32. ábra: Vállalkozásszintű versenyképesség-összehasonlítás I........................................172
33. ábra: Vállalkozásszintű versenyképesség-összehasonlítás II.......................................172



„Mérni a mérhetetlent”
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Bevezetés

Bevezetés

A vállalkozások  mikroszintű  és  a  nagyobb földrajzi  egységek (régiók,  államok) 

makroszintű versenyképességének vizsgálata az elmúlt két évtizedben igen széles körben 

kutatott témává vált mind elméleti, mind gyakorlati szempontból.

A „verseny”  mint  a  szűkös  erőforrásokért  folytatott  harc  vizsgálata  lényegében 

egyidős az emberiséggel. Ennek alátámasztására gondoljunk csak az ókorból ránk maradt 

nagy eposzokra,  mint például az Íliászra,  Aeneasra vagy Szun Ce A háború művészete 

című művére. A „versenyképesség”, mint a verseny vállalatirányítási szempontú vizsgálata 

az 1980-as évektől kerül a kutatások középpontjába. Sokat hivatkozott tény (Török 1999 

p25, Botos 1999 p219), hogy a megelőző időszak jelentős külgazdasági műveiben még a 

„versenyképesség” szó sem szerepel!  Az elméleti  és  gyakorlati  kutatások az  elmúlt  30 

évben  több  oldalról  kezdődtek  meg,  és  csak  napjainkban  sejlik  fel  az  irányzatoknak 

valamiféle összetalálkozása.

Jelen munkámban egy, az eddig megszokottaktól némileg eltérő versenyképesség- 

mérést  mutatok  be.  A  mérésnek  egyik  újdonságtartalma,  hogy  míg  az  országok 

versenyképességének  mérése  általában  felülről  lefelé  építkező  (top-down)  indexekkel 

történik (ilyen például  a GCI és az IMD index),  ezzel  szemben jelen munkámban egy 

alulról felfelé építkező (buttom-up) indexet mutatok be. Ehhez a vizsgálat alapját a Global 

Entreprenurship Monitor (GEM) felnőtt lakossági felmérésének adatbázisa adja, amely 45 

országból  mintegy  18  000  db,  döntően  mikro-  és  kisvállalkozásról  tartalmaz 

megfigyeléseket.  A cél  elméleti  szempontból  az,  hogy összekapcsoljam az  egyéni  és  a 

területi versenyképességet. Az empíriának központi problémája lesz a mérhetőség: annak 

bizonyítása,  hogy vállalati  adatokra  alapozva  lehetséges  olyan  ország-versenyképességi 

indexet  alkotni,  mely  végeredményben  nagyon  hasonló  rangsoroláshoz  vezet,  mint  a 

meglevő  top-down  versenyképességi  mérések.  Az  ehhez  vezető  út  mérföldkövei  a 

következők lesznek:

Az első fejezetben a versenyképesség fogalmi értelmezését járom körül, melynek 

keretében először a versenyképesség definícióit tekintem át, majd a versenyképesség négy 

megközelítését (az iparágit, az erőforrás-alapút, az intézményit és a pénzügyit) mutatom 
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be.  Ebben  a  részben lehetőségünk  lesz  feltérképezni  azokat  a  területeket,  amelyekre  a 

versenyképesség mérésének ki kell terjednie.

A második fejezetben a versenyképesség eddig megalkotott mérési módszereinek 

elméleti hátterét tekintem át. Ennek keretében összesen 9 versenyképességi mérést mutatok 

be (mikroszinten kettőt, mezoszinten négyet, makroszinten hármat). Ezek egy része az első 

fejezetben bemutatott elméletek empirikus kutatások eredményei, de lesz olyan mutató is, 

amely mögött  nem áll  különösebb elméleti  megfontolás. Ebben a részben lehetőségünk 

lesz  megismerni,  hogy az  empirikus  kutatások  milyen  területeket  vesznek  figyelembe, 

valamint azt, hogy milyen logikai lépésekből áll a versenyképesség-mérésük. Tekintettel 

arra, hogy a dolgozat alapját egy vállalkozói adatbázis adja, a fejezet végén külön szó esik 

arról is, hogy a bemutatott empíriában a vállalkozói szféra hol és milyen módon jelenik 

meg.

A harmadik fejezetben a második fejezetben bemutatott mérési módszerek konkrét 

módszertani kérdéseit tekintem át. Elsősorban a mérések összetettsége, a figyelembe vett 

adatok nagy száma indokolja azt, hogy a módszertani kérdések külön fejezetet alkossanak. 

Ebben a részben lehetőségünk lesz megismerkedni azokkal az aggregációs technikákkal, 

amelyekkel a versenyképességi mérések a különböző rangsorokat számítják.

A negyedik fejezetben a dolgozat címét adó Makroszintű Versenyképességi Index 

(MakroVI)  modellt  mutatom  be.  Ezen  belül  megismerkedhetünk  a  versenyképességi 

erőtérrel  és  annak  három  faktorával  (alaptulajdonságok,  kereslet-kínálat,  változás 

képessége), valamint azokkal a vállalati és intézményi változókkal, amelyek a számítások 

alapját  képezik.  Ebben a részben lehetőségünk lesz összevetni,  hogy az első fejezetben 

bemutatott versenyképességi megközelítésekből, valamint a második fejezetben bemutatott 

versenyképességi  mérésekből  levont  következtetések  milyen  módon  jelennek  meg  a 

MakroVI  indexben.  A  fejezet  végén  7  olyan  hipotézist  fogalmazok  meg,  amelyek 

segítségével a MakroVI mérési módszer gyakorlati alkalmazhatóságát kívánom tesztelni.

Az ötödik fejezetben a mérés alapjául szolgáló adatbázist, a rangsor kiszámításához 

használt  módszertant  tekintem  át,  majd  a  számítások  elvégzése  után  a  MakroVI 

rangsorolását kapjuk. A kutatás lezárásaként a hipotézisek tesztelését végzem el. Ebben a 

fejezetben lehetőségünk lesz  megismerkedni  azokkal  az érvekkel,  amelyek alapján úgy 

vélem,  hogy  a  MakroVI  index  releváns  mérőeszköze  a  rangsorolt  országok 

9



Bevezetés

versenyképességi  mérésének,  amely  a  már  meglevő  mérésekkel  szoros,  pozitív 

korrelációban van.

A könnyebb  megértést  és  az  áttekinthetőséget  segítendő,  az  elhangzottakat  – 

legtöbbször az adott szakasz végén – nagyméretű összefoglaló táblázatokkal mutatom be, 

melyek  célja,  hogy  a  nagy  mennyiségű  információ  rendszerezve,  gyorsan  áttekinthető 

formában álljon az Olvasó rendelkezésére.
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1. A versenyképesség értelmezése

1. A versenyképesség értelmezése

Mint  minden  munkában,  az  első  és  legfontosabb  dolog  a  felmerülő  fogalmak 

definiálása, az elemzés kereteinek kijelölése. Az első fejezetben a versenyképesség fogalmi 

értelmezését  járom  körül,  melynek  keretében  először  a  versenyképesség  definícióit 

tekintem át, majd a versenyképesség négy megközelítését (az iparágit, az erőforrás-alapút, 

az  intézményit  és  a  pénzügyit)  mutatom  be.  Ebben  a  részben  lehetőségünk  lesz 

feltérképezni  azokat  a  területeket,  amelyekre  a  versenyképesség  mérésének  ki  kell 

terjednie.

A versenyképesség  definiálásának  kérdéséről  több  átfogó  munkát  is  találhatunk 

(Lengyel 1999, Botos 1999, Czakó 2000, Csorba 2009, Némethné 2009). A szerzők között 

a  legnagyobb  egyetértés  abban  mutatkozik,  hogy  a  versenyképességnek  nincsen 

általánosan elfogadott definíciója. A problémára „gordiuszi megoldást” kínál Török (1999), 

amikor kifejti, hogy „ez a fogalom nem vezethető le egyértelműen a közgazdaságtan egyik 

alapvető  paradigmájából  sem,  azaz  tulajdonképpen  elméletileg  nem  lehet  definiálni” 

(Török 1999 p25)1.

Horváth  (2001)  felosztásában  a  versenyképesség  meghatározásának  három 

csoportja van:

• „A „gyakorlatias” felfogás szerint a versenyképesség a cégek adaptálási képességét 

jelenti; azt, hogyan tudják a máshol sikeres technikai és szervezeti megoldásokat, a 

„legjobb  gyakorlatot”  átvenni  (benchmarking).  Ekkor  a  régió  és  az  ország 

versenyképessége  az  ott  működő  cégek  adaptálási  képességeinek  összességétől 

függ.

• A „környezeti/rendszer”-felfogás  szerint  a  versenyképesség  azt  jelenti,  hogy  a 

vállalat  hogyan  tudja  optimalizálni  gazdasági  környezetének,  azaz  gazdasági 

bázisának elemeit (tőke- és munkapiac, inputok minősége, infrastruktúra). Ekkor az 

a régió, illetve ország versenyképes, amelyik az ott működő domináns iparágak, 

vállalatok számára szükséges magas színvonalú gazdasági bázist képes biztosítani.

• A „tőkefejlesztés”-felfogás szerint a versenyképesség azt jelenti, hogyan tudja egy 

vállalat,  ágazat akkumulálni a humán és fizikai tőkét,  fejleszteni a technológiát. 

1 A témáról bővebben lásd: Czakó (2000).
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1. A versenyképesség értelmezése

Egy régió vagy ország akkor versenyképes, ha vonzza a befektetéseket, olyan új 

termelő  telephelyek és  szolgáltatási  tevékenységek létrehozatalát,  amelyek nagy, 

főleg nemzetközi vállalatokhoz kapcsolódnak." (Horváth 2001 p205)

Amennyiben  mélyebben  kezdünk  foglalkozni  a  különböző  versenyképességi 

definíciókkal, akkor a meghatározás három szintjét különböztetjük meg:

1. Véleményem szerint az első szint, amikor röviden, tömören, egy mondatba zárva 

definiáljuk  a  versenyképesség  fogalmát,  és  beszélünk  például  „a  helytállás 

képességéről”.

2. A második szint, amikor kifejtjük, hogy a definícióban szereplő állítások milyen 

tényezőkből tevődhetnek össze, például „a helytállás képessége” jelentheti „a piaci 

részesedés növelését” vagy „az iparági átlagnál magasabb profitrátát” stb.

3. A harmadik  szinten  pedig  a  megfigyelési  és  mérési  lehetőségekről  beszélünk, 

például arról, hogy a profitráta alatt mely konkrét rátát értjük.

Botos  Lengyelre  hivatkozva  négyféle  definíciót  mutat  be  az  első  szintnek 

megfelelően zárt formában, ezzel szemben Czakó és Némethné egy-egy definíciót ad, majd 

a második szinten ütközteti a véleményeket, míg Csorbánál folyamatosan keverednek a 

szintek. A következőkben tehát először a zárt definíciókból olvashatunk egy csokorra valót 

(1.1-es alfejezet), majd a versenyképesség összetevői következnek (1.2-es alfejezet).

1.1. A versenyképesség zárt definíciói (első szint)

Ahogy  azt  az  előzőekben  kifejtettem,  a  versenyképesség  fogalmának 

meghatározása  kapcsán  három  lehetséges  szintet  különítek  el,  melyek  közül  az  első, 

amikor tömören, egy mondatban határozzuk meg a fogalmat. A fent hivatkozott forrásokra 

támaszkodva álljon itt a versenyképességnek kilenc különböző definíciója:
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1.1. A versenyképesség zárt definíciói (első szint)

Török Á.

„...a versenyképesség fogalma mikroszinten a piaci versenyben való pozíciószerzés, 

illetve  helytállás  képességét  jelenti  az  egyes  vállalatok,  egymás  versenytársai  között, 

valamint makrogazdasági szempontból az egyes nemzetgazdaságok között.” (Török 1999 

p74)

OECD

„...a  versenyképesség  a  vállalatok,  iparágak,  régiók  és  nemzetek  feletti  régiók 

képessége  relatíve  magas  tényezőjövedelem és  relatíve  magas  foglalkoztatottsági  szint 

létrehozására egy fenntartható bázison, nemzetközi versenykörülmények között.” (Lengyel 

1999, p13)

Európai Unió

„...képesség  olyan  javak  és  szolgáltatások  előállítására,  amelyek  a  nemzetközi 

piacon értékesíthetők, miközben a jövedelmek magas és fenntartható szinten maradnak.” 

(Lengyel 1999, p14)

USA Versenyképességi Tanácsa

„...az a gazdaság versenyképes, amelynek általános fejlettség- és állapotjelzői jók, a 

gazdaság szereplői  ennek tudatában vannak,  és  a  gazdaság is  elég nyitott  ahhoz,  hogy 

versenyképessége külgazdasági kapcsolataiban érvényre jusson.” (Lengyel 1999, p17)

Chikán A.

„A nemzetgazdasági versenyképesség egy nemzetgazdaság azon képességét jelenti, 

hogy a nemzetközi kereskedelem támasztotta követelményeknek megfelelően úgy képes 

létrehozni, termelni, elosztani és/vagy szolgáltatni termékeket, hogy közben saját termelési 

tényezőinek hozadéka növekszik.” (Chikán 2006, p43)
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1.1. A versenyképesség zárt definíciói (első szint)

Csorba L.

„Versenyképesség:  képesség  a  versenyre.  Képesség  arra  nézve,  hogy  egy  adott 

gazdasági egység szereplőjévé válhasson a versenynek – akár saját céljai, akarata ellenére 

is – miközben a saját céljai elérésére kell törekednie.” (Csorba 2009, p7)

Porter M. E.

„A versenyképesség azon intézmények, politikák és tényezők összessége, amelyek 

meghatározzák egy ország termelékenységének a színvonalát.” (Porter és Swab 2008, p3)

Czakó E.

„…vállalati  versenyképesség  a  vállalatnak  azon  képessége,  hogy  a  társadalmi 

felelősség normáinak betartása mellett tartósan tud olyan termékeket és szolgáltatásokat 

kínálni a fogyasztóknak, amelyeket azok a versenytársak termékeinél (szolgáltatásainál) 

inkább hajlandók a vállalat számára nyereséget biztosító feltételek mellett megfizetni. Ezen 

versenyképesség feltétele, hogy a vállalat legyen képes a környezeti és a vállalaton belüli 

változások érzékelésére és az ezekhez való alkalmazkodásra, a versenytársaknál tartósan 

kedvezőbb piaci versenykritériumok teljesítésével.” (Czakó 2005, p11)

Csaba L.

„...üzleti  jellegű  kategória,  ami  egyben  a  befektetők  előre  tekintő  értékítéletét 

jeleníti meg.” (Csaba 2008, p163)

A fent  leírtakat  összefoglalni  és  rendszerezni  szükséges,  melyhez  az  1.  táblázat 

nyújthat segítséget:

Definíció
A versenyképesség szintje

Legfontosabb hívószavak
Vállalati Regionális/országos

Török Á. x x •a versenyben való pozíciószerzés képessége
•a versenyben való helytállás képessége

OECD x x
•tényezőjövedelem
•foglalkoztatottsági szint
•fenntartható bázison

Európai Unió x •nemzetközi piacon értékesíthető javak
•magas és fenntartható jövedelmek
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1.1. A versenyképesség zárt definíciói (első szint)

Definíció
A versenyképesség szintje

Legfontosabb hívószavak
Vállalati Regionális/országos

USA 
Versenyképes-
ségi Tanácsa

x •a gazdaság általános fejlettség- és állapotjelzői jók
•a gazdaság elég nyitott

Chikán A. x •termelési tényezőinek hozadéka növekszik

Csorba L. x •szereplője a versenynek
•saját céljai elérésére törekszik

Porter M. E. x x •azon intézmények, politikák és tényezők, amelyek 
meghatározzák a termelékenységet

Czakó E. x

•versenytársak termékeinél [...] inkább hajlandók a 
vállalat  számára  nyereséget  biztosító  feltételek 
mellett megfizetni
•képes  a  környezeti  és  a  vállalaton  belüli 
változások  érzékelésére  és  az  ezekhez  való 
alkalmazkodásra
•a társadalmi felelősség normáinak betartása

Csaba L. x •előre tekintő értékítéletet jelenít meg

1. táblázat: Versenyképességi definíciók
Forrás: saját szerkesztés

Láthatjuk,  hogy  három  olyan  definíciót  találtunk,  amely  mind  vállalati,  mind 

regionális/országos  szinten  értelmezi  a  versenyképességet,  négy,  illetve  három  olyan 

definíciót, mely csak az egyik szinten. A definíciókból kiragadott legfontosabb hívószavak 

a lehető legváltozatosabb képet mutatják.

Miután áttekintettük a definíciókat, a korábban kifejtett második szintre léphetünk, 

ahol is azt nézzük meg, hogy a különböző elméletekben a definícióban szereplő állítások 

milyen tényezőkből tevődhetnek össze.

1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)

Amint az az előző alfejezetben bemutatott felsorolásból is érezhető, a szerzők nem 

csak  eltérő  feltételezések  alapján  jutnak  eltérő  eredményre,  hanem  már  abban  sincs 

egységes  álláspont,  hogy  milyen  szinten  és  minek  a  versenyképességéről  van  értelme 

értekezni. Ennek természetes következménye, hogy:
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1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)

• a  különböző  álláspontok  különböző  szintű,  egymással  nem  összehasonlítható 

versenyképességről beszélnek a mikroszinttől a regionálison át a globálisig;

• nem tisztázott,  hogy a különböző szinteknek van-e egymásra hatása, és ha igen, 

akkor milyen.

Mindezek alapján először tisztázni kívánom a versenyképesség lehetséges szintjeit, 

és csak ennek birtokában foglalkozom a különböző irányzatok mélyebb ismertetésével.

A legszélesebb  értelemben  véve  az  irodalom  a  versenyképességnek  4  szintjét 

különíti el. A legelső szint2 a  vállalati szint (egyes források mikroszintnek is nevezik). A 

vállalati szintű versenyképesség-vizsgálatok egy-egy konkrét vállalat teljesítményét mérik. 

A fejtörést a vállalati szint heterogenitása okozza, mégpedig a nagyvállalatok és a kis- és 

középvállalati  (KKV)  szektor  eltérő  jellemzőinek  megragadása,  majd  szinte  azonnal 

felvetődik a felsőbb szintekkel való kapcsolat problémája is. A következő szint a regionális  

szint (egyes források mezoszintnek is nevezik). Az első félreértések abból adódnak, hogy 

bizonyos szerzők (OECD 1992, Botos 1999) regionális alatt egy országnál nagyobb szintet 

(is)  értenek,  míg  mások  (Lengyel  1999,  Czakó  2000)  a  hazai  szóhasználathoz  jobban 

illeszkedően  egy országnál  kisebb  szintet  értenek.  Jelen  munkámban  egy „országosnál 

kisebb, de a vállalatinál nagyobb szint” meghatározást fogom használni. A másik félreértés 

abból  adódik,  hogy „az  országosnál  kisebb,  de  vállalatinál  nagyobb”  szint  mit  jelent: 

inkább földrajzi fogalom (pl.: Tokaj) – ezt sugallná a „regionális” szó –, inkább iparágat 

jelöl  (pl.:  borászat)  vagy  ennek  valamilyen  kombinációját  (pl.:  tokaji 

borvidék/borklaszter)? Véleményem szerint a kérdést nem kell egyértelműen eldönteni, az 

egyes – később bemutatott – elméletek impliciten tartalmazzák a maguk álláspontját3. A 

harmadik szint az országos szint (egyes források makroszintnek is nevezik). Az empirikus 

vizsgálatokban ez a szint a legelterjedtebb és ez igényli a legkevesebb magyarázatot. A 

negyedik  szint  az  országok  feletti szint4 (egyes  források  metaszintnek  is  nevezik). 

Példaként említhető az európai Kék Banán (Schätzl 1993; Delamaide 1994) (2. ábra) vagy 

az ázsiai kistigrisek5 (3. ábra), illetve a „globális szint”, mely általában elvont fogalomként, 

2 Megjegyzendő, hogy Czakó (2000) megkülönbözteti az ennél is kisebb termék-, termékcsoport szintet is.
3 A porteri elmélet egyértelműen iparágakról, majd később klaszterekről szól, míg például az erőforrás-

alapú megközelítés jobban a területi alapú felé látszik húzni.
4 Egyes források (Lengyel 1999, Botos 1999) a „nemzetek feletti régiók” kifejezést használják.
5 Hongkong, Szingapúr, Tajvan, Dél-Korea, Indonézia, Malajzia, Fülöp-szigetek, Thaiföld, Brunei.
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1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)

néha transzcendentális kontextusban jelenik meg, amikor egy szerző „globális verseny”-

ről, „globális versenyképesség”-ről ír.

A  különböző  szintek  szerepét  a  „Gazdasági  rendszerek  versenyképessége” 

(Systemic Competitiveness) irodalma (Esser et al. 1995, Meyer-Stamer 2008, Annoni és 

Kozovska 2010) szemléletesen mutatja be. Eszerint:

• a  mikroszint  az,  ahol  a  vállalatok  a  kompetitív  piacokon  versenyeznek,  és 

egymással  hálózatokat  és  szövetségeket  hoznak  létre,  hogy  fenntartsák  a 

versenyelőnyüket;

• a mezoszinten történnek az olyan célzott beavatkozások, amelyekkel támogatják a 

vállalatoknak a versenyelőnyük kialakítására tett erőfeszítéseit;

• a  makroszinten  vannak  az  általános  intézmények,  gazdaságpolitikák  és 

keretfeltételek;

• a metaszinten vannak egy adott társadalom alapvető irányultságai és egyéb lassan 

változó tényezők. (Meyer-Stamer 2008, p2)
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1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)

Miután bemutattuk a versenyképesség különböző lehetséges szintjeit, rátérhetünk 

az  egyes  irányzatok  áttekintésére.  Az  elméletek  egy,  témánk  szempontjából  hasznos 

csoportosítása az alábbi:

• iparági megközelítés (elsősorban Porter nevéhez köthető);

• erőforrás-alapú megközelítés (elsősorban Grant és Barney nevéhez köthető);

• vállalkozási  oldalú  megközelítés  (elsősorban  Baumol,  Shane  és  Acs  nevéhez 

köthető);

• pénzügyi megközelítés (elsősorban Norton és Kaplan nevéhez köthető).
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Four_Asian_Tigers



1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)

1.2.1. A versenyképesség iparági megközelítése

A  versenyképesség  iparági  megközelítése  elsősorban  a  Michael  Porter  által 

felépített  modellrendszer  (Porter  1998a,b),  illetve  annak  bírálata  (Krugman  1994)  köré 

épül. A modellek közül a két legismertebb és az oktatásban is elterjedt keretrendszer a piaci 

verseny öttényezős modellje (Porter 1979, 2001, 2008), illetve a nemzeti versenyképesség 

gyémánt-modellje (Porter 1990).

Az öttényezős modell eredeti változatában 1979-ben 5 olyan tényezőt azonosított, 

amely az adott iparágban alkalmazható stratégiát alapvetően befolyásolja. Ezek:

1. az ágazatban tevékenykedő vállalatok közötti verseny,

2. a vevők alkuereje,

3. a beszállítók alkuereje,

4. az új belépők veszélye, és

5. a helyettesítő termékek/szolgáltatások megjelenésének veszélye.

Porter későbbi munkáiban végig kitartott az eredeti koncepció helyessége mellett, 

és csupán hangsúlyeltolódásokról beszélt, például az internet térhódítása kapcsán (Porter 

2001). Az öttényezős modell szerint a vállalati teljesítmény két elkülönülő részből tevődik 

össze: egyrészt az iparágban szokásos tevékenységekből, másrészt azon tevékenységekből, 
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4. ábra: Az öttényezős modell
Forrás: Hoványi (1999)



1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)

melyeket  ezeken  túl,  az  átlag  felett  képes  a  vállalat  végrehajtani  (Porter  1979).  Az 

iparágban  szokásos  tevékenységekre  azért  van  a  vállalatnak  szüksége,  hogy egyáltalán 

elindulhasson  a  versenyben.  Példa  erre,  hogy  egy  sikeres  adótanácsadó  vállalkozás 

alkalmazottainak  nyilván  tisztában  kell  lenniük  az  anyagi  adójogszabályokkal,  hiszen 

enélkül nem lehetséges a versenyben való elindulás. Ez ugyanakkor önmagában még nem 

jelent  versenyelőnyt.  Versenyelőnyt  azon  tevékenységek  fognak  jelenteni,  amelyeket  a 

vállalkozás az átlag felett lesz képes végrehajtani. Ez a többletteljesítmény származhat a 

működési  hatékonyságból,  illetve  az  eltérő  stratégiai  pozicionálásból  (Porter  1996).  A 

példánál maradva ezek az anyagi adójogszabályok ismeretén túl valamely adónemre vagy 

adótémára (pl.: offshoring) való specializálódás vagy például az adóhatósági ellenőrzési 

gyakorlatban szerzett speciális ismeretek stb. lehetnek.

A vállalati szinthez képest regionális, illetve országos szinten a versenyképesség 

értelmezése  sok  tekintetben  módosul.  Az  elméletek  általában  a  komparatív  előnyök 

(Ricardo 1991, Krugman és Obstfeld 2003) elméletéből, illetve annak kritikájából indulnak 

ki, és sajátos megközelítésben valamely gazdasági mutatót kiemelve magyarázzák az adott 

ország versenyképességét (Török 2003, Lengyel 1999, 2006).

A  porteri  modellrendszerben  a  nemzeti  versenyképesség  fokmérője  a 

termelékenység (Porter 1990), kialakításában pedig a nemzeti versenyképesség gyémánt-

modelljének négy tényezője vesz részt (Porter 1990, Lengyel 2000a, Némethné 2009):

1. tényezőellátottság:  az  iparági  verseny  szempontjából  kulcsfontosságú  termelési 

tényezőkkel való ellátottság (pl.: tudásbázis, fizikai infrastruktúra, pénzügyi, humán 

és természeti források).

2. támogató és kapcsolódó iparágak: a nemzetközi szinten is versenyképes beszállító 

és kapcsolódó iparágak megléte vagy hiánya (pl.: támogató iparágak, kapcsolódó 

iparágak, klaszterek);

3. keresleti feltételek: az adott iparág termékei vagy szolgáltatásai iránti hazai kereslet 

(pl.: hazai kereslet, igényes vásárlók, a kereslet nemzetközivé tétele).

4. vállalati  stratégia,  szerkezet  és  a  verseny  erőssége:  a  vállalatok  létrehozásának, 

szervezésének, menedzselésének módjait meghatározó feltételek, valamint a hazai 

verseny természete (pl.: stratégia, célrendszerek, új cégek megjelenése).
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1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)

A gyémánt-modellben külön csúcsként nem jelenik meg, hanem mintegy az egészet 

átöleli az innováció és a verseny.

A támogató és kapcsolódó iparágakkal kapcsolatban  vetődik fel a porteri elmélet 

egyik izgalmas kérdése. Már korábban is jeleztem, hogy a regionális szint értelmezésénél 

nem feltétlenül földrajzi területet lehet csak érteni, hanem a vállalati és az országos szint 

közötti  átmeneti  szintet.  A  szerző  írásaiban  következetesen  iparágakról,  később 

klaszterekről beszél. „Klasztereknek nevezzük az egymással kapcsolatban álló, egy adott 

szakterületen  működő,  földrajzilag  koncentrált  vállalatok  és  intézmények  összességét” 

(Porter  1998a  p78).  „Egy  klaszter  vállalatai  és  intézményei  ugyanazon  lokalizált 

tudásbázisra,  munkaerőbázisra  és  infrastruktúrára  támaszkodnak,  valamint  hasonló 

innovációkat hasznosítanak, azaz együtt tudnak működni a kutatás-fejlesztés több területén 

is.  Amíg  az  értéklánc-rendszerben  mint  vállalati  hálózatokban  a  vállalatok  üzleti 

kapcsolatban  állnak  egymással,  addig  a  klaszter  jóval  nyitottabb,  mivel  informális 

kapcsolatokon,  vállalkozói  összejöveteleken,  klubokon  stb.  keresztül  is  „face-to-face” 
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5. ábra: A porteri gyémánt-modell
Forrás: Porter (1990)
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módon  áramlanak  az  információk.  A  termékdifferenciálás  miatt  a  klaszter  szintjén 

jelentkező  pozitív  externáliák  általában  fontosabbak,  mint  a  költségekben  mérhető 

urbanizációs előnyök.” (Lengyel 2000a p73)

Következésképpen  Porter  elsősorban  iparágak  és  klaszterek  szintjén  vizsgálja  a 

versenyképességet,  és  csak  másod-,  harmadsorban  vállalati  vagy  országos  szinten.  Az 

országos  szintű  elemzésre  jó  példa  a  Globális  Versenyképességi  Index  (Global 

Competitiveness Index, GCI), amely a későbbiekben kerül bemutatásra.

A szakirodalomban létezik az öttényezős és a gyémánt-modell  integrációja is az 

alábbiak szerint:

A két modell integrációjának a lényege (Dinya és Domán 2004, Némethné 2009), 

hogy:

• A meglévő és az új belépő konkurencia ereje hatással van:

◦ a verseny intenzitására,
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6. ábra: Porter két modelljének integrációja
Forrás: Némethné (2010).
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◦ valamint  az  inputfeltételek  változására  is,  amelynek  oka,  hogy  nemcsak  a 

vizsgált vállalat, hanem az iparágban tevékenykedő konkurensei is ugyanarról a 

piacról szerzik be erőforrásaikat.

•  A szállítók alkupozíciója hatással van:

◦ az  ezen  szállítóktól  származó  inputok  megszerzésének  feltételeire  (szállítási 

határidők, fizetési feltételek stb.) ,

◦ valamint  a  támogató  iparágak  minőségére,  amelynek  oka,  hogy  ezek  a 

támogatók valójában maguk a szállítók.

•  A vevők alkupozíciója hatással van:

◦ a keresleti feltételekre, amiket maguk a vevők alakítanak ki,

◦ valamint áttételesen a támogató iparágakra, hiszen azok kereslete származékos, 

aminek forrását a vevők teremtik meg.

•  A helyettesítő termékek fenyegetése hatással van:

◦ a keresleti  feltételek alakulására,  amely annál  erősebb,  minél  rugalmasabb a 

kereslet,

◦ valamint a gyártóik/eladóik etikus vagy éppen etikátlan viselkedése nagyban 

befolyásolja a piaci versengés erősségét és minőségét.

Továbbhaladva,  Porter  (1996)  háromféle  vállalati  versenystratégiát  különböztet 

meg: a differenciáló, a költségdiktáló és a koncentráló (fókusz) stratégiát.

A versenyelőny alapja a(z)
egyediség hatékonyság

A teljes iparág szintjén Megkülönböztető stratégia Költségdiktáló stratégia
Egy szegmensben Koncentráló (fókusz) stratégia

2. táblázat: Vállalati versenystratégiák

A megkülönböztető stratégia  akkor  valósul  meg,  ha a  vállalat  a  teljes  piacot  le 

kívánja fedni és a versenyelőnyét az egyediségre alapozza.  Lényege,  hogy a fogyasztói 

hűség kiépítését a termék vagy szolgáltatás egyedi módon történő pozicionálásával éri el. A 

siker kulcsa, hogy olyan megkülönböztető kompetenciára építjük a differenciálást, amiben 

a  vállalkozás  egyedülállóan  jó  a  versenytársakkal  összehasonlítva.  A  költségdiktáló 
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stratégia ezzel szemben a hatékonyságra helyezi a hangsúlyt. A cél, hogy a vállalkozás az 

iparág költségvezetőjévé váljon, így az alacsony árakkal azokat a fogyasztókat érheti el, 

akik ár alapján hozzák döntéseiket. A költségdiktáló stratégia akkor alkalmazható jól, ha a 

fogyasztók árérzékenyek. Az előző kettővel szemben a koncentráló (fókusz) stratégia csak 

a piac egy vagy néhány szegmensére koncentrál. Lényege, hogy a vállalkozás egy vagy 

több  fogyasztói  szegmenst  választ  ki,  azonosítja  a  fogyasztók  egyedi  szükségleteit,  és 

utána specifikusan a részükre kifejlesztett termékkel, szolgáltatással célozza meg őket. Ez 

a stratégia tehát a piaci szegmensek különbözőségére épít.

A porteri elméletnek több továbbfejlesztése is ismert. Ezek közös jellemzője, hogy 

az  alapmodelleket  –  mind  a  gyémánt-,  mind  az  öttényezős  modellt  –  újabb  és  újabb 

vizsgálandó szempontokkal bővítik ki. Rugman és D’Cruz (1993) például dupla gyémánt 

(double diamond) alkalmazását javasolja.  Fő állításuk, hogy az eredeti  gyémánt-modell 

nem veszi figyelembe az egyes országok nemzetközi kapcsolatait, vagyis a határon átnyúló 

fogyasztást,  a kormányzati  politikák egymásra hatását.  A megoldás  véleményük szerint 

két-két vizsgált ország egyedi gyémántjának összekapcsolása.
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7. ábra: Dupla gyémánt
Forrás: Rugman 2002 p245
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Hoványi  (1999)  még  ennél  is  tovább  megy,  és  egy  hármas  gyémántstruktúrát 

javasol.  „Az  első  szint  a  vállalat  országában  vizsgálja  a  gazdaság  alakulásának  fő 

tendenciáit; második szintje a tendenciák okait elemzi, hogy következtetni lehessen ezek 

jövőbeli  irányára,  intenzitására  és  tartósságára;  harmadik  szintje  pedig  a  globális 

összefüggéseket  tárja  fel,  hogy  figyelembe  lehessen  venni,  ezek  miként  hatnak  majd 

mindazokra az országokra, amelyek piacán az adott vállalat – akár beszerzéseiben, akár 

értékesítésében  –  érdekelt.”  (Hoványi  1999,  p1017.)  Mindehhez  a  szerző  5+8+8=21 

tényezőt  azonosít,  melyeket  önmagukban  és  egymásra  hatásukban  vizsgálva  pont  az 

eredeti gyémánt egyszerűsége és letisztultsága veszik el.

1.2.2. A versenyképesség erőforrás-alapú megközelítése

A versenyképesség erőforrás-alapú megközelítésnek (resource based view) széles 

irodalmi  háttere  van  az  elmúlt  50  évből  (Penrose  (1959),  Wernerfelt  (1984),  Peteraf 

(1993)). Jelen munkám aktuális alfejezete elsősorban Barney (1991, 2001) és Grant (1991) 

munkássága köré épül. Az elméletet magukénak vallók fő állítása, hogy a versenyképesség 

kialakításában a vállalkozás által birtokolt erőforrásoknak van döntő jelentőségük. Ezen 

erőforrások három, illetve hat nagy csoportba sorolhatóak:
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8. ábra: Hármas gyémánt
Forrás: Hoványi 1999 p5
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Az erőforrások csoportjai 
Barney (1991) felosztásában Grant (1991) felosztásában

1. fizikai tőke,

2. humán tőke,

3. szervezeti tőke.

1. fizikai erőforrások,

2. humán erőforrások,

3. szervezeti erőforrások,

4. pénzügyi erőforrások,

5. technológiai erőforrások,

6. hírnév.
3. táblázat: Az erőforrások csoportjai az erőforrás-alapú megközelítésben
Forrás: saját szerkesztés

Látható,  hogy  az  első  három  mindkét  szerzőnél  ugyanaz,  míg  Grant  három 

továbbival  (pénzügyi  és  technológiai  erőforrásokkal,  valamint  a  hírnévvel)  egészíti  ki. 

Témánk szempontjából nem fontos ennek a vitának az eldöntése. A fontos az, hogy ahhoz, 

hogy  ezen  tőkeelemek/erőforrások  a  vállalkozásnak  versenyelőnyt  biztosíthassanak 

szükséges, hogy

• értékesek

• ritkák

• nehezen leutánozhatóak és

• nehezen helyettesíthetőek legyenek.

A  szerzők  nagy  erőfeszítéseket  tesznek,  hogy  a  kidolgozott  elméletet  minél 

általánosabb érvényűvé tegyék, így több olyan munka is található (Conner 1991, Barney 

2001),  amelyben  az  egyes  közgazdasági  iskolákhoz  képest  pozicionálják 

mondanivalójukat.  Az  erőforrás-alapú  szemléletben  a  felsorolt  három  tőkeelem 

mindegyike azon előfeltételezésre épül, hogy az erőforrások:

• heterogének,

• immobilak és

• az információk tökéletlenek.
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A vállalkozás  versenyképessége  első  megközelítésben  azon múlik,  hogy milyen 

mennyiségű és minőségű erőforrásokat birtokol. Grant azonban egy fontos kiegészítéssel 

él:  állítása  szerint  az  erőforrások  birtoklása  és  a  hasznosításuk  között  nincs  előre 

meghatározott, függvényszerű kapcsolat. Az, hogy milyen típusú, mennyiségű és minőségű 

erőforrásokat  birtokol  a  cég,  meghatározza,  hogy milyen  potenciális  lehetőségek közül 

választhat  egyáltalán.  Legalább  ilyen  fontos  szempont  ugyanakkor,  hogy  a  birtokolt 

erőforrásokat  csak  jó  stratégiával  és  a  stratégiát  végrehajtani  képes  szervezettel  lehet 

sikeresen felhasználni.

Az eddigiekben statikus szemléletben vizsgáltuk az erőforrásokat, most térjünk át a 

dinamikus  szemléletre!  A gondolatmenet  dinamizálásánál  két  fontos  dolgot  kell  még 

figyelembe venni. Először is a vállalat képes tanulni, tehát képes maga is erőforrásokat 

fejleszteni.  Ezeket  Hamel  és  Prahalad  (1990)  a  vállalat  alapkompetenciájának  (core 

competence) hívta. Az alapkompetenciák a szervezet kollektív tudása, mely elsősorban a 

különféle  termelési  képességek  koordinálására  és  a  sokféle  technológiai  eljárás 

integrálására  vonatkozik  (Hamel  és  Prahalad  1990,  p82).  Ezen  alapkompetenciák 

lényegesen  eltérnek  a  vállalatok  más,  elsősorban  fizikai  (tárgyi)  eszközeitől.  A 

kompetenciák nem olyan módon kopnak, mint a fizikai eszközök. A fizikai eszközök a 

mindennapos használat  során kopnak el,  míg a kompetenciák a mindennapos használat 

hatására  az  idő  előrehaladtával  növekedhetnek  is.  Ehhez  azonban  szükséges,  hogy  a 

kompetenciákat karbantartsák és védjék, mivel ha nem használják, a tudás elhalványul. A 

kompetenciák  azok  a  kötőanyagok,  amelyek  összetartják  a  meglévő  vállalati 

tevékenységeket és motorjai az új tevékenységek fejlesztésének. Hamel és Prahalad szerint 

a vállalatok által fejlesztett erőforrások (kompetenciák) nagyon hasonló tulajdonságokkal 
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9. ábra: A vállalati erőforrások és a versenyképesség kapcsolata
Forrás: Barney (1991) alapján saját szerkesztés
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kell,  hogy rendelkezzenek,  mint  amelyeket  Barney  is  megfogalmazott:  több  piacon  is 

felhasználhatóak,  a  versenytársak  számára  nehezen  utánozhatóak  legyenek,  és  jelentős 

mértékben járuljanak hozzá a fogyasztó által  észlelt  hasznossághoz. Lényegében Grant, 

Hamel  és  Prahalad  ugyanarról  beszél.  Grant  azt  állítja,  hogy  a  megfelelő  erőforrások 

birtoklása fontos ugyan,  de nem predeterminálja a  sikert,  mert  a megfelelő hasznosítás 

képessége is szükséges, míg Hamel és Prahalad bevezeti az alapkompetencia, vagyis az 

előbb említett megfelelő hasznosítás képességének fogalmát.

A dinamizálás során a másik felmerülő probléma, hogy a vállalatok nem csak saját 

képességeket tudnak fejleszteni, hanem egymástól is képesek tanulni. Ez azt jelenti, hogy a 

sikeres vállalatok stratégiáját  a versenytársak igyekeznek másolni,  és előbb vagy utóbb 

sikerül is nekik. A gondolat nem speciálisan az erőforrás-alapú elmélethez köthető, hiszen 

szinte mindegyik stratégiával foglalkozó cikk hosszabb-rövidebb terjedelemben említést 

tesz a kérdésről (csak példálózva: Porter 1996, 2011; Norton és Kaplan 1992, Acs et al 

2008 stb.).

1.2.3. A versenyképesség vállalkozási oldalú megközelítése

A vállalkozások és a versenyképesség vállalkozási oldalú megközelítése elsősorban 

a  szakmapolitikai  döntéshozatalra  (policy)  koncentrál.  A témával  foglalkozó  cikkek  és 

szerzőik a vállalkozások sikerességét döntő mértékben az őket  körülvevő, meghatározó 

intézményi struktúrának (adórendszer, szabályozó eszközök stb.) tulajdonítják.

Ennek  a  megközelítésnek  az  első  érdekes  gondolata,  hogy a  „vállalkozások”-at 

sajátos  módon  kezdi  el  csoportosítani,  és  ez  alapján  egyedi  definíciókhoz  jut  el.  A 

vállalkozásoknak  a  méret  (mikro-,  kis-,  közepes,  nagy-)  vagy  a  gazdasági  aktivitás 

(regisztrált,  működő  stb.)  szerinti  csoportosítása  közismert.  Baumol  (1990)  azonban 

aszerint,  hogy  az  adott  vállalkozás  hozzájárul-e  a  társadalmi  jóléthez  megkülönböztet 

alkotó (productive), nem alkotó (unproductive) és romboló (destructive) vállalkozásokat6. 

A  gondolatmenetet  tovább  fűzve  Murphy  et  al.  (1991)  kimutatja,  hogy  különböző 

vállalkozásoknak  nem  csak  a  nehezen  számszerűsíthető  társadalmi  jóléthez,  de  a 

6 Az  alkotó  (productive)  vállalkozások  növelik  a  társadalmi  jólétet,  a  nem  alkotó  (unproductive) 
vállalkozások  nem változtatják,  a  romboló  (destructive)  vállalkozások  pedig  csökkentik  a  társadalmi  
jólétet.
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közvetlenül mérhető gazdasági növekedéshez sem azonos a hozzájárulásuk. Adódik tehát a 

kérdés, hogy a statisztikákban szereplő vállalkozásokat milyen módon tudjuk egymástól 

elkülöníteni?

A vállalkozás egy lehetséges definíciója a következő: „A vállalkozás a vállalkozói 

attitűdök,  tevékenységek  és  aspirációk  közötti  dinamikus,  intézményileg  beágyazott, 

egyének  által  alakított  kölcsönhatás,  mely  az  erőforrások  elosztását  az  új  vállalatok 

létrehozása és működtetése által valósítja meg.” (Acs et al. 2011 p7)

Acs et al. (2008 p1) egyértelműen fogalmaz: „A vállalkozást a gazdasági fejlődés 

egy fontos mechanizmusának tartják a foglalkoztatáshoz,  az innovációhoz és a jóléthez 

való  hozzájárulása  miatt.”  Henrekson  és  Stenkula  (2009  p2)  azonban  felhívja  a 

figyelmünket,  hogy  „a  vállalkozóra  és  a  vállalkozásra  nincsen  általánosan  elfogadott 

fogalmunk, és rendszerint ezeket nem egyértelműen vagy helytelenül használják. Például 

az  önfoglalkoztatást  (vagy kis-  és  közepes  vállalkozásokat,  KKV-kat)  és  a  vállalkozást 

egymás szinonimájaként használják az empirikus munkákban.” Állításuk szerint tehát a 

vállalkozás  (entrepreneurship)  minőségileg  mást  jelent,  mint  az  önfoglalkoztatás.  Az 

önfoglalkoztatás általában „a kedvezőtlen intézményi környezetre adott második legjobb 

válasz,  és  semmi  köze  a  vállalkozói  tevékenységhez.  Tulajdonosi  érdekeltséggel  nem 

rendelkező alkalmazottak is rendelkezhetnek vállalkozói jellemzőkkel egy létező (nagy-) 

vállalaton belül, noha ez csak ritkán fordul elő [...]. Ebből következően az önfoglalkoztatás 

sem nem szükséges,  sem nem elégséges  feltétele  a  vállalkozónak.”  Ezzel  szemben  „a 

vállalkozás egyénektől és szervezetektől indul ki – akár újak, régiek, nagyok vagy kicsik – 

amelyek aktívan megújítják és átformálják a gazdaságot. A vállalkozás egy szerep, amelyet 

olyan sajátos egyének végeznek, akik eldöntik, hogy betöltik-e és milyen mértékig töltik be 

ezt a szerepet.”  A kérdést tovább szűkíti Acs (2008) a „nagyhatású vállalkozások” (high-

impact  entrepreneurship,  HIE)  fogalmának  bevezetésével.  „A  nagyhatású  vállalkozás 

innovációvezérelt,  nagyon  bizonytalan  környezetben  működik  és  végeredményben 

schumpeteri jellegű (Acs 2008 p6). Henrekson és Stenkula (2009 p4) megfogalmazásában: 

„A nagyhatású vállalkozó piacra viszi az alapvető innovációs eredményeket vagy gyökeres 

újításokat  hoz létre,  jelentős  vállalkozói  járadékra  tesz szert,  fellendíti  a  növekedést  (a 

vállalkozás és az egész gazdaság tekintetében) és a foglalkoztatást, és kitolja a termelési 

lehetőségek  határát.  [...]  Azokat  a  vállalkozói  cégeket,  amelyek  kivételes  növekedési 
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pályán  haladnak  nagy  növekedésű  cégeknek  (high-growth  firms)  vagy  gazelláknak  is 

nevezik.”

Miután  a  hivatkozott  cikkek  nyomán  beláttuk,  hogy  nem  minden  vállalkozás 

tekinthető  azonosan  hasznosnak  egy nemzetgazdaság  fejlődése  szempontjából,  fel  kell 

tenni  a  kérdést,  hogy a  szakmapolitikai  döntéshozóknak (policy makers)  milyen irányt 

célszerű  követni.  Henrekson  és  Stenkula  (2009)  az  előbbiek  alapján  megkülönböztet 

önfoglalkoztatásra  és  vállalkozásfejlesztésre  irányuló  szakmapolitikát.  Az 

önfoglalkoztatásra irányuló szakmapolitika elsősorban a mennyiségi mutatókra koncentrál. 

Bizonyos pozitív hatások (növekvő foglalkoztatás, innovációk) erősítésére, illetve negatív 

hatások  (alacsony  skálahozadék,  információs  aszimmetria)  csökkentésére  hivatkozva 

kormányzati szervezeteket és támogatási programokat hoznak létre annak érdekében, hogy 

a kisméretű cégeket támogassák. Ennek a gondolatmenetnek a félrevezető voltát nemcsak 

az  idézett  szerzőpáros  bizonyítja,  hanem  például  Shane  (2009)  is,  amikor  cikkének 

címében  felteszi  a  kérdést:  „Miért  rossz  politika  az,  ha  több  embert  ösztönzünk 

vállalkozásra?” A már korábban elhangzott érveken túl állítása szerint az önfoglalkoztató 

fiatal cégek termelékenysége alacsonyabb, alacsonyabb bért képesek kigazdálkodni és csak 

ritkán  vannak növekedési  céljaik.  A szerzők  szerint  a  megoldás  a  vállalkozásfejlesztés 

lenne,  ahol  a  vállalkozókat  (entrepreneurs)  és  nem  az  önfoglalkoztatókat  (self-

employment) részesítenék előnyben. Ez a szakmapolitika a minőséget helyezi előtérbe (a 

mennyiséggel szemben), és fő állítása, hogy olyan intézményi környezetet kell kialakítani, 

ahol a nagyhatású vállalkozások növekedni tudnak.

Acs  et  al.  (2008)  azzal  egészíti  ki  ezt  a  gondolatmenetet,  hogy  nem  szabad 

elfeledkeznünk az országok eltérő fejlettségéről. A porteri elméletre (1990) támaszkodva 

három  különböző  fejlettségi  szintet  különít  el  –  tényezővezérelt  (factor-driven), 

hatékonyságvezérelt  (efficiency-driven),  és  innovációvezérelt  (innovation-driven  stage) 

országokat  –,  és  amellett  érvel,  hogy a különböző szakaszokban más-más  szerep  jut  a 

vállalkozásoknak7,  így a (tervezett)  vállalkozások száma és az egy főre jutó jövedelem 

közötti kapcsolat egy U alakú görbével írható le legjobban.

7 Fontos, hogy ebben a cikkben a szerzők nem foglalkoznak a korábban részletezett önfoglalkoztatás – 
vállalkozás – nagyhatású vállalkozás problémával!
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1.2.4. A versenyképesség pénzügyi megközelítése

A vállalat teljesítményének pénzügyi szempontú mérése az elméleti áttekintésben 

szereplő  irányzatok  közül  talán  az  egyik  legrégebbi  hagyományokkal  rendelkezik.  A 

gazdasági teljesítmény mérésére a történelemben többször történt kísérlet (Budai 2008), a 

tudományos igényességű méréseket azonban Modigliani és Miller munkásságától (1958, 

1963, 1988) szokás datálni. Az első megközelítések tisztán pénzügyi mutatókból indultak 

ki,  és  pénzügyi  folyamatokra  (profitképződés,  részvényárfolyamok  stb.)  kívántak 

magyarázatot adni.

Pénzügyi mutató Kiszámítása
Saját  tőke  arányos  megtérülés  (Return  on 
Euqity, ROE)

ROE=Saját tőke
Nyereség

Eszközarányos  megtérülés  (Return  on 
Assets, ROA)

ROA=Mérlegfőösszeg
Nyereség

Egy részvényre jutó osztalék (Earnings per 
Share, EPS)

EPS= Nyereség
Részvények száma

P/E mutató (Price - Earnings Ratio) P /E=Egy részvény ára
EPS

4. táblázat: A fontosabb pénzügyi eredményességet mérő mutatók
Forrás: saját szerkesztés

A kutatások  idővel  igen  széles  körű,  egymásra  épülő  elemzést  tettek  lehetővé 

(Damodaran 2001, Katits 1995, 1998). A tudományterületek egymásra hatásából azonban 

kibontakozott  a  felismerés,  miszerint  a  pénzügyi  mutatókon  túl  egyéb  tényezőket  is 

figyelembe kell  venni  (Lev és  Zarowin 1999,  Christensen et  al.  2008,  Hanssens  et  al. 

2008). Ezek között szerepel a fogyasztókkal (Wise és Baumgartner 1999), a fogyasztók 

megelégedettségével (Garvin 1987), a munkavállalókkal (Mathis és Jackson 2005) és a 

munkavállalói  tudással  (Bukowitz  et  al.  2004)  illetve  szélesebb  értelemben  a  vállalat 

immateriális javaival (Lev 2004) stb. kapcsolatos szempontok. A probléma ott vetődik fel, 

hogy a pénzügyi mutatókkal ellentétben ezen tényezők mérése nehéz és a végeredmény 

szubjektív.
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A  problémára  az  egyik  lehetséges  megoldás  a  kiegyensúlyozott 

mutatószámrendszer  (Balanced  Scorecard,  BSC)  alkalmazása  (Norton  és  Kaplan  1992, 

2007,  2008).  A  Balanced  Scorecard  alkalmazásának  újszerűsége  abban  állt,  hogy  a 

pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámokat úgy tudta ötvözni, hogy azok egy egységes 

rendszerben a vállalat vezetői elé tárhatók. A BSC négy egyenrangú nézőpont (pénzügyi 

nézőpont, vevői nézőpont, tanulás és fejlődés, működési folyamatok) köré csoportosítja a 

mondanivalóját,  melyből  csupán  egy  az,  amely  kimondottan  pénzügyi  mutatókat  vesz 

figyelembe.

A BSC alkalmazása igen széleskörű: alapjában a teljesítménymérés egy formáját 

valósítja meg (Norton és Kaplan 1992), de a stratégiai terv készítésének megalapozásától 

(Norton  és  Kaplan  2001)  a  stratégia  helyes  végrehajtásának  ellenőrzésén  (Norton  és 

Kaplan 1993) keresztül az alkalmazottak motiválásáig (Norton és Kaplan 1993) számtalan 

területen alkalmazható.

A versenyképesség  vizsgálatának szempontjából  véleményem szerint  jelentősége 

abban  áll,  hogy  lehetőséget  biztosít,  hogy  a  korábban  ismertetett  versenyképességet 

meghatározó tényezőket mérhetővé és bemutathatóvá tegyük. Az eddig tárgyalt elméletek a 
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10. ábra: A BSC nézőpontjai
Forrás: Boda (2005) alapján saját szerkesztés
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versenyképesség fontos aspektusaira hívták fel a figyelmünket, de általában nyitva hagyták 

a mérhetőség kérdését8. A BSC – bár nem kimondottan a versenyképesség mérésére készült 

– a versenyképesség mérésének egy lehetséges formáját adja. Azzal pedig, hogy a vizsgált 

nézőpontok között pénzügyi és nem pénzügyi nézőpontok is szerepelnek, lehetőséget ad a 

„hard” és a „soft” területek összekapcsolására. A formális logika alapján is beláthatjuk: kell 

hogy  legyen  kapcsolat  a  különböző  területek  között.  A  jobb  versenyképesség 

szükségszerűen le kell, hogy képeződjön a pénzügyi mutatókban (az EBIT9 növekedése, az 

EPS  növekedése,  a  piaci  részesedés  növekedése  stb.),  a  jobb  pénzügyi  mutatókkal 

rendelkező vállalkozások pedig  jobb lehetőségekkel  indulnak a  piaci  versenyben.  Saját 

kutatásaim és eredmény(telenség)eim is azonban arra vezettek, hogy a formális logikán túl 

a matematikai-statisztikai bizonyítás során már-már leküzdhetetlen akadályokba ütközünk. 

A BSC széleskörű elfogadottsága nyomán ugyanakkor az a meggyőződésem, hogy elméleti 

kutatásokban  a  két  terület:  a  „hard”,  inkább  pénzügyi  alapú  és  a  „soft”,  inkább 

vállalatirányítási  szempontú megközelítés lassan összeér, és lehetővé válik az elméletek 

szintetizálása.

1.2.5.Versenyképességi megközelítések összegzése

Az előző alfejezetekben a versenyképesség négy megközelítését tekintettük át:

• az iparági megközelítést;

• az erőforrás-alapú megközelítést;

• a vállalkozási oldalú megközelítést és

• a pénzügyi megközelítést.

Ennek célja az volt,  hogy az 1.1-es alfejezetben bemutatott  definíciós szintről – 

ahol  tömören,  egy  mondatban  határozzuk  meg  a  fogalmat  –  az  értelmezés  második 

szintjére lépjünk, amikor sorra vesszük, hogy milyen tényezőkből áll össze a fogalom.

Az  iparági  megközelítés  vállalati  szinten  az  öttényezős  modellt  alkalmazza 
8 Például Hoványi (1999) is beszél a porteri gyémánt-modell mérhetőségéről, magam is foglalkoztam a 

kérdéssel (Márkus 2009), de „csak” az elméleti modell empirikus bizonyítása érdekében. A BSC ezzel  
szemben eleve a mérhetőséget tűzi ki célul.

9 EBIT: Earnings Before Interest and Taxes; kamat- és adófizetés előtti jövedelem. A magyar számviteli  
rendszerben az Üzemi (üzleti) eredmény áll a legközelebb ehhez a kategóriához.

33



1.2. A vállalati versenyképesség összetevői (második szint)

elemzési  keretként,  míg  regionális,  illetve  klaszterszinten  a  gyémánt-modellt.  A 

legfontosabb állításuk, hogy a versenyképesség kialakításához és fenntartásához ugyan sok 

tényezőre  van  szükség,  de  ezek  két  jól  elkülöníthető  csoportba  tartoznak.  Egyrészt  az 

iparágban szokásos tevékenységekből, másrészt azon tevékenységekből, amelyeket ezeken 

túl,  az  átlag  felett  képes  a  vállalat  végrehajtani.  Ezen túlmenően  ez  a  megközelítés  is 

hangsúlyozza a  külső környezet  hatását,  amelyek a  gyémánt-modell  csúcsaiban kapnak 

helyet. Ez alapján egy versenyképességi modellben és az arra alapozott mérésben helye 

van a vállalkozói tudással, vállalati kapcsolatokkal és a verseny természetével kapcsolatos 

változóknak.

A gondolatmenet innen két irányba ágazott el. Az egyik irány az erőforrás-alapú 

megközelítés,  amely  a  vállalati  inputokkal  kapcsolatosan  hozott  újabb  szempontokat  a 

vizsgálatunkba.  Az  elméletet  magukénak  vallók  fő  állítása,  hogy  a  versenyképesség 

kialakításában a vállalkozás által birtokolt erőforrásoknak van döntő jelentőségük. Fontos, 

hogy  ezen  erőforrások  értékesek,  ritkák,  nehezen  leutánozhatóak  és  nehezen 

helyettesíthetőek,  heterogének  és  immobilak  legyenek.  Az,  hogy  milyen  típusú, 

mennyiségű  és  minőségű  erőforrásokat  birtokol  a  cég,  meghatározza,  hogy  milyen 

potenciális  lehetőségek  közül  választhat  egyáltalán.  Legalább  ilyen  fontos  kérdés 

ugyanakkor, hogy a birtokolt erőforrásokat csak jó stratégiával és a stratégiát végrehajtani 

képes szervezettel lehet sikeresen felhasználni. Fontos az is, hogy a vállalat képes tanulni, 

tehát  képes  maga  is  erőforrásokat  fejleszteni,  de  a  sikeres  vállalatok  stratégiáját  a 

versenytársak igyekeznek másolni, és előbb vagy utóbb sikerül is nekik. Ez alapján egy 

versenyképességi  modellben  és  az  arra  alapozott  mérésben  helye  van  a  vállalkozó 

rendelkezésére álló fizikai, humán stb. erőforrásokkal kapcsolatos változóknak.

A gondolatmenet  másik  leágazása  a  vállalkozási  oldalú  megközelítés,  amely  a 

környezet szerepére hívta fel a figyelmet. Fontos állítása a szerzőknek, hogy a vállalkozás 

minőségileg  mást  jelent,  mint  az  önfoglalkoztatás.  Aszerint,  hogy az  adott  vállalkozás 

hozzájárul-e  a  társadalmi  jóléthez  megkülönböztetnek  alkotó  (productive),  nem  alkotó 

(unproductive)  és  romboló  (destructive)  vállalkozásokat.  Véleményük  szerint  az 

intézményi környezetnek a vállalkozások mennyiségével szemben azok minőségét kell a 

döntéshozóknak figyelembe venni. Ez alapján egy versenyképességi modellben és az arra 

alapozott mérésben helye van az intézményi környezetre, valamint a vállalkozó szűkebb és 
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tágabb környezetére vonatkozó változóknak. a vállalkozási oldalú megközelítés bevezeti a 

„nagyhatású  vállalkozások”  (high-impact  entrepreneurship)  fogalmát.  Ezek 

innovációvezérelt,  nagyon  bizonytalan  környezetben  működő  vállalkozások,  „nagy 

növekedésű  cégek”,  melyek  kivételes  növekedési  pályán  haladnak.  Ez  alapján  egy 

versenyképességi modellben és az arra alapozott mérésben helye van a növekedésre és a  

nemzetköziesedésre vonatkozó változóknak is.

A negyedik és egyben utolsó tárgyalt  versenyképességi megközelítés a pénzügyi 

megközelítés. Bár hangsúlyozottan nem ez volt a hivatkozott szerzők eredeti szándéka, de 

a Balanced Scorecard felvillantja a versenyképesség mérésének lehetőségét. A BSC négy 

egyenrangú nézőpont (pénzügyi nézőpont, vevői nézőpont, tanulás és fejlődés, működési 

folyamatok)  köré  csoportosítja  a  mondanivalóját  és  lehetőséget  ad  a  „hard”  (inkább 

pénzügyi  alapú)  és  a  „soft”  (inkább  vállalatirányítási  szempontú)  területek 

összekapcsolására.  Ez  alapján  egy  versenyképességi  modellben  és  az  arra  alapozott 

mérésben helye  van  a pénzügyi  változókon túl  a  működési  folyamatokkal,  valamint  az  

egyéni és szervezeti fejlődéssel kapcsolatos változóknak is.

Az alfejezetben leírt fontosabb állításokat az 5. táblázat foglalja össze.
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Iparági megközelítés

Porter  (1979,  1990,  2001, 
2008)
Lengyel (2000a)
Némethné (2009)

• Öttényezős modell (vállalati szinten):
◦ az iparágban szokásos tevékenységek,
◦ azon  tevékenységek,  melyeket  az  előzőn  túl,  az  átlag  felett  képes  a 
vállalat végrehajtani

• Gyémánt-modell (regionális, országos és klaszterszinten):
◦ tényezőellátottság,
◦ támogató és kapcsolódó iparágak,
◦ keresleti feltételek,
◦ vállalati stratégia, szerkezet és a verseny erőssége.

• Klaszterek: egymással  kapcsolatban álló,  egy adott  szakterületen működő, 
földrajzilag koncentrált vállalatok és intézmények összessége.

Erőforrás-alapú megközelítés Barney (1991, 2001)
Grant (1991)

• Kritikus erőforrások:
◦ fizikai erőforrások,
◦ humán erőforrások,
◦ szervezeti erőforrások,
◦ pénzügyi erőforrások,
◦ technológiai erőforrások,
◦ hírnév

• Ezen erőforrások legyenek:
◦ heterogének
◦ immobilak,
◦ értékesek,
◦ ritkák,
◦ nehezen leutánozhatóak és
◦ nehezen helyettesíthetőek.

• A  vállalat  képes  maga  is  erőforrásokat  létrehozni,  melyet 
alapkompetenciának (core competence) hívnak.



Versenyképességi megközelítés Főbb hivatkozások A versenyképesség kulcstényezői

Vállalkozási oldalú 
megközelítés

Acs et al. (2008)
Baumol (1990)
Henrekson  és  Stenkula 
(2009)
Murphy et al. (1991)

• A vállalkozásoknak van mennyiségi és minőségi vetülete.
• A  vállalkozás  (entrepreneurship)  minőségileg  mást  jelent,  mint  az 
önfoglalkoztatás.
• Aszerint,  hogy  a  vállalkozás  hozzájárul-e  a  társadalmi  jóléthez 
megkülönböztet

◦ alkotó (productive),
◦ nem alkotó (unproductive) és
◦ romboló (destructive) vállalkozásokat.

• „Nagyhatású  vállalkozások”  (high-impact  entrepreneurship,  HIE)  vagy 
gazellák:

◦ alapvető innovációs eredményeket visz piacra,
◦ gyökeres újításokat hoz létre,
◦ jelentős vállalkozói járadékra tesz szert,
◦ fellendíti a növekedést és a foglalkoztatást.

Pénzügyi megközelítés

Modigliani  és  Miller  (1958, 
1963, 1988)
Norton  és  Kaplan  (1992, 
2007, 2008)

• Pénzügyi mutatók és azokat alátámasztó számviteli beszámolók.
• Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (Balanced Scorecard, BSC)
• Négy egyenrangú nézőpont:

◦ pénzügyi nézőpont,
◦ vevői nézőpont,
◦ tanulás és fejlődés,
◦ működési folyamatok

5. táblázat: Versenyképességi megközelítések
Forrás: saját szerkesztés.
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2. A versenyképesség empirikus vizsgálata (harmadik szint)

Az  előző  fejezetben  részletesen  áttekintettük  a  különböző  versenyképesség 

felfogásokat  és  megvizsgáltuk  a  versenyképesség  tényezőit.  A  következő  lépés  az 

empirikus  vizsgálatok  elemzése.  Ennek  keretében  összesen  9  versenyképességi  mérést 

mutatok  be  (mikroszinten  kettőt,  mezoszinten  négyet,  makroszinten  hármat).  Ezek egy 

része az első fejezetben bemutatott elméletek empirikus kutatásai, de lesz olyan mérés is, 

amely mögött  nem áll  különösebb elméleti  megfontolás. Ebben a részben lehetőségünk 

lesz  megismerni,  hogy az  empirikus  kutatások  milyen  területeket  vesznek  figyelembe, 

valamint hogy milyen logikai lépésekből áll a versenyképesség-mérésük. Tekintettel arra, 

hogy a dolgozat alapját egy vállalkozói adatbázis adja, a fejezet végén külön szó esik arról 

is, hogy a bemutatott empíriában a vállalkozói szféra hol és milyen módon jelenik meg. 

Összességében országos (makro-) szinten több széles körben hivatkozott indexet találunk 

(pl.: GCI, IMD stb.), regionális (mezo-) szinten inkább elméleti modellekről lehet olvasni, 

bár számos országspecifikus mérés is található, míg a vállalati szint (mikroszint) kutatása 

egészen szórványos még a nemzetközi irodalomban is.

Ez alapján az alábbi modelleket tekintem át:

1. Mikro- (vállalati) szinten:

1.1.Vállalati Versenyképességi Index (Chikán 2006)

1.2.Komplex Dél-Dunántúli  Regionális  Versenyképességi  Kutatás (Márkus et  al. 

2008)

2. Mezo- (regionális) szinten:

2.1.Input-teljesítmény-eredmény-modellek:

2.1.1. UK Competitiveness index (Huggins és Thompson 2010)

2.1.2. Piramis-modell (Lengyel 2003a)

2.2.Előnyökre épülő regionális versenyképesség-modellek:

2.2.1. The competitive advantage of nations (Porter 1998b)

2.2.2. Regional Competitiveness Agendas ([Forfás])

3. Makro- (országos) szinten:

3.1.Egyszerű mutatószámok (elsősorban Török 2003)

3.2.Komplex mutatószámok:
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3.2.1. Global Competitiveness Index (Porter és Schwab 2008)

3.2.2. World Competitiveness Yearbook (IMD) ([WCY])

Ebben a fejezetben csak a modellek szerkezetével és a figyelembe vett változókkal 

foglalkozom, a számítások módszertani részéről a következő fejezetben lesz szó.

2.1. A mikro- (vállalati) szintű versenyképesség mérése

Az  előző  fejezetben  számos  olyan  tényezőt  tudtunk  azonosítani,  amelyek  a 

vállalkozás versenyképességét megalapozhatják.  Ennek során azonban kitértünk arra is, 

hogy bizonyos erőforrások birtoklása, a kedvező piaci helyzet stb. nem függvényszerűen és 

végképp nem automatikusan determinálja  a  sikert.  Egy sikeres  vállalkozás  mögött  egy 

sikeres stratégia és az azt végrehajtani képes szervezet áll.

A stratégiai  irodalom  elsősorban  nagyvállalati  szinten  igen  széleskörű  és  nagy 

múltra  tekint  vissza  (Ansoff  1957,  Chandler  1962, Porter  1996).  Az állítások legalább 

annyira  szerteágazóak,  mint  a  nagyvállalatok  belső  világa,  azonban közös jellemzőjük, 

hogy hatalmas erőforrásokkal rendelkező, masszív szervezeteket feltételeznek olyannyira, 

hogy bizonyos szerzők (Kotler 2000) a hadtudományokból átvéve két hadsereg egymásnak 

feszüléseként  írja  le  a  helyzetet,  és  beszél  például  frontális  támadásról  vagy megelőző 

csapásról.

A  porteri  elméletben  a  nagyvállalatok  versenyelőnyének  kialakításában  és 

fenntartásában különösen fontos (Lengyel 2000a p48):

1. A méretgazdaságosság: melyik nemzet vállalatai melyik iparágban tudják növelni a 

termelés méreteit, kihasználva a globális igényeket, ezáltal csökkentve a fajlagos 

költségeket (az átlagköltségeket) – több esetben a szűk hazai piac miatt lépnek ki a 

vállalatok a világpiacra.

2. A technológia  szerepe:  amelyik  vállalat  először  használ  egy új  technológiát,  az 

kezdetben  monopolhelyzetbe  kerül,  magas  profitra  tesz  szert,  valamint 

megnövelheti  a  gazdaságos  tömegtermelés  méretét.  A technológia  megújítására 

állandóan  törekedni  kell,  mivel  a  követők  előbb-utóbb  bezárják  a  „technológiai 

rést”, utolérik a vezető vállalatot.
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3. A nagy  és  erősen  szegmentált  belföldi  piac  megléte:  amely  lehetővé  teszi  erős 

verseny kialakulását több hazai cég között. A verseny következtében szükséges, a 

piac nagy mérete miatt pedig érdemes fejlesztéseket elindítani, mivel megtérülnek a 

befektetések, általában a belső piac telítődése után indul be az export.

4. A multinacionális  társaságok  előnyeinek  kihasználása,  amelyek  több  országban 

működtetik  érdekeltségeiket,  és  lehetőségük  van  az  országok  közötti  eltérő 

gazdasági  feltételek,  a  profitcentrumok  és  transzferárak,  helyi  adózás  stb. 

kiaknázására is.

Az itt  megfogalmazott  állítások azonban nem alkalmazhatók módosítás nélkül a 

KKV szektorra. A vissza-visszatérő érvek között szerepel (Chikán 2004, Bedő et al. 2006):

1. A kisebb méret: ezen vállalkozások statisztikai besorolás szerint legfeljebb 249 főt 

foglalkoztatnak,  de  a  gyakorlatban  ennél  nagyságrendekkel  kisebb  a  tényleges 

létszámuk. Előfordult például, hogy speciális távközlési szoftvereket gyártó, 50 főt 

foglalkoztató magyar vállalkozásnak a hozzá legközelebb eső konkurenciája 17 000 

főt foglalkoztatott.

2. Az alacsonyabb tőkeellátottság: ez szorosan összefügg a kisebb mérettel, ami sok 

esetben nem csupán összegében kevesebb,  hanem egyszerűen alultőkésítettséget 

jelent.

3. Az  alacsony(abb)  piacismeret:  ebben  a  szektorban  könnyedén  találunk  olyan 

vállalkozást,  amelynek  alapító  tulajdonosa  autodidakta  vagy  nagyon  kevés 

tapasztalattal, esetleg kényszerből vált vállalkozóvá.

4. A  sérülékenység:  ez a megállapítás az előző tényezőkből  egyenesen következik, 

amit fokoz, hogy a vállalkozás kulcsembere maga a tulajdonos, akivel ha bármi 

történik, a vállalkozás egyik pillanatról a másikra működésképtelenné válik.

5. A  védtelenség:  egy  mikro-,  kis-  vagy  közepes  vállalkozás  szinte  képtelen  egy 

nagyvállalat  agresszív,  etikátlan,  piackorlátozó magatartása ellen védekezni.  Sőt, 

egy, a közelmúltban átélthez hasonló gazdasági válság esetén könnyen előfordulhat, 

hogy a hazafias érzelmeket felkorbácsolva a politika elég indokot tud találni arra, 

hogy egy nagy hazai  vállalatot  meg  kell  menteni10.  Ilyen  egy KKV szektorban 
10 Gondoljunk  csak  az  Alitalia  olasz  légitársaság  kisegítésére  vagy  az  autógyárak  érdekében  szerte  a 

világban indított roncsprémiumokra.
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működő vállalkozás esetén soha nem fordulna elő.

6. Adózási célok: Nehéz lenne tagadni, hogy a vállalkozások egy része részben vagy 

egészben  adóelkerülési11 céllal  jön  létre.  Ilyen  formában  kedvezőbb  adózási 

feltételekkel végezhetők bizonyos tevékenységek (pl. a munkavállalás). A korábban 

hátrányként említett kis méret itt most előnnyé válik: a sok, egyenként nagyon kis 

méretű  cég  nehezen  kezelhető  a  hatóságok  számára  is  (egyenként  kis 

adóteljesítményük  aránytalanul  nagy  ellenőrzési  kapacitás  lekötését  igényelné). 

Többek  között  ezen  okból  is  szükséges  volt  az  önfoglalkoztatás  és  a  valódi 

vállalkozás  megkülönböztetése  például  a  versenyképesség  vállalkozási  oldalú 

megközelítése kapcsán.

7. A  mozgékonyság:  ez az egyetlen pozitívum, amit stratégiai  szinten meg szoktak 

említeni, amelynek lényege, hogy egy kis méretű vállalkozásnak egy olyan piaci 

rés  kiszolgálása  is  nyereséges  lehet,  amely  egy nagyvállalat  számára  soha  sem 

lenne az.

Az előzőekből következően időről-időre az a kérdés is felvetődik, hogy a KKV-k 

esetében  minőségileg  új  kategóriákról  kell-e  beszélni,  vagy  csak  egyszerűsítésre  és 

újraelemzésre van szükség (Jelen 1995). Vecsenyi (2005) tipologizálásában a vállalkozások 

a „Vállalkozási és változási készség” illetve az „Üzleti és működési tapasztalat” mentén 

oszthatók csoportokba, és a KKV szektort alacsony tapasztalat és alacsony vagy magas 

változási készség jellemzi.

A formális logika alapján is belátható, hogy a versenyképesség kialakulásának és 

fenntartásának előfeltétele egy szakmailag megalapozott, a választott tevékenységhez és a 

környezethez  illeszkedő,  sikeresen  végrehajtott  stratégia.  Vecsenyi  Mintzbergre  (1973) 

támaszkodva három lehetséges KKV stratégiát vázol fel:

• tervező vállalkozót (planning mode),

• alkalmazkodó vállalkozót (adaptive mode) és a

• céltudatos vállalkozót (entreprenurial mode)12.

11 Fontos!  Az  adóelkerülés  nem  azonos  az  adócsalással.  Az  adócsalás:  adómegkerülés  a  jogszabályok 
megsértésével. Az adóelkerülés: a jogszabály által lehetővé tett adóminimalizálás, vagyis adott időszakra 
az adók, adó jellegű fizetési kötelezettségek és támogatások egyenlegének az adóalany szempontjából 
legkedvezőbb kombinációja. (Herich 2011)

12 A  tervező  vállalkozót  (planning  mode)  a  proaktív  és  reaktív  viszonyulás  az  üzleti  lehetőséghez, 
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A megfogalmazott  gondolatokat  jól  kiegészíti  Miller  (1986,  1996) konfiguráció-

elmélete, mely szerint négy tényező egyszerre határozza meg, hogy mennyire lesz sikeres a 

vállalkozás az adott piaci helyzetben. Ezen négy tényező:

• a vállalat külső környezete,

• az erőforrások,

• a vállalkozó személyiségjegyei,

• az alkalmazott menedzseri módszerek.

Az  okfejtésben  a  holisztikus  szemléletmód  a  hangsúlyos,  mely  szerint  minden 

szituációban  megvan  az  az  optimális  konfiguráció,  amely  sikeres  stratégiai  lépések 

megtételéhez  vezet,  de  értelmetlen  és  káros  egy  vagy  néhány  (rész)tényező  önálló, 

egyoldalú fejlesztése.

Mindezek  alapján  aligha  kerülhető  el,  hogy  a  KKV  szektorra  vonatkozó 

kutatásokban a stratégiával és az ezzel összekapcsolódó versenyképességgel kapcsolatos 

állításokat  a  standard,  nagyvállalatokra  alapozott  irodalomhoz  képest  jelentősen 

módosítsuk. A mérhetőség kapcsán külön problémát jelent, hogy a siker kulcstényezője az 

egyediség (Porter 1979), márpedig az egyediség közvetlenül aligha mérhető. A problémára 

az egyik lehetséges megoldás, hogy megkísérelünk olyan tényezőket azonosítani, amelyek 

leképeződései  ennek  a  „sikert  jelentő  egyediség”-nek;  olyanokat,  amelyek  megléte  a 

formális logika alapján egyértelműen utal a versenyképességre.

Mikroszinten két versenyképességi mérést tekintek át:

1. a Vállalati Versenyképességi Indexet (Chikán 2006) és

2. a  Komplex  Dél-Dunántúli  Regionális  Versenyképességi  Kutatást  (Márkus  et  al. 

2008).

ragaszkodás a profilhoz, hatékonysági és növekedési célok, hosszú távú szemlélet, globális megközelítés  
jellemzi, fő veszélye a lassú reagálás. Az alkalmazkodó vállalkozót (adaptive mode) a reagáló viszonyulás 
az üzleti lehetőségekhez, folyamatos profilváltás, rövid távú szemlélet, komplex, dinamikus környezet  
jellemzi,  fő  veszélye  a  szétaprózódás.  A  céltudatos  vállalkozót  (entreprenurial  mode)  a  proaktív 
viszonyulás az üzleti lehetőségekhez, viszonylag stabil profilon belüli változatosság, növekedési célok,  
hosszú távú perspektíva, határozott, összpontosító közelítésmód jellemzi, fő veszélye a rosszul azonosított 
alapprofil.
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2.1.1. Vállalati Versenyképességi Index

A mikroszintű versenyképesség-mérés témában csupán néhány empirikus kutatás 

jelent meg, és ezek is elsősorban magyar nyelven. A kutatások közül valószínűleg az egyik 

legnagyobb volumenű és legátfogóbb primer kutatás a Versenyképesség Kutató Központ 

(VKK)  –  Chikán  Attila  irányításával  kidolgozott  –  vállalati  versenyképességi  indexe 

(Chikán 2006). A kutatásban 301 db, legalább 90 főt foglalkoztató vállalat 4 vezetőjével 

összesen  1204  kérdőívet  rögzítettek,  amelyben  összesen  71,  ötfokozatú  skálán  mért 

ismérvet kérdeztek le.

Az egyes ismérvekre adott válaszokat átlagolással mutatócsoportokba, majd újabb 

átlagolással három változóba aggregálták, amit az alábbi táblázat foglal össze:

Változók Mutatócsoportok 

Működőképesség
(M)

Költség/ár (költséghatékonyság, termelékenység, versenyképes árak)
Minőség (termékminőség, gyártási színvonal, az alapanyag színvonala)
Idő (szállítási határidő, a szállítás pontossága)
Rugalmasság (rugalmas reagálás a fogyasztói igényekre, a termelési 
rendszer rugalmassága, a logisztikai rendszer rugalmassága)
Szolgáltatás (termékválaszték, a fogyasztói kiszolgálás színvonala, az 
elosztási csatornák szervezettsége, etikus magatartás)

Változásképesség
(V)

Piaci  kapcsolatok (a  fogyasztókkal  való  kapcsolat  közvetlensége,  a 
piaci  változások  előrejelzési  képessége,  innovatív  eladásösztönzési 
módszerek)
Emberi  felkészültség (az  alkalmazottak  képzettsége,  a  vezetés 
színvonala)
Szervezeti  válaszképesség (a  döntési/működési  módszerek 
korszerűsége, a technológia színvonala, a K+F-ráfordítások szintje)

Teljesítmény
(T)

Tulajdonosi  értékteremtés (iparági  átlaghoz  viszonyított  árbevétel-
arányos nyereség)
Fogyasztói  értékteremtés (iparági  átlaghoz  viszonyított  piaci 
részesedés)

Versenyképesség
(C) C=M V T  (1)

6. táblázat: A Versenyképesség Kutató Központ Vállalati Versenyképességi Indexe (VVI)
Forrás: Chikán (2006) alapján saját szerkesztés
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A kutatás úttörő jellege mellett több frappáns megoldást is tartalmaz. Először is az 

utolsó pillanatig nem foglalkozik a súlyozás problémájával13. A súlyozás elhagyása és a 

viszonylag szűk (1-től  5-ig terjedő) skála  esetén könnyen állhat elő olyan eset,  amikor 

nagyon  különböző  hátterű  vállalkozások  azonos  pontszámot  érnek  el.  A  bemutatott 

indexben csak az utolsó lépésben történik súlyozás, hiszen azzal, hogy a „Teljesítmény” 

pontszámmal  szorzunk  és  nem  hozzáadjuk  a  másik  két  aggregátumhoz,  nagyobb 

jelentőséget  adunk  neki14 15.  A másik  érdekes  megoldás,  hogy csak  a  legalább  90  főt 

foglalkoztató vállalkozások kerültek a mintába. Ez alapján lehet azt mondani, hogy a KKV 

szektorra vonatkoznak a vizsgálatok és a megállapítások, de valójában ezzel kiküszöbölték 

a  „nagyon kicsi”  cégek vizsgálatánál  jelentkező gyakorlati  problémákat,  és  a  fejlettebb 

szervezeti  rendszerrel,  strukturáltabb  nyilvántartásokkal  rendelkező,  „komolyabb” 

vállalkozásokat vizsgálhatták.

Chikán  eredményei  alapján  a  tipikus  vállalat  a  legversenyképesebbek  és  a 

legrosszabb  versenyképességűek  csoportjában  az  alábbi  táblázatban  szereplő 

tulajdonságokkal rendelkezik:

13 A súlyozás kérdésével a következő fejezetben foglalkozom részletesen.
14 Ez egyébként egybevág a szerző „kettős értékteremtés” elméletével.
15 Az index kiszámításának részletes módszertani kérdéseit lásd az értekezés módszertani fejezetében.
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11. ábra: A Vállalati Versenyképességi Index szerkezete
Forrás: Chikán (2006)

Versenyképesség (C)

Teljesítmény (T)

Változásképesség (V)Működőképesség (M)

Képességek (K)



2.1. A mikro- (vállalati) szintű versenyképesség mérése

A Vállalati Versenyképességi Index rangsorolása szerint
a legversenyképesebb vállalkozásra 

jellemző, hogy 
a legrosszabb versenyképességű 

vállalkozásra jellemző, hogy

• nagyvállalat;
• többségi külföldi tulajdonban van;
• a feldolgozóiparhoz tartozik;
• nem  jellemző  a  tevékenység 
diverzifikáltsága;
• döntően hazai piacra termel;
• az  EU-csatlakozással  kapcsolatos 
várakozásai semlegesek;
• proaktív  magatartású,  a  változásokat 
befolyásolni igyekszik;
• saját  teljesítményét  az  iparági  vezetők 
közé sorolja;
• mérsékelt piaci növekedést tűz ki célként;
• koncentrált piacon működik.

• méretét  tekintve  bármelyik  csoportba 
tartozhat;
• többségi állami tulajdonban van;
• ágazati hovatartozása nem jellemző
• a  tevékenységi  kör  diverzifikáltsága 
szerint  szintén  bármelyik  csoportba 
tartozhat;
• döntően belföldi piacra termel;
• nehézségekre  számít  az  EU-csatlakozás 
kapcsán;
• a  változásokra  felkészülő  (adaptív) 
magatartást igyekszik tanúsítani;
• saját  teljesítménye  szerint  a  lemaradók 
csoportjába sorolja magát;
• mérsékelt piaci növekedés a célja;
• koncentrált piacon működik.

7.  táblázat:  A VVI  rangsorolása  szerint  a  legjobb  és  a  legrosszabb  versenyképességű 
vállalkozások jellemzői
Forrás: Chikán (2006) alapján saját szerkesztés.

2.1.2. Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás

Egy másik, a témában született „gondolatkísérlet”16 a jelen értekezés szerzőjének a 

témában végzett  első kutatása (Márkus et  al.  2008).  A 2006 tavaszán a  Komplex Dél-

Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás (KDDRVK) keretében végzett adatfelvétel 

célja  elsősorban a  Dél-dunántúli  régió vállalatai  versenyképességének a felmérése volt. 

Ennek  keretében  99  vállalkozás  került  megkérdezésre  és  ez  alapján  került  három 

versenyképességi csoport meghatározásra. A figyelembe vett változók az alábbiak voltak:

16 A gondolatkísérlet többek között abban mutatkozott meg, hogy a kutatás nem kötődött konkrét elméleti  
megfontoláshoz. Adódott egy felkérés és ezzel együtt egy lehetőség, és ekkor szembesültek a szerzők 
azzal, hogy mikroszinten mennyire nincsenek empirikus kutatások a témában.
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Változó A kérdőívben szereplő kérdés Lehetséges válasz

Kutatás-fejlesztés (K) Végzett-e  a  vállalat  K+F 
tevékenységet az elmúlt 5 évben? Igen/Nem

A célpiac(ok) alakulása 
(C)

Véleménye  szerint  hogyan alakul 
az  Ön  termékének  vagy 
szolgáltatásának célpiaca?

Bővül
Változatlan
Lassan zsugorodik
Erősen szűkül
Nem tudja

A változásokhoz való 
viszony (V)

Hogyan  viszonyul  az  Önök 
szervezete  a  környezeti 
változásokhoz?

Befolyásolta
Előre jelezte, idejében 
felkészült
Felismerte, nem talált 
rá választ
Felismerte, utólag 
reagált
Késve ismerte fel

A marketing-költségvetés 
aránya (M)

Becslése  szerint  a  költségvetés 
mekkora  hányadát  költi  az  Önök 
szervezete 
marketingtevékenységre?

%

Stratégiai szövetségben 
való részvétel (S) 

Részt vesz-e valamilyen stratégiai 
szövetségben,  együttműködési 
hálózatban; ha igen,
milyen területen?

Igen/Nem

Fluktuáció (F)
A cég  egészét  tekintve  mekkora 
volt  a  munkaerő  mozgása  az 
elmúlt egy évben?

%

8. táblázat: A KDDRVK versenyképességi tényezői
Forrás: Márkus et al. (2008)

A  létrehozott  versenyképességi  index  a  megkérdezett  vállalkozások  relatív 

versenyképességét  méri  és  nem  alkalmas  más,  a  mintában  nem  szereplő  vállalkozás 

versenyképességi  összehasonlításra.  A  KDDRVK  és  a  Chikán-féle  Vállalati 

Versenyképességi Index közötti főbb különbségeket az alábbi táblázat foglalja össze:

Szempont Vállalati Versenyképességi Index KDDRVK 
versenyképességi index

Minta nagy (301 cég, 1204 válaszadó) kicsi (99 válaszadó)
A megkérdezettek 
köre legalább 90 főt foglalkoztató vállalat alkalmazotti létszámkorlát 

nélkül bármely vállalkozás

Válaszadó vállalkozás  4  vezetője  (ügyvezető, 
pénzügyi, marketing, logisztika vezető) vállalkozás vezetője

A figyelembe vett 
változók száma több lépcsőben összesen 22 db egy lépcsőben összesen 6 db
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Szempont Vállalati Versenyképességi Index KDDRVK 
versenyképességi index

Indexképzés többlépcsős kétlépcsős
Feltételezett 
kapcsolat additív-multiplikatív súlyozott additív

Cél versenyképességi rangsor regionális relatív 
versenyképesség

A képzett 
versenyképességi 
csoportok száma

7 csoport 3 csoport

9. táblázat: A VVI és a KDDRVK versenyképességi index összehasonlítása
Forrás: Márkus et al. (2008)

A két versenyképességi kutatás számtalan ponton eltér: a minta mérete a KDDRVK 

esetében egy nagyságrenddel kisebb, a figyelembe vett változók száma alig a negyede (6 

db a 22-vel szemben), de a legérdekesebb eltérés az indexképzés módszertana. A Vállalati 

Versenyképességi  Index  additív-multiplikatív  viszonyt  feltételez,  hiszen  a  C=(M+V)T 

összefüggésben a működőképesség (M) és változásképesség (V) tényező között additív, 

míg a (M+V) és teljesítmény (T) között multiplikatív kapcsolatot feltételez. Ezzel szemben 

a  KDDRVK indexe már  ekkor  is  súlyozással  próbálkozott17.  Összességében a Vállalati 

Versenyképességi Index alkalmas volt egy versenyképességi rangsor felállítására, illetve a 

szerzők a továbbfejlesztés lehetőségeként a tanácsadói benchmarkként való felhasználását 

is elképzelhetőnek tartották. Ezzel szemben a KDDRVK indexe csupán a mintába került 

vállalkozásoknak  a  relatív  versenyképességét  tudta  mérni,  és  valóban  inkább  egy első 

gondolatkísérletnek tekinthető.

2.2. A mezo- (regionális) szintű versenyképesség mérése

A hazai  és  a  nemzetközi  irodalmat  vizsgálva  több  olyan  indexet  is  találunk, 

amelyek a régiók (mezoszintű) versenyképességét kívánják mérni. Furcsa mód, amennyire 

nincsenek  empirikus  kutatások  a  mikroszintű  versenyképesség  mérésére,  mezoszinten 

éppen ellenkezően, a bőség zavarával küzdünk.18

17 A súlyokat regresszióelemzés segítségével próbálta meghatározni, amivel kapcsolatban a későbbiekben 
kételyek merültek fel, így a további kutatásokban módosításra volt szükség.

18 Csak hogy a különbség mértékét érzékeljük: Lukovics (2008) 14 regionális és kistérségi modellt tekint át.
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A  mérés  elméleti  hátterét  vizsgálva  látható,  hogy  ezen  kutatásoknak  a 

közelítésmódja nagyban eltér az 1.2-es fejezetben bemutatott négyféle versenyképességi 

megközelítéstől19.  A témával  foglalkozó  átfogó  tanulmányok  (Lengyel  2000b,  2003a,b, 

2010; Lukovics 2008; Chikán és Czakó 2009) jellemzően két elméleti  alapmodell  köré 

épülnek:

1. egyrészről  az  input-teljesítmény-eredmény  (input-output-outcomes)  hármas 

felépítés köré, melyen belül két modellt mutatok be:

1.1.UK Competitiveness index (Huggins és Thompson 2010)

1.2.Piramis-modell (Lengyel 2003a)

2. másrészről az előnyökre épülő köré, melyek közül szintén kettőről lesz szó:

2.1.The competitive advantage of nations (Porter 1998b)

2.2.Regional Competitiveness Agendas ([Forfás])

2.2.1. Input-teljesítmény-eredmény modellek

A regionális versenyképesség mérésében az egyik legelterjedtebb elemzési keret és 

mérési  modell  Huggins  2003-ban  publikált  input-teljesítmény-eredmény  (input-output-

outcomes) hármas felépítésű rendszere.

19 Egyes  elemeiben  eltér,  másokban  átfed  az  eddig  elhangzottakkal,  de  összhatásában  más,  így  nem 
illeszthető be az eddig tárgyalt versenyképességi megközelítések struktúrájába.
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12. ábra A területi versenyképesség háromszintű modellje
Forrás: Huggins (2003) és Lengyel (2003a)

„A modell lényege a szintek egymásra épülése, mivel az inputok színvonalától függ 

a gazdasági teljesítmény, amelynek eredményeként nőnek a munkabérek és csökkenhet a 

munkanélküliség,  ezáltal  az  elvárt  társadalmi  célok  (jólét,  foglalkoztatottság) 

megvalósulhatnak:

• 1. mérési szint: azok az inputok, amelyek hosszabb távon befolyásolják a területi 

egység versenyképességét,

• 2. mérési szint: a megvalósult versenyképesség (revealed competitiveness) mérése 

egyetlen mutatóval, a termelékenységgel,

• 3. mérési szint: a versenyképesség eredményei, amelyek megjelennek a növekvő 

munkabérekben és az új munkahelyekben.” (Lengyel 2003a p276)

A számos lehetséges modell közül én kettőt mutatok be:

1. az  Egyesült  Királyság  Versenyképességi  Indexét  (UK  Competitiveness  Index, 

UKCI) és

2. a piramis-modellt.
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2.2. A mezo- (regionális) szintű versenyképesség mérése

2.2.1.1. UK Competitiveness index

Az  Egyesült  Királyság  Versenyképességi  Indexét  (UK  Competitiveness  Index, 

UKCI)20 (Huggins  és  Thompson  2010)  a  2007-ben  alapított  Centre  for  International 

Competitiveness  intézet21 állítja  össze.  Az Egyesült  Királyság  Versenyképességi  Indexe 

valójában egy összefoglaló név, mely két különálló indexet takar. Az egyik az Egyesült 

Királyság regionális versenyképességi indexe (RUKCI), melyet a 12 NUTS122 régiójára 

kalkulálják:

1. Délkelet-Anglia

2. London

3. Kelet-Anglia

4. Északnyugat-Anglia

5. Délnyugat-Anglia

6. Keletközép-Anglia

7. Nyugatközép-Anglia

8. Skócia

9. Észak-Írország

10. Yorkshire és Humber

11. Északkelet-Anglia és

12. Wales.

A másik  az  Egyesült  Királyság  városi  versenyképességi  indexe,  amelyet  379 

városra számítanak ki.

20 http://www.cforic.org/pages/ukci2010.php
21 Az intézet két másik versenyképességi indexet is publikál: a Tudásalapú versenyképességi világindexet 

(World  Knowledge  Competitiveness  Index)  és  az  Európai  Versenyképességi  Indexet  (The  European 
Competitiveness Index).

22 NUTS  (Nomenclature  of  Territorial  Units  for  Statistics):  Statisztikai  Célú  Területi  Egységek 
Nómenklatúrája.  NUTS1  szint  a  legnagyobb  egység,  Magyarországon  3  NUTS1  országrész  van: 
Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak és Alföld.

50



2.2. A mezo- (regionális) szintű versenyképesség mérése

Egyesült  Királyság  Versenyképességi  Indexe  „az  Egyesült  Királyság  régióinak 

illetve településeinek versenyképességét hasonlítja össze. A versenyképességnek egy olyan 

integrált  mérőeszköze,  mely  egyaránt  figyelembe  veszi  a  vállalkozások  fejlődését  és 

fenntarthatóságát,  valamint  az  egyének  gazdasági  jólétét.  Ebben  az  értelemben  a 

versenyképességet  egy  olyan  fogalomnak  tekintjük,  amely  kifejezi  egy  gazdaság 

képességét arra, hogy vonzzon és megtartson vállalatokat egy adott tevékenységi területen 

stabil  vagy  növekvő  piaci  részesedéssel,  ugyanakkor  fenntartja  azoknak  a  stabil  vagy 

növekvő életszínvonalát,  akik részt vesznek a működtetésében.” (Huggins és Thompson 

2010 p4)
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13. ábra: Az Egyesült Királyság regionális versenyképességi indexe által  
elemzett régiók
Forrás: [saleroom]



2.2. A mezo- (regionális) szintű versenyképesség mérése

Az index számításakor az alábbi változókat veszi figyelembe:

Egyesült Királyság regionális 
versenyképességi indexe

Egyesült Királyság városi 
versenyképességi indexe

1. Input 
faktorok

gazdasági aktivitási ráta
1 000 lakosra jutó új vállalkozásindítás
1 000 lakosra jutó vállalkozások száma

a 4-es vagy magasabb szintű szakmai minősítéssel rendelkező 
munkaképes korú lakosság aránya23

tudásalapú vállalkozások aránya

• K+F kiadások24

• érettségi eredmények (5 vagy több tárgyból szerzett legalább C 
osztályzat)25

↓ ↓
2. Teljesítmény 
faktorok

GDP/fő folyóáron
termelékenység ( output

ledolgozott óra )
foglalkoztatási ráta

• export/fő
• import/fő
• exportáló vállalatok aránya

↓ ↓
3. Eredmény 
faktorok

bruttó heti bér
munkanélküliségi ráta

10. táblázat Az Egyesült Királyság Versenyképességi Indexének számítási módja
Forrás: Huggins és Thompson (2010) alapján saját szerkesztés

Látható, hogy a két indexben ugyanazokat az alapadatokat használják, azzal, hogy 

az Egyesült Királyság regionális versenyképességi indexében az input faktorokban 2-vel, a 

teljesítmény faktorokban 3-mal több változó van. A felhasznált  adatok mind statisztikai 

adatok,  amelyek  az  Egyesült  Királyság  statisztikai  rendszerében  ezek  szerint  akár 

településmélységig elérhetők.

23 A 4-es szintű szakmai minősítés olyan kompetenciákat jelent, hogy az egyén képes a tudását komplex 
szakmai vagy professzionális munkafeladatok széles skáláján alkalmazni különböző környezetben, magas 
fokú személyes felelősséggel és önállósággal.  Jellemzően felelős mások munkájáért  és az erőforrások 
elosztásáért. ([NVQ])

24 A regionális és a városi index ugyanazokat a változókat tartalmazza, plusz a regionális index még kettő,  
illetve három változót.

25 Az angol érettségit (General Certificate of Secondary Education, GCSE) A*-tól G-ig 8-fokozatú skálán 
osztályozzák. ([GCSE])
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A fenti struktúra alapján számított Egyesült Királyság regionális versenyképességi 

index a 11. táblázatban bemutatottak szerint alakult 2010-ben26:
RUKCI

Pont Helyezés Régió
Input faktorok Teljesítmény 

faktorok Eredmény faktorok

Pont Helyezés Pont Helyezés Pont Helyezés
110,51 1 Délkelet-Anglia 113,70 2 114,81 2 103,26 2
109,62 2 London 107,75 3 115,04 1 106,20 1
108,94 3 Kelet-Anglia 119,35 1 107,58 3 100,44 3
93,83 4 Északnyugat-Anglia 97,59 4 86,41 6 97,78 8
93,46 5 Keletközép-Anglia 92,14 7 90,18 4 98,19 7
91,81 6 Délnyugat-Anglia 93,81 5 82,78 7 99,34 5
90,34 7 Nyugatközép-Anglia 85,70 8 88,75 5 96,80 10
89,44 8 Skócia 93,21 6 77,26 11 98,82 6
88,96 9 Észak Írország 84,90 9 82,47 9 100,18 4
87,31 10 Yorkshire és Humber 82,87 10 82,31 10 97,28 9
86,50 11 Északkelet-Anglia 82,00 11 82,75 8 95,16 12
83,94 12 Wales 79,97 12 76,15 12 96,63 11

11. táblázat Az Egyesült Királyság regionális versenyképességi indexe 2010
Forrás: Huggins és Thompson (2010) alapján saját szerkesztés

2.2.1.2. A piramis-modell

A magyar  szakirodalomban  messze  a  legelterjedtebb  elemzési  keretrendszer  – 

melynek empirikus tesztelése is ismert – a Lengyel (2000b, 2003a, 2006) által kidolgozott 

regionális versenyképesség piramis-modellje.

A régió fogalmát háromféleképpen lehet definiálni (Lengyel 2000b p967):

• politikai régió (political region), másképpen közigazgatási-statisztikai régió, amely 

általában  közigazgatási,  területi  tervezési  és  információgyűjtési  (statisztikai) 

szempontokat  helyez  előtérbe,  több  esetben  az  ország  adminisztratív  területi 

beosztásának egyik szintje (tipikus példa erre az Európai Unió NUTS rendszere);

• csomóponti  régió (nodal  region),  amely  a  gazdasági  tevékenységek  térbeli 

sűrűsödéséből  indul  ki,  általában  egy  vagy  több  nagyvárost  és  vonzáskörzetét 

tartalmazza  (ezt  a  fajta  régiót  általában  a  közgazdasági  modellezés  használja, 

tipikus példa az úgynevezett Thünen-modell (Samuelson 1983);

26 A módszertani hátterét lásd a dolgozat 3. fejezetében.
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• homogén régió (homogeneous region), amelynek részei nagyon hasonló természeti, 

társadalmi vagy gazdasági jellemzőkkel bírnak (ilyenek például a foglalkoztatási 

(munkaügyi) körzetek).

A piramis-modell ugyanazt a Huggins (2003) féle hármas logikai felépítést követi, 

melyet az Egyesült Királyság versenyképességi indexe kapcsán láttunk. Ez alapján tehát:

• Alapkategóriák:  a  versenyképesség  mérését  lehetővé  tevő  mutatók  (jövedelem, 

munkatermelékenység és foglalkoztatottság).

• Alaptényezők:  a  versenyképesség  alapkategóriáit  közvetlenül  meghatározó 

gazdasági  tényezők,  amelyek  tudatos  fejlesztésével  javulhat  a  régió 

versenyképessége és felgyorsítható a gazdasági fejlődés.

• Sikerességi  faktorok:  az  alapkategóriákat  és  alaptényezőket  közvetve,  áttételesen 

befolyásoló  tényezők,  amelyek  hosszabb  időszakon  keresztül  módosulnak. 

(Lengyel 2003 p291)
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14. ábra: A területi egységek versenyképességének piramis-modellje
Forrás: Lengyel (2003a)
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„A  modell  talapzatát  a  hosszú  távú  fejlődéshez  elengedhetetlen  társadalmi, 

gazdasági,  környezeti  és  településszerkezeti  sikerességi  faktorok  alkotják.  A  piramis 

középső részén a gazdaságfejlesztéshez alkalmazható alaptényezők találhatók, amelyekre 

épülnek  az  egységes  versenyképesség  definíciójában  szereplő  alapkategóriák 

(versenyképességi  mutatók).  Míg a  piramis  csúcsán a  végső  cél,  a  régió  lakosságának 

életszínvonala, életminősége található.” (Lengyel 2003 p292)

A  modell  a  „versenyképesség  egységes  fogalmára”  épül,  amelyet  a  zárt 

definíciókról  szóló  alfejezetben  az  OECD  definíciójaként27 hivatkoztam.  Ennek 

megfelelően  a  végső  cél a  magas  életminőség  és  életszínvonal.  Ennek  eléréséhez  az 

egységes  versenyképesség  fogalma  alapján  a  „relatíve  magas  foglalkoztatottsági  szint” 

okán  a  „foglalkoztatottság”,  míg  a  „relatíve  magas  tényezőjövedelem”  okán  a 

„munkatermelékenység”, és ennek a kettőnek az eredményeként a „regionális, térségi és 

városi jövedelem” alkotják az alapkategóriákat. Ez Huggins modelljében a 2. mérési szint, 

az a szint, ahol a teljesítmény statisztikai adatokkal is mérhető. A kérdés, hogy hogyan 

lehet ezeket a mutatókat javítani? „A piramis-modellben szereplő alaptényezők fejlesztése 

várhatóan közvetlenül és rövid távon javítja a régiók versenyképességét, [amelyek] az EU 

hatodik regionális jelentésének fontossági sorrendjét adják vissza.” (Lengyel 2003 p293) 

Ezen öt tényező:

1. kutatás-fejlesztés (innovációk, új technológiák és új termékek bevezetése, amelyek 

származhatnak régión kívülről is (technológiatranszfer, know-how), de lehetnek a 

régióban működő vállalatok saját fejlesztései is);

2. a régióban működő kis- és középvállalkozások (szerepe a munkahelyteremtésben, a 

foglalkoztatottságban,  azaz  a  versenyképesség  egyik  alapkategóriájában 

meghatározó,  mivel  több  esetben  megfigyelhető,  hogy  a  nagyvállalatok  a 

termelékenységüket javítva csökkentik foglalkoztatottjaik számát);

3. kívülről  jövő  befektetések (elsősorban  külföldi  működőtőke  beruházások  (FDI) 

amely a kereskedelemmel együtt hatékony mechanizmust hozott létre a nemzetközi 

piacok integrálására);

27 Emlékeztetőül: „...a versenyképesség a vállalatok, iparágak, régiók és nemzetek feletti régiók képessége  
relatíve  magas  tényezőjövedelem  és  relatíve  magas  foglalkoztatottsági  szint  létrehozására  egy 
fenntartható bázison, nemzetközi versenykörülmények között.”
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4. infrastruktúra és humán tőke (fizikai (műszaki) infrastruktúra, hatékony oktatási és 

szakképzési rendszer);

5. intézmények és társadalmi tőke (gazdasági szervezetek, munkavállalók szervezetei, 

közigazgatási  intézmények  szükségesek  és  a  közöttük  hatékonyan  működő 

kapcsolatrendszer).

„A régiók  versenyképességét  hosszabb  távon,  áttételeken  keresztül  befolyásoló 

tényezők  köre  igen  összetett,  amit  napjainkban  a  sikeresség  fogalma  fog  össze.  [...] 

Egyértelműen kiderült, hogy a versenyképességet hosszabb távú társadalmi, környezeti és 

egyéb  folyamatok  is  befolyásolják,  amely  közvetve  ható  tényezőket  sikerességi 

faktoroknak nevezzük. [....] A sikerességi faktorokat két csoportba sorolhatjuk, amelyek az 

ábra  két  szintjét  alkotják.  A  felső  szint  az  EU-ban  elvégzett,  a  hatodik  regionális 

jelentésben is felhasznált empirikus vizsgálatból származó tényezőket tartalmazza. Ezek a 

faktorok  szoros  kapcsolatban  állnak  az  alaptényezőkkel,  mivel  főleg  gazdasági  jellegű 

szempontokat fogalmaznak meg. [...] Azonban a fejlődést több olyan faktor is befolyásolja, 

amelyek inkább gazdaságon kívüli szempontokat fejeznek ki. A sikerességi faktorok alsó 

szintje  ezeket  a  regionális  fejlődésre  hosszabb  időtávon  keresztül  ható  társadalmi-

környezeti-települési feltételeket fogja át.” (Lengyel 2003 p299-302)

Ez alapján tehát a felső szinten szereplő gazdasági faktorok:

1. gazdasági  szerkezet (elsősorban  a  magas  hozzáadott  értéket  produkáló 

(informatikai,  pénzügyi,  hírközlési  stb.,  avagy  csúcstechnológiai)  szolgáltató 

szektorok aránya, ahol egyaránt nő a termelékenység és a foglalkoztatottság);

2. innovációs  kultúra  és  kapacitás (kiterjedt  innovációs  tevékenységek  és  azok 

hatékony diffúziója);

3. regionális  elérhetőség (a  régió  megközelíthetősége,  közlekedési  kapcsolatai, 

földrajzi  fekvése,  aminek jelentőségét a közlekedési (repülőtér,  vasút,  autópálya, 

kikötők  stb.)  és  a  kommunikációs  (hírközlés,  internet,  adatátvitel  stb.) 

infrastruktúra képes csökkenteni);

4. a munkaerő felkészültsége (magasan kvalifikált munkaerő aránya, munkakultúra, a 

munkafegyelem stb.).
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Az alsó sorban a gazdaságon kívüli szempontok közül szintén négy szerepel:

1. társadalmi  szerkezet (gyarapodó  középosztály,  a  felkészült  munkaerő  a  régió 

fejlődését serkenti igényes keresletével, magasabb jövedelmének felhasználásával);

2. döntési központok (önálló, döntési kompetenciával rendelkező vállalatok, lényegi 

tevékenységeket folytató egységek jelenléte);

3. a  környezet  minősége (közbiztonság,  minőségi  közszolgáltatások,  esztétikus 

városépítészet,  jó  helyi  közlekedés,  az  egészséges,  biztonságos  természeti 

környezet);

4. a  régió  társadalmi  kohéziója (gondokat  kezelni  képes,  konszenzusra, 

együttműködésre törekvő önkormányzatok, regionális identitás, lokálpatriotizmus).

2.2.2. Az előnyökre épülő regionális versenyképesség-modellek

Regionális szinten a másik nagy modellcsoport az előnyökre épülő megközelítés. 

Az  előnyökre  épülő  megközelítés  nemzetközi  gazdaságtani  indíttatású,  és  eredetileg  a 

nemzetközi kereskedelmi verseny alakulását volt hivatott magyarázni. Az elmélet Smith és 

Ricardo  munkásságáig  nyúlik  vissza,  Porterig  ível  és  megkülönböztet  abszolút-, 

komparatív- és kompetitív előnyöket:

• Abszolút  előnyről beszélünk,  „ha egy ország egy termékegységet  más országnál 

kevesebb munkaerővel tud előállítani” (Krugman és Obsfeld 2003 p19).

• Komparatív  előnyről beszélünk, ha egy országban „az adott  termék gyártásának 

más termékben kifejezett alternatívköltsége alacsonyabb abban az országban, mint 

más  országban”  (Krugman  és  Obsfeld  2003  p15).,  amely  származhat  az  adott 

területen fellelhető eltérő termelési tényezőkből, a helyi piacok különbözőségéből 

és a gazdasági fejlettségből (Chikán és Czakó 2009).

• „A  kompetitív  előny azokat  a  tényezőket  foglalja  magában,  amelyek  a  hazai 

vállalatokat  támogatják  a  külföldi  piacokon  versenyelőnyök  megszerzésében” 

(Chikán és Czakó 2009 p69). Ezekből az utóbbi kettőt szokás hangsúlyozni, és az 

elméletet az agglomerációs előnyökkel szokás kiegészíteni.
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Az elméletek integrációjaként Budd és Hirmis (2004) modellje a legismertebb.

Eszerint  az agglomerációs  előnyöknek két  fajtája  van  (Lukovics  2008;  Budd és 

Hirmis 2004):

• az urbanizációs előnyök, melyek nagyvárosokban figyelhetők meg, ahol kiemelten 

fontos  a  kritikus  tömeg  elérése  –  érvényesülése  esetén  általában 

költségmegtakarítás jelentkezik a nagy helyi piac és a belőle eredő specializáció, a 

közszolgáltatások  méretgazdaságossága,  a  pénzintézetek  közelsége,  a  modern 

infrastruktúra kiépültsége,  a színvonalas egyetemek és kutatóintézetek közelsége 

miatt;

• a  lokalizációs  előnyök melyek jellemzően  kisvárosokban  keletkeznek,  ha  egy 

meghatározott  iparág  térbeli  koncentrációja,  valamint  a  gazdasági  interakciók 

erőssége  révén  nő  a  hatékonyság,  vagy  az  érintett  cégek  hasonló  inputjaikat 

alacsonyabb egységköltségen tudják beszerezni.
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Forrás: Lukovics 2008 p12
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"Az  urbanizációs  előnyökkel  bíró  térségek  inkább  a  komparatív  előnyök,  a 

lokalizációs előnyökkel rendelkezők pedig kompetitív előnyök kiaknázásával vesznek részt 

a  globális  versenyben.  [...]  Tehát  a  régiók az agglomerációs  előnyök típusától  függően 

más-más módon vesznek részt a területi egységek közötti versenyben, de emiatt a régiók 

gazdaságfejlesztési programjai is eltérőek." (Lengyel 2010, pp177-178)

A modell  az  X-hatékonyság  elméletét  használja,  amely a  modern  gazdaságokra 

jellemző nem tökéletesen versenyző piachoz köthető fogalom, amikor a cég összköltségét 

nem  minimalizálják,  mivel  az  adott  inputokból  származó  tényleges  output  kisebb  a 

maximálisan megvalósítható szintnél. (Lukovics 2008)

Az említett előnyökre épülő versenyképességi elemzések alapvetően esettanulmány 

jellegűek.  A módszer  nem valamilyen módon gyűjtött  statisztikai,  lakossági,  üzleti  stb. 

adatok  alapján  próbál  mutatókat  számszerűsíteni  és  rangsorokat  felállítani,  hanem 

esettanulmányokon keresztül a „legjobb gyakorlatokat” (best practice) keresi és példálózva 

mutatja be. Ezek közül kettőt ismertetek:

1. The competitive advantage of nations (Porter 1998b)

2. Regional Competitiveness Agendas ([Forfás])

2.2.2.1. The competitive advantage of nations

A nemzetek  versenyképességi  előnyei  (The  competitive  advantage  of  nations) 

(Porter 1998b) a porteri életmű egyik alapeleme. A könyvben szereplő főbb állítások már 

elhangzottak  és  a  későbbiekben  is  előkerülnek  majd,  így  ezeket  megismételni  nem 

szükséges.

A könyv  négy  ország  egy-egy  iparági  sikertörténetének  elemzéséből  indul  ki, 

melyek (Porter 1998b):

1. a német nyomdaipar,

2. az amerikai betegfigyelő berendezések ágazata,

3. az olasz kerámiacsempe-ipar és

4. a japán robotika ipar.
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A könyv döntően a gyémánt-modellel kapcsolatos, és azt igazoló megállapításokat 

tesz, de az értéklánc is megemlítésre kerül. A könyv végén 9 ország:

1. (Dél) Korea,

2. Olaszország,

3. Japán,

4. Dánia,

5. Svédország,

6. Svájc,

7. Németország,

8. az Egyesült Államok és

9. az Egyesült Királyság

versenyképességének  várható  alakulásával  kapcsolatban  fogalmazza  meg 

elképzeléseit.  Ezek legfontosabb mondanivalója,  hogy az említett  országok várhatóan a 

tényezővezérelt  –  hatékonyságvezérelt  –  innovációvezérelt28 fejlődési  úton  fognak 

mozogni.  Koreának,  Svájcnak,  Németországnak és  az  Egyesült  Államoknak lassú,  míg 

Japánnak  és  Olaszországnak  gyors  fejlődést  jósolva.  Ezzel  szemben  Dániának, 

Svédországnak  és  az  Egyesült  Királyságnak  a  megtorpanását,  esetleges  visszaesését 

jósolja.

2.2.2.2. Regional Competitiveness Agendas

Az ír Forfás kutatóintézet29 szintén esettanulmány jelleggel dolgozza fel Írország 

NUTS3  szintű  régióinak  versenyképességi  helyzetét  és  kilátásait  Regionális 

versenyképesség menetrendek (Regional Competitiveness Agendas)30 ([Forfás]) címmel.

Az érintett régiók:

1. Dublin és Közép-keleti régió,

2. Határmenti régió,

3. Nyugati régió,

4. Közép-nyugati régió,

5. Dél-nyugati régió,

6. Dél-keleti régió,

7. Közép régió.

28 Két  érdekesség:  az  egyik,  hogy  a  „hatékonyságvezérelt”  (efficiency-driven)  stádium  itt  még 
„beruházásvezérelt”-ként  (investment-driven)  szerepel;  a  másik,  hogy  itt  még  létezik  egy  negyedik 
stádium is: a „jólétvezérelt” (wealth-driven).

29 http://www.forfas.ie
30 Fontos,  hogy  ez  az  elemzés  nem  azonos  a  korábban  szintén  a  Forfás  intézet  által  kiadott  Éves 

versenyképességi jelentéssel (Annual Competitivess Report)!

60



2.2. A mezo- (regionális) szintű versenyképesség mérése

Az elemzés keretét a 2002-ben felállított, 20 évre szóló Országos Területfejlesztési 

Stratégia  (National  Spatial  Strategy)  adja.  Ennek célja,  hogy „egy kiegyensúlyozottabb 

területi fejlődést érjenek el Írország egészében” ([Forfás] p1) „Egyre gyakrabban tévesen 

úgy értelmezik ezt a stratégiát,  hogy ez egy olyan terv, mely a népességet a gazdasági 

kiegyenlítődés  szempontja  szerint  kívánja  elosztani  az  országon  belül.  A  stratégia 

valójában  inkább  a  helyi  potenciál  kihasználásáról  szól,  nem  pedig  egy  tetszőleges 

újraelosztásról.” ([Forfás] p4)

„A  sikeres  vállalkozásfejlesztés  függ  a  jól  tervezett  területi  fejlődéstől,  mely 

hatékonyan képes biztosítani a megfelelő támogató (fizikai és egyéb)  infrastruktúrát  és 

ezáltal versenyképes és vonzó helyszíneket kínál a külföldi és belföldi üzleti beruházások 

számára. A tanulmány felméri, hogy az egyes régiók hogyan képesek saját potenciáljukra 

építkezni és folytatni a versenyképes környezet fejlesztését a vállalkozások fejlődésének 

támogatása és ösztönzése érdekében.” ([Forfás] p1)
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16. ábra: A Regional Competitiveness Agendas által elemzett  
régiók
Forrás: [aer]
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A tanulmány három nagy részből áll ([Forfás] p2):

1. „Régiók kiinduló és adatelemzése: a régiók mai helyzetéről egy átfogó elemzést 

nyújt  a  versenyképességi  tényezők  széles  skálájának  segítségével.  Eredményeit 

workshopokhoz és az érintettek számára nyújtott tanácsadáshoz használták.

2. A  régiók  potenciáljának  felmérése:  áttekinti  a  régiók  jövőbeli  potenciálját  és 

kiemeli az egyedi szükséges lépéseket.

3. Az  Áttekintés,  eredmények  és  beavatkozások  című  rész  kiemeli  a  főbb 

eredményeket, megkülönböztető tényezőket és a regionális fejlesztés prioritásait.”

Az elemzéshez 6 versenyképességi faktort azonosít, „melyek segítségével nemcsak 

a teljesítményt értékeli, de azonosítja a régiók kulcsfontosságú eszközeit és a vállalkozói 

potenciál területeit” ([Forfás] p5). Ezek a következők ([Forfás] p5):

1. A vállalkozások dinamikája: értékeli a vállalkozások szerkezetét, foglalkoztatását és 

hozzáadott  értékét,  az  intézményileg támogatott  vállalkozások hozzájárulását,  az 

ágazat diverzitását és/vagy klaszteresedését.

2. Képesség és képzettség: a képességeket, képzettséget és az oktatási erőforrásokat 

elemzi.

3. Tudás  és  innováció:  K+F  beruházások  és  tevékenységek,  együttműködések  és 

kapcsolatok a felsőoktatási intézmények és vállalatok között, valamint a vállalatok 

és a vevőik között.

4. Gazdasági infrastruktúra elérhetősége és közlekedési kapcsolatok: közlekedési és 

kommunikációs infrastruktúra, jelenbeli befektetések és meglévő infrastrukturális 

szükségletek.

5. Életminőség:  a  mobil  befektetések  és  a  munkaerő,  illetve  a  tudás  vonzása 

szempontjából releváns tényezők.

6. Vezetés  és  stratégiai  képességek:  a  releváns  szervezetek  és  a  helyi 

kezdeményezések és eredmények körvonalazása.
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Az elemzés a hét említett régiót egyenként vizsgálja az előbbiekben bemutatott hat 

szempont  köré  csoportosítva  a  mondanivalóját.  „Adatgyűjtést  végeztek  és  számos 

érdekelttel  mélyinterjút  készítettek,  hogy  megismerjék  a  régió  jelenlegi  helyzetét  és 

rámutassanak  az  egyedi  lehetőségeire  és  kihívásaira.  Egy  térségi  műhelytalálkozót  is 

tartottak, hogy azonosítsák azokat a területeket, amelyeken a régió építhet saját erősségeire 

és kihasználhatja saját belső potenciálját az elkövetkezendő években. Nem szándékoztak 

minden  lehetséges  területet  megjelölni,  hanem rámutattak  a  lehetséges  utakra,  melyek 

segítségével  azokat  az infrastruktúrákat  és támogató tevékenységeket  helyezik előtérbe, 

amelyek  a  régió  belső  erőforrásaira  való  építkezést  segítik  és  választ  adnak  a 

vállalkozásfejlesztés kihívásaira.” ([Forfás] p2)

2.3. A makro- (ország-) szintű versenyképesség mérése

Hasonlóan a regionális versenyképességi mérésekhez, az országok (makroszintű) 

versenyképességének mérésénél is több empirikus kutatást találhatunk. Ebből következően 

szükségesnek érzek egyfajta rendszerezést, melyben elkülönítek úgynevezett „egyszerű” és 

„komplex” mutatószámokat. Mint azt majd látni fogjuk: a különbséget az adja, hogy az 

egyszerű mutatószámok jellemzően kevés (legfeljebb 5-6) adat felhasználásával, legfeljebb 

2-3  lépésben  elemzik  a  versenyképességet,  míg  a  komplex  mutatószámok  nagy 

mennyiségű (olykor 100 adatot  jóval  meghaladó)  inputtal,  több lépcsőben,  hierarchikus 

modelleket építenek.

A következőkben az alábbiakról lesz szó:

1. Egyszerű mutatószámok (elsősorban Török 2003)

2. Komplex mutatószámok:

2.1.Global Competitiveness Index (Porter és Schwab 2008)

2.2.World Competitiveness Yearbook (IMD) ([WCY])
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2.3.1. Egyszerű mutatószámok

A témát  feldolgozó  irodalomban  (Lengyel  2000b,  2003a,  Losoncz  2002,  2004, 

Némethné  2009,  Török  2003,  Vértes  és  Viszt  2007)  az  alábbi  mutatószámokat  szokás 

használni:

1. Kínálatoldali mérőszám: Egységnyi munkaerőköltség (Unit Labor Cost, ULC)

2. Keresletoldali mérőszámok:

2.1.Az export relatív egységérték-indexe (Unit Value Index, UVI)

2.2.Külkereskedelmi áruszerkezet-mutatók:

2.2.1. Komparatív előnyök mutatója (Revealed Comparative Advantage, RCA)

2.2.2. Ágazati specializációs mutató (Sector Specialisation Index, SSI)

Török  (2003)  kínálat-  és  keresletoldali  mérőszámokról  beszél.  A kínálatoldali 

mutatószámok közül a legszélesebb körben használt az egységnyi munkaerőköltség (Unit 

Labor Cost, ULC):

ULC i=
W iC i

VAi
(2)

ahol:

• ULC i az i-edik ágazat egységnyi teljesítményre eső munkaerőköltsége,

• W i  az i-edik ágazatban a munkabér,

• C i  az i-edik ágazatban a bérre rakódó egyéb ráfordítások,

• VAi  az i-edik ágazatban megtermelt hozzáadott érték.

„Az  egységnyi  munkaerőköltség  mutató  alapgondolata,  hogy  két  –  egyébként 

minden  tekintetben  megegyező  –  áru  közül  az  a  versenyképesebb,  amely  alacsonyabb 

egységnyi  munkaerőköltséggel  készül.  Ez  a  feltevés  teljességgel  vitathatatlan  abban az 

egyszerű formájában, máris ingataggá válik akkor, ha [...] nem olyan áruk versenyeznek 

egymással, amelyek között csupán a bérköltségek arányában van különbség.” (Török 2003 

p82)
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Természetesen  ennek  a  mutatónak  is  létezik  a  tényezőkre  bontása  az  alábbiak 

szerint:

ULC i=
fajlagos munkaerőköltség

munkatermelékenység
=

W iC i

L
VAi

L

=

W iC i

h
VAi

h

(3)

ahol:

• ULC i az i-edik ágazat egységnyi teljesítményre eső munkaerőköltsége,

• W i  az i-edik ágazatban a munkabér,

• C i  az i-edik ágazatban a bérre rakódó egyéb ráfordítások,

• VAi  az i-edik ágazatban megtermelt hozzáadott érték,

• L  a foglalkoztatottak száma,

• h  a ledolgozott munkaórák száma.

A mutató alakulásának van egy érdekes „mellékhatása” is: „Egy transznacionális 

társaság  beruházási  döntése  alapvetően  egy  telephely-választási  probléma  megoldását 

jelenti.  [...]  Az egyes  mutatók eltérő mértékben befolyásolják a  telephely kiválasztását, 

aszerint hogy a befektető milyen stratégiát követ [...], és milyen motivációval hajtja végre 

befektetését.  Az  ULC  nagysága  az  adott  nemzetgazdaságban  és  ágazatban  főként  a 

hatékonyságkereső befektetők számára jelenti a telephely kiválasztásának kulcsfontosságú 

tényezőjét.” (Artner et al. 2003 p8)

Az keresletoldali mutatók közül az irodalom alapján hármat érdemes kiemelni. Az 

első az export relatív egységérték-indexe (Unit Value Index, UVI):

UVI i=


X i

Qi

∑
j=1

n


X j

Q j
⋅s jw

(4)

ahol:

• UVI i az i-edik ország relatív export egységérték-indexe,

• X i  az i-edik ország exportjának értéke,

• Qi  az i-edik ország exportjának volumene,

• X j  az i-edik ország j-edik versenytársának exportértéke,
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• Q j  az i-edik ország j-edik versenytársának exportvolumene,

• s jw  a j-edik versenytárs világimporton belüli részaránya.

Amennyiben  UVI i1 , úgy az  i-edik ország versenyelőnyére lehet következtetni, 

mivel egységnyi exportjára nagyobb egységárat tudott kiharcolni. Két fontos probléma van 

azonban ezzel a mutatóval:

1. az árfolyamváltozások torzító hatását ki kell szűrni,

2. nem számol az állami támogatások versenytorzító hatásával.

A  következő  két  mutató  az  export  szerkezetének  vizsgálatából  von  le 

következtetéseket, ezért ezeket külkereskedelmi áruszerkezet-mutatóknak szokás hívni. A 

második gyakran alkalmazott mutató tehát a megnyilvánuló komparatív előnyök mutatója 

(Revealed Comparative Advantage, RCA31):

RCAij=

X ij

∑
i=1

n

X i

X wj

∑
w=1

n

X w

(5)

ahol:

• RCAij az  i-edik  országnak  a  j-edik  termékkel  kapcsolatban  megnyilvánuló 

komparatív előnye,

• X ij  az i-edik ország j-edik termékének exportvolumene,

• ∑
i=1

n

X i  az i-edik ország teljes exportvolumene,

• X wj  a j-edik termékének világexport-volumene,

• ∑
w=1

n

X w  a teljes világexport-volumene.

31 A megnyilvánuló  komparatív  előnyök  mutatójának  ugyanaz  a  rövidítése,  mint  a  korábban  tárgyalt  
Regionális  versenyképesség  menetrendeknek.  Az  „RCA”  rövidítést  kizárólag  ebben  a  rövid  részben 
használom  a  megnyilvánuló  komparatív  előnyök  mutatójának  rövidítésére,  mindenhol  máshol  a 
Regionális versenyképesség menetrendeket fogja jelölni.
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A mutató  könnyen  számolható  és  szemléletes,  ha  a  szakosodást  kell  ábrázolni. 

Amennyiben  RCAij=1 ,  akkor  az  i-edik  ország  exportjában  a  j-edik  termék  akkora 

részarányt  képvisel,  mint  ugyanez  a  termék  a  teljes  világexporton  belül.  Amennyiben 

RCAij1 , az  i-edik országnak látszólagos komparatív előnye van, mert a vártnál többet 

exportál a j-edik termékből.

Három komoly ellenérv is van azonban ezzel a mutatóval szemben (Török 2003):

1. nem áll mögötte mélyebb elméleti háttér,

2. a mutató az export és nem a termelés megnyilvánult komparatív előnyeit méri,

3. csak forgalmi adatokat tartalmaz, de áradatokat nem.

Mindezeken túl:  „a  komparatív  előny fogalma  azonban csak a  versenyképesség 

kínálati  oldalára  korlátozódik,  és  nem  fedi  a  kereslet,  a  piacműködési  modell,  a 

technológiai  és  beszállítói  kapcsolatok  számos,  a  versenyképességet  ugyancsak  alakító 

tényezőjét” (Török 2003 p78).

Az RCA mutató egy módosított változata az utolsó: az ágazati specializáció mutató 

(Sector Specialisation Index, SSI):

SSI ij=

X ijn

X ij

X i n

X i

(6)

ahol:

• SSI ij  az i-edik ország j-edik termékkel kapcsolatos ágazati specializációs mutatója,

• X ijn  az i-edik ország exportja a j-edik termékből n piacra,

• X ai  az i-edik ország teljes exportja a j-edik termékből,

• X i n  az i-edik ország teljes exportja n piacra,

• X i  az i-edik ország teljes exportja.

Ez a mutató (szemben az RCA) mutatóval nem a teljes exportot veszi figyelembe, 

hanem csak egy bizonyos piacra történő exportot, és ez alapján kíván következtetéseket 

levonni.
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2.3.2. Komplex mutatószámok

A nemzetközi irodalmat vizsgálva több olyan komplex indexet is találunk, amelyek 

az  országok  (makroszintű)  versenyképességét  kívánják  mérni.  Jelen  munkámban  két 

indexet mutatok be részletesebben: a Világgazdasági Fórum GCI indexe és az IMD által 

publikált World Competitiveness Yearbook.

2.3.2.1. Global Competitiveness Index

Az  egyik  legszélesebb  körben  alkalmazott  és  elismert  index  Porter  Global 

Competitiveness Indexe (GCI), melyet a Világgazdasági Fórum évente publikál (Porter és 

Schwab  2008).  A GCI  intézményi,  politikai  és  egyéb  kapcsolódó  mérőszámokat  vesz 

figyelembe, melyek az ország termelékenységét és versenyképességét befolyásolják.  Az 

index  12  pillérre  (pillar)  épül,  melyek  a  termelékenység  különböző  mérőszámait 

tartalmazzák az alábbiak szerint:

1. Alapkövetelmények (basic requirements):

1.1.intézmények

1.2.infrastruktúra

1.3.makrogazdasági stabilitás

1.4.egészségügy és alapfokú oktatás

2. Hatékonyságnövelő tényezők (efficiency enhancers):

2.1.felsőoktatás és képzés

2.2.munka- és termékpiaci hatékonyság

2.3.pénzügyi piacok fejlettsége

2.4.technológiai fejlettség és a piac mérete

3. Szofisztikáltság (innovation and sophistication):

3.1.üzleti élet fejlettsége

3.2.innováció
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Ezen  túlmenően  a  vizsgált  országokat  fejlettségük  alapján  növekvő  sorrendben 

három csoportba sorolják32:

1. „tényezővezérelt” (factor-driven),

2. „hatékonyságvezérelt” (efficiency-driven) és 

3. „innovációvezérelt” (innovation-driven) országok.

Az  alapkövetelményeket  reprezentáló  pillérek  fontosak,  és  ezért  nagyobb  súlyt 

kapnak  a  tényezővezérelt  országoknál,  a  hatékonyságnövelő  pillérek  a  fő  elemei  a 

hatékonyságvezérelt, közepes jövedelmű országok versenyképességének, míg az innováció 

és  szofisztikáltság  pillér  a  legfejlettebb,  innovációvezérelt  gazdaságok 

versenyképességének központi elemei (Porter és Schwab 2008). A három fő pillércsoport 

eltérő súlyokat kap33 az országok fejlettségének megfelelően. A GCI korábbi változataiban 

ezek a súlyok „tetszőlegesen” voltak megválasztva (Squalli et al. 2006), de az elmúlt évek 

során kifinomultabb súlyozási módszereket fejlesztettek ki, melyek főkomponens-elemzést 

és regressziós technikákat használtak (Porter  and Schwab 2008 1.2-es fejezet)34.  Ennek 

keretében  új  modell  is  kidolgozásra  került,  mely  teljes  egészében  adaptálja  a  porteri 

elmélet modelljeit.

Az egyszerűnek egyáltalán nem mondható modellben (17. ábra) összesen 122 db 

változó található, melyeknek körülbelül a kétharmada szakértői véleményen alapul, míg a 

maradék egyharmada statisztikai adat. A változókat 3-5 lépésben aggregálják, lépésenként 

részben  eltérő  módszertannal.  A  mikroökonómiai  pilléren  belül  a  „Nemzeti  üzleti 

környezet” összetevői teljes egészében megegyeznek a gyémánt-modell elemeivel. Ahogy 

azt már korábban is említettem: azért is fontos a gyémánt-modell alapos megismerése és 

megértése, mert az említett 122 db változóból 71 db, tehát a változók mintegy 58%-a erre a 

modellre vonatkozik.

32 Ezzel a gondolattal a vállalkozások vállalkozási oldalú megközelítése kapcsán Acs et al. (2008) cikkében 
is találkozhatunk.

33 Az index kiszámításának részletes módszertani kérdéseit lásd az értekezés módszertani fejezetében.
34 Az új módszertant a 2008-as jelentés 1.2-es fejezete „Moving to a New Global Competitiveness Index”  

címmel mutatja be. A részletes módszertani leírás mellett az olvasható, hogy a 2009-es jelentés már ezen 
új módszertan szerint kerül kiadásra. Ezzel szemben a 2009-es jelentés 1.1-es fejezetében „The Global 
Competitiveness Index 2009–2010: Contributing to Long-Term Prosperity amid the Global Economic 
Crisis” címmel szó szerint a régi módszertan szerepel.
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A versenyképességi jelentésben leírtak alapján olyan változók kerültek a modellbe, 

amelyek szoros pozitív korrelációs kapcsolatban álltak a vásárlóerő-paritáson mért egy főre 

jutó GDP-vel.

2.3.2.2. World Competitiveness Yearbook (IMD)

A másik széles körben hivatkozott  makroszintű versenyképességi  index az IMD 

(Institute  of  Management  Development)  Világ  Versenyképességi  Évkönyvében  (World 

Competitiveness Yearbook) található rangsor. A mérés alapját 329 alapadat adja ([WCY]). 

Ezeket 4 faktorba csoportosítják:

1. Gazdasági teljesítmény (a hazai gazdaság makrogazdasági értékelése);

2. Kormányzás hatékonysága (a kormányzati politika milyen mértékben járul hozzá a 

versenyképességhez);

3. Üzleti hatékonyság (a hazai üzleti környezet mennyire ösztönzi a vállalkozásokat 

arra, hogy innovatív, jövedelmező és felelős módon működjenek);

4. Infrastruktúra (az alapvető, technológiai, tudományos és emberi erőforrások milyen 

mértékben fedik le a vállalkozások igényeit).

Mindegyik  faktort  5  részfaktorra  (sub-factor)  bontják,  így  összesen  4×5=20

részfaktort kapnak. A részfaktorok különböző tényezőkből, azok pedig változókból állnak 

össze. A 17. ábra csak a részfaktorokig történő lebontást tartalmazza.

A Világ Versenyképességi Évkönyv (World Competitiveness Yearbook, WCY) az 

országokat az alapján elemzi és rangsorolja, hogy képesek-e olyan környezetet kialakítani 

és működtetni, amely fenntartható versenyképességet biztosít a vállalkozásoknak. Eszerint 

azt feltételezik, hogy a jólét megalapozása elsősorban a vállalkozások (akár magán, akár 

állami) szintjén történik – ezt a kutatási területet a „vállalkozások versenyképességének” 

nevezik. A vállalkozások azonban az országuk által megszabott környezetben működnek, 

mely javítja vagy akadályozza a versenyre való képességüket a hazai vagy a nemzetközi 

pályán.  Ezt  a  kutatási  területet  a  „nemzetek  versenyképességének”  nevezik,  és  ezzel 

foglalkozik a Világ Versenyképességi Évkönyv.
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Látható,  hogy  még  a  GCI  index  felépítésénél  is  összetettebb  (18.  ábra)  az 

alapadatok hierarchiája, és a figyelembe vett változók száma is több mint 2,5-szeres a GCI 

indexhez  képest  (329  db  vs.  122  db).  Szemben  a  GCI-vel,  az  IMD indexe  nagyjából 

kétharmad arányban tartalmaz statisztikai adatokat és csak egyharmad arányban szakértői 

becsléseket.

2.3.3. A komplex makroszintű versenyképességi rangsorok összehasonlítása

Mindezek  után  következzen  az  említett  rangsorok  összehasonlítása.  Ehhez  a 

Globális  Versenyképesség Index 2009–2010-es  rangsorolását  és  az  IMD index 2010-es 

rangsorolását  használtam.  A  hivatkozott  rangsoroknak  elméleti  szempontból  is  több 

hasonló és eltérő vonásai vannak, melyeket az alábbi táblázat foglal össze:

Szempont GCI IMD
Címzettek kormányzatok, nemzetközi szervezetek, befektetők

Versenyképességi felfogása és 
jelentésének szemlélete

többszempontú
3 főindex és részindexeik 4 fő tényezőcsoport

Értékelés egysége országok országok és régiók
A feldolgozott adatok statisztikai és kérdőíves adatok
Csoportok képzése az 
értékelésben

egy főre eső GDP és a 
gazdaság fejlettsége

egy főre eső GDP és a 
méret

A vizsgálatba bevont országok 
száma 133 58

Publikálás ideje ősz tavasz
12. táblázat A versenyképességi rangsorok összehasonlítása I.
Forrás: Chikán és Czakó (2009) valamint Báthory (2006) alapján saját szerkesztés
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17. ábra: Az Új Globális Versenyképességi Index felépítése
Forrás: Porter and Schwab 2008 p55 alapján saját szerkesztés
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18. ábra: Az IMD versenyképességi indexe
Forrás:[IMD FACTOR] alapján saját szerkesztés
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2.3. A makro- (ország-) szintű versenyképesség mérése

Ezen listák összehasonlítását a következő táblázat tartalmazza:

Ország
GCI 2009–2010 IMD 2010

Helyezés Pont Helyezés Pont
Algéria 83 3,95 - -
Amerikai Egyesült Államok 2 5,59 3 99,09
Argentína 85 3,91 55 46,94
Belgium 18 5,09 25 73,59
Bosznia-Hercegovina 109 3,53 - -
Brazília 56 4,23 38 56,53
Chile 30 4,7 28 69,67
Dánia 5 5,46 13 85,59
Dél-afrikai Köztársaság 45 4,34 44 54,09
Dominikai Köztársaság 95 3,75 - -
Ecuador 105 3,56 - -
Egyesült Arab Emírségek 23 4,92 - -
Egyesült Királyság 13 5,19 22 76,81
Finnország 6 5,43 19 80
Franciaország 16 5,13 24 74,37
Görögország 71 4,04 46 52,3
Guatemala 80 3,96 - -
Hollandia 10 5,32 12 85,65
Hong Kong 11 5,22 2 99,36
Horvátország 72 4,03 56 40,06
Izland 26 4,8 30 65,07
Izrael 27 4,8 17 80,33
Jamaica 91 3,81 - -
Japán 8 5,37 27 72,09
Jordánia 50 4,3 50 49,64
Kína 29 4,74 18 80,18
Kolumbia 69 4,05 45 53,89
Koreai Köztársaság 19 5 23 76,25
Lettország 68 4,06 - -
Magyarország 58 4,22 42 54,12
Malajzia 24 4,87 10 87,23
Marokkó 73 4,03 - -
Németország 7 5,37 16 82,73
Norvégia 14 5,17 9 89,99
Olaszország 48 4,31 40 56,32
Oroszország 63 4,15 51 49,32
Panama 59 4,21 - -
Peru 78 4,01 41 54,18
Románia 64 4,11 54 47,48
Spanyolország 33 4,59 36 58,75
Svájc 1 5,6 4 96,13
Szaúd-Arábia 28 4,75 - -
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Ország
GCI 2009–2010 IMD 2010

Helyezés Pont Helyezés Pont
Szerbia 93 3,77 - -
Szíria 94 3,76 - -
Szlovénia 37 4,55 52 48,69
Tunézia 40 4,5 - -
Uganda 108 3,53 - -
Uruguay 65 4,1 - -
Venezuela 113 3,48 58 27,97
Minimum 1 2,58 1 27,97
Maximum 133 5,6 58 100
Átlag - 4,17 - 67,82

13. táblázat: A versenyképességi rangsorok összehasonlítása II.
Forrás: Saját szerkesztés

Ahhoz,  hogy véleményt  mondhassunk  arról,  hogy a  két  különböző  elvi  alapon 

megalkotott  rangsor  mennyiben jut  azonos következtetésre,  a korreláció mutatót  hívjuk 

segítségül. Tekintettel arra, hogy a rangsorok ordinális és nem intervallumskálán35 mértek, 

nem  lehet  a  megszokott  Pearson-korrelációt  használni,  hanem  a  Spearman-féle 

rangkorrelációt36 kell alkalmazni.

IMD 2010
GCI 2009 ,893**

** 1%-os szignifikanciaszinten szignifikáns.
14. táblázat: A versenyképességi rangsorok helyezéseinek rangkorrelációja (Spearman) I.
Forrás: Saját szerkesztés

35 Az ordinális (sorrenden alapuló) skála esetében az egyes kategóriák kvantitatív alapon sorba rendezhetők, 
de a távolság nem értelmezhető. Az intervallumskála esetében a számértékek mind a nagyság szerinti  
viszonyokat megmutatják, mind az eltérés mértékét meghatározzák, a skálaértékek különbségét itt már 
értelmezni tudjuk. ([Mérési skálák])

36 A  Spearman–féle  rangkorreláció  a  lineáris  korrelációs  együttható  speciális  esetének  tekinthető.  A 
kapcsolat  szorosságának  mérésére  a  két  változó  rangszámainak  különbségét  használjuk  fel:  

r s=1−
6⋅∑ d i

2

N N 2−1
,  ahol  d i  x és  y rangjainak  különbsége.  Értelmezése  megegyezik  a  Pearson-féle 

korreláció értelmezésével. ([Spearman])
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Mivel  mindkét  rangsorolás  intervallumskálán  mért  pontszámokat  is  tartalmaz, 

ezekre kiszámítható a „hagyományos” Pearson-korreláció is.

IMD 2010
GCI 2009 ,892**

** 1%-os szignifikancia szinten szignifikáns.
15. táblázat: A versenyképességi pontok korrelációja (Pearson)
Forrás: Saját szerkesztés

Mindkét korrelációs együttható lényegében ugyanarra az eredményre jut. Eszerint: 

erős, szignifikáns, pozitív irányú kapcsolat van a GCI és az IMD index között. Ez azt jelenti,  

hogy  azok  az  országok,  amelyek  az  egyik  rangsoron  előrébb  sorolódtak,  nagy 

valószínűséggel a másik rangsoron is előrébb fognak elhelyezkedni.

Ez alapján az alábbi néhány következtetést fogalmazhatjuk meg (Szerb és Ács 2009, 

Wignaraja és Taylor 2005, Bieńkowski 2006):

• Széleskörű  irodalom alapján,  nagyszámú  adatból,  korrekt  statisztikai  eljárásokkal 

részben (ha nem is teljesen) más rangsorok alakíthatók ki,  ezek azonban hasonló 

eredményre vezetnek.

• A kutatások klasszikus problémája, hogy elméletileg nehéz egyértelműen elfogadni 

vagy egyértelműen cáfolni, hogy minden tényező pontosan egyenlő mértékben hatna 

a vizsgált jelenségre.

• Nem tisztázott, hogy mekkora mennyiségű adatot célszerű felhasználni a méréshez. 

A GCI 122 adata is rengeteg, az IMD 329 adata pedig már az ésszerűség határát 

súrolja, áttekinthetetlenné téve a modellt.  Kétséges az is,  hogy érdemi előrelépést 

jelent-e  az,  hogy  több  mint  2,5-szer  annyi  adatot  használnak  fel,  hiszen  a  két 

rangsornak az együttmozgása 89,3%-os.

• A módszertan nem ad választ a kapcsolat irányára, csak a kapcsolat létezését képes 

kimutatni. Az elméleti  részben hosszasan fejtettem ki, hogy véleményem szerint 

egymásra  épülés  van  a  versenyképességi  szintek  között.  Vélhetően  a  több 

szempontot figyelembe vevő GCI index finomabb mérésre ad lehetőséget, azonban 

az  egymásra  épülést,  vagyis  az  okfejtés  leglényegesebb  elemét  nem  veszi 

figyelembe.  Ebből  következik,  hogy  lehet  létjogosultsága  egy  olyan  index 

megalkotásának,  ahol  a  vállalati  és  az  intézményi  adatokat  egyszerre  vesszük 

figyelembe.
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2.4. A vállalkozói szféra szerepe a versenyképesség kialakításában

Az  előzőekben  a  mikro-,  mezo-  és  makroszintű  versenyképesség  különböző 

empirikus  mérési  lehetőségeit  tekintettük  át.  A továbbiakban  azt  szeretném bemutatni, 

hogy különböző empíriákban a vállalkozói szféra milyen szerepet kap.

Első  lépésben  a  vállalkozói  és  a  versenyképességi  irodalom  kapcsolatáról  kell 

néhány szót ejteni. A közgazdasági kutatások kimondott – vagy éppen kimondatlan – célja 

feltárni a társadalmi jólét növelésének lehetséges módjait, amit empirikus szempontból a 

GDP növekedésén keresztül szokás megragadni. A kérdés, hogy a GDP növelését milyen 

tényezők  befolyásolják?  A  kutatások  számos  tényezőt  azonosítottak:  a  termelési 

tényezőket, illetve azok hatékony felhasználását, tehát a termelékenységet (Solow 1956, 

1974), az intézményi környezetet (North 1991), a vállalkozásokat (Baumol 1990, Murphy 

et  al.  1991),  illetve  ezek  valamilyen  összetett  kombinációját,  amit  hívhatunk 

versenyképességnek (Porter és Swab 2008).

Jelen  munkámon  belül  az  1.2.3-as  részben  bemutatott  vállalkozási  oldalú 

megközelítés  hívta  fel  először  a  figyelmemet  arra,  hogy  a  vállalkozásoknak  a 

versenyképesség  kialakításában  fontos  szerepe  van.  A  vállalkozásokkal  foglalkozó 

irodalom  egyik  alapkérdése,  hogy  kik  és  hogyan  lesznek  végül  sikeresek,  és  ezzel 

kapcsolatban  számos  tényezőt  azonosítanak  az  inspiráló  környezettől  a  vállalkozói 

attitűdökön keresztül a tőkepiacok fejlettségéig. A versenyképességi irodalom végső soron 

ugyanerről beszél: a vizsgált sokaság (legyenek akár vállalkozások, régiók vagy országok) 

mely tagjai és hogyan lesznek sikeresek, és ezzel kapcsolatban vizsgálja a környezet, a 

kultúra vagy éppen a  tőkepiacok befolyásoló  szerepét.  Vagyis  a  versenyképességi  és  a 

vállalkozási  irodalom  átfedésben  van  egymással:  nagyon  hasonló  –  több  esetben 

ugyanazon – sikertényezőket azonosítja37.

37 Példaként vesd össze a piramis-modellt (Lengyel 2003a p292) és GEM koncepcionális modelljét (Szerb 
et al. 2004 p682)!
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A különbség az eltérő megközelítésben és  az értelmezésben van. A vállalkozási 

irodalom jobban koncentrál a „változásra”, az „újra” és arra, hogy az milyen módon „új”. 

A versenyképességi  irodalom is  fontosnak  tartja  ezeket  a  kérdéseket,  azonban  bővebb 

ennél: a „hosszú táv” a „fenntarthatóság”, a „mennyiség vs. minőség” stb. legalább ilyen 

fontos  vizsgálati  szempont.  Mindkét  irodalom  vizsgálja  például  az  innovációt.  A 

vállalkozói  irodalom jobban  hangsúlyozza  az  ötletnek,  az  ötlet  kidolgozásának,  piacra 

vitelének  vagy  jogi  formába  öntésének  szerepét.  A versenyképességi  irodalom  pedig 

inkább a megújulást,  az  innovációk által  keltett  agglomerációs  hatásokat  vagy éppen a 

nemzetközi piacra vitelt  hangsúlyozza.  Az alapvető különbség tehát az interpretációban 

van.

A konkrét empirikus mérések szempontjából a Vállalati Versenyképességi Index és 

a  Komplex  Dél-Dunántúli  Regionális  Versenyképességi  Kutatás  indexe  kilóg  a  sorból. 

Ennek oka, hogy ezek kifejezetten a vállalkozói szféra versenyképességét mérik, így ezen 

belül külön a vállalkozói szféra szerepét nem lehet elemezni.

Regionális  szinten  véleményem  szerint  érdemes  az  input-teljesítmény-eredmény 

modellről, illetve az előnyökre épülő modellről és a konkrét mérésekről (UKCI, piramis-
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modell  stb.)  külön  beszélni.  Az  input-teljesítmény-eredmény  modellben  a  vállalkozói 

szféra az inputok szintjén egyfajta aktivitási rátaként jelenik meg. Eleve nem kimondottan 

a vállalkozói szektor szerepel, hanem az összes vállalkozás, beleértve a nagyvállalatokat is. 

A vállalkozások sűrűsége (
cégek száma

lakos ) és a tudásalapú cégek aránya mutatók mind a 

„minél több, annál jobb” megközelítést sugallják. Ezzel ugyan az elméleti részben tárgyalt 

vállalkozási  oldalú  megközelítés  vitatkozik,  de  pragmatikus  (mérési,  mérhetőségi) 

szempontból  érthető.  Teljesítmény  szinten  már  csak  a  termelékenység  jelenik  meg 

(
GDP
lakos ), ahol a GDP-ben a vállalkozói szférán kívül az aggregált kereslet többi szereplője 

is  benne  foglaltatik.  Eredmény  szinten  még  ennyire  sem  lehet  a  vállalkozói  szektort 

felfedezni.

A UK Competitiveness index már csak a szerzők közötti átfedés miatt is nyilván 

nagyon hasonló felépítést követ. Ugyanúgy szerepel az 1 000 lakosra jutó vállalkozások 

száma és a tudásalapú vállalkozások aránya, mint az előbb, de bejön még egy aktivitási 

mutató:  az  1  000  lakosra  jutó  új  vállalkozásindítás.  Ezek  a  vállalkozások  jellegükből 

adódóan a vállalkozói  szféra részei,  még ha később esetleg ki is  kerülnek onnan.  Míg 

teljesítmény szinten az alapmodell csak áttételesen tartalmazott vállalkozásokra vonatkozó 

adatot, az UKCI-mérésben megjelenik az exportáló vállalatok aránya. Az érintett vállalatok 

között  biztosan  találnánk  KKV szektorbeli  tagot,  de  hogy egy szigetországban  hányan 

lehetnek, az már más kérdés. Eredmény szinten az előbb tett megállapítás itt is igaz.

A piramis-modell alaptényezői között a kis- és középvállalkozásokat nevesítve is 

megtaláljuk. Mint Lengyel (2003a) kifejti: „A régióban működő kis- és középvállalkozások 

szerepe jelentős a régiók fejlődésében. [...] A KKV-k szerepe a munkahelyteremtésben, a 

foglalkoztatottságban, azaz a versenyképesség egyik alapkategóriájában meghatározó [...]. 

A nagyvállalatok a lényegi tevékenységekre koncentrálva a többi tevékenységet a KKV-

kkal  végeztetik  el,  amelyek  rugalmasabbak  és  gyorsabban  alkalmazkodnak  a  piaci 

változásokhoz.  Leegyszerűsítve  az  is  megfogalmazható,  hogy  a  régiók 

versenyképességének  javításához  a  nagyvállalatok  a  termelékenység  ugrásszerű 

növelésével,  míg  a  KKV-k  a  foglalkoztatottság  fenntartásával,  a  nagyvállalatoknál 

„felszámolt” munkaerő alkalmazásával járulnak hozzá.
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Alapvető  szempont,  hogy a KKV-k szinte  kizárólag  a  térségi,  regionális  piacon 

működnek, azaz főleg nontraded jellegűek [...]. Másik szempont, hogy a globális cégek 

működésére  a  regionális  hatóságoknak,  önkormányzatoknak  nincs  befolyásuk,  ezen 

vállalatok tárgyalópartnere általában a kormány illetékes minisztériuma. Azaz a regionális 

gazdaságfejlesztés  döntő  módon a  KKV-k működésének támogatására,  versenyelőnyeik 

kialakítására  és  fenntartására  korlátozódik,  a  globális  cégekkel  legjobb  esetben  egyedi 

módon lehet egyeztetni.” (Lengyel 2003 p295)

Az előnyökre épülő versenyképesség-magyarázat esetén a vállalkozói szféra csak a 

kompetitív előnyök „szintjén” jelenik meg, hiszen az abszolút és a komparatív előnyök – 

inkább kimondatlanul, mint kimondottan – nagyvállalatokat képzelnek maguk elé. Ezzel 

szemben – szintén kimondatlanul  –  például  az agglomerációs  előnyök tárgyalása során 

inkább kis- és közepes vállalkozásokat képzelünk magunk elé.

„A  nemzetek  versenyelőnye”  (The  competitive  advantage  of  nations)  (Porter 

1998b) a gyémánt-modellel kapcsolatos kérdésekre helyezi a hangsúlyt. A modellben két 

csúcsban is megjelenik a vállalkozói szféra. Ezek közül az első a támogató és kapcsolódó 

iparágak, mely a hálózatosodás kérdésével függ össze. „A vállalatok többsége önállóan, 

saját érdekeit szem előtt tartva vesz részt a versenyben, azonban megfigyelhető, hogy a 

nemzetközileg is sikeres vállalatok, iparágak mögött versenyképes partnerek állnak. Így a 

vállalatok, iparágak versenyképességének elemzésekor nem hagyhatók figyelmen kívül a 

velük  kapcsolatban  álló  és  értékláncrendszert  alkotó  partnerek.”  (Némethné  2009 p26) 

Lengyel  (2000a)  egyértelművé teszi,  hogy csak abban az esetben lehet  egy vállalkozás 

versenyképes, ha a beszállítói is versenyképesek a maguk területén. Ez a gondolat tehát 

nem is az egyes vállalkozások, hanem azok összekapcsolódásának fontosságára hívja fel a 

figyelmet.

A másik  hely,  ahol  a  vállalkozások  fontossága  megjelenik  a  vállalati  stratégia, 

szerkezet és a verseny erőssége. „A nemzetek, régiók versenyképessége azokon a globális 

vállalatokon keresztül jelenik meg, amelyek hazai, vagy térségi bázisa az adott országban, 

régióban található. [...] Nincs mindenütt érvényes általános vállalati stratégia és szerkezet, 

a vállalatok többféle stratégiával és szervezeti megoldással lehetnek sikeresek, döntő, hogy 

a nemzeti jellemzőkhöz igazodjon a vezetési és szervezeti struktúra.” (Lengyel 2000a p65)

A „Regional  Competitiveness  Agendas”  esetében  a  „Vállalkozások  dinamikája” 
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faktorban jelennek meg a vállalkozások. Ez faktor „értékeli a vállalkozások szerkezetét, 

foglalkoztatását  és  hozzáadott  értékét,  az  intézményileg  támogatott  vállalkozások 

hozzájárulását, az ágazat diverzitását és/vagy klaszteresedését.” ([Forfás] p5)

A Global Competitiveness Index – hasonló személyi átfedések okán, mint az UKCI 

esetében  –  vállalkozásokról  vallott  nézetei  nagyban  hasonlítanak  „A  nemzetek 

versenyelőnye” című könyv kapcsán elmondottakhoz. A 12 pillér közül egy külön az üzleti 

élet fejlettségével foglalkozik (11. pillér). Mint ahogy arról majd a későbbiekben szó esik, 

a  pillér  két  alpillérből  áll:  hálózatok  és  támogató  iparágak,  valamint  a  vállalkozások 

működésének szofisztikáltsága és stratégia alpillérből. Csak később (3. fejezet) lesz róla 

szó, de itt is megemlítem, hogy a GCI index számításakor a vizsgált ország fejlettsége 

befolyásolja  a  súlyozást.  Eszerint  a  11.  pillér  súlya  a  végső  indexben  2,5–15% között 

változhat,  tehát  az  index  készítői  úgy ítélik  meg,  hogy minél  fejlettebb  egy ország,  a 

vállalkozói szférának annál nagyobb szerepe van.

Az IMD indexen belül az üzleti hatékonyság faktorban találunk a vállalkozásokra 

vonatkozó változókat. Elsősorban a termelékenység és hatékonyság alfaktor az, ami szóba 

jöhet, melyen belül két változó foglalkozik ezzel a kérdéssel (összesen 11 változó alkotja 

az alfaktort): az egyik kimondottan a nagyvállalatokkal, a másik a KKV szektorral38. Ide 

vehetjük a menedzsment technikák alfaktort is, amelyben találunk konkrétan a vállalkozói 

képességekre vonatkozó változót.

Összegezve  tehát  megállapítottuk,  hogy  a  vizsgált  versenyképesség-mérések 

aktívan foglalkoznak a vállalkozások mérésével is.  Míg azonban az elmélet a minőségi 

tényezőket hangsúlyozza, elsősorban pragmatikus okokból a mérések inkább a gyakorisági 

előfordulásukat  veszik  figyelembe.  Ezzel  részben  összefügg,  hogy  a  vállalkozások 

esetében sem egyéni adatokat aggregálnak valamilyen módszerrel, hanem iparági, illetve 

klaszterszintű adatokat használnak. Az elhangzottakat a 16. táblázat foglalja össze.

38 „A nagy-, illetve a kis- és közepes vállalkozások hatékonyak nemzetközi összehasonlításban.” – Hangzik 
az eredeti kérdés.
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Versenyképességi 
mérés

Vállalkozói szféra
megjelenési helye interpretációja

Mikroszint
VVI célirányos vállalkozói mérés
KDDRVK célirányos vállalkozói mérés

Mezoszint

Input-
teljesítmény-
eredmény modell

Inputok:
• vállalkozássűrűség
• tudásalapú cégek aránya

A vállalkozói  szféra  aktivitása  és  fejlettsége  a  gazdaságilag 
aktív népességgel együtt  megalapozza a 2. szinten kialakuló 
teljesítményt, a termelékenységet.

UKCI

1. Input faktor:
• 1 000 lakosra jutó új vállalkozásindítás,
• 1 000 lakosra jutó vállalkozások száma,
• tudásalapú vállalkozások aránya
2. Teljesítmény faktorok:
• exportáló vállalatok aránya

Az alapmodellnek megfelelően a vállalkozói szféra aktivitása 
és  fejlettsége  alapozza  meg  a  teljesítményt.  A teljesítmény 
faktorok között a nemzetköziesedés is szerepet kap, amely – 
másokkal együtt – az eredmény faktorokra hat.

Piramis-modell Alaptényezők:
• kis- és középvállalkozások

„A régiók versenyképességének javításához a nagyvállalatok a 
termelékenység  ugrásszerű  növelésével,  míg  a  KKV-k  a 
foglalkoztatottság fenntartásával [..] járulnak hozzá.”

Előnyökre épülő 
modell Kompetitív előnyök

Agglomerációs  előnyök  kialakítása,  a  hazai  vállalatok 
támogatása  a  külföldi  piacokon  versenyelőnyök 
megszerzésében.



Versenyképességi 
mérés

Vállalkozói szféra
megjelenési helye interpretációja

The 
competitive 
advantage of 
nations

• Támogató és kapcsolódó iparágak
• Vállalati stratégia, szerkezet és a verseny erőssége

„Nemzetközileg is sikeres vállalatok [...] mögött versenyképes 
partnerek állnak, így [...] nem hagyhatók figyelmen kívül [az] 
értékláncrendszert alkotó partnerek.”
„A  [...]  régiók  versenyképessége  azokon  a  globális 
vállalatokon  keresztül  jelenik  meg,  amelyek  hazai,  vagy 
térségi bázisa az adott [...] régióban található. [...] Döntő, hogy 
a  nemzeti  jellemzőkhöz  igazodjon  a  vezetési  és  szervezeti 
struktúra.”

RCA Vállalkozások dinamikája

„Értékeli  a  vállalkozások  szerkezetét,  foglalkoztatását  és 
hozzáadott értékét, az intézményileg támogatott vállalkozások 
hozzájárulását,  az  ágazat  diverzitását  és/vagy 
klaszteresedését.”

Makroszint

GCI
11. pillér: Az üzleti élet fejlettsége:
• hálózatok és támogató iparágak
• vállalkozások működésének szofisztikáltsága és stratégia

Az interpretációja megegyezik a „The competitive advantage 
of nations” interpretációjával

IMD

Üzleti hatékonyság faktor, termelékenység és hatékonyság 
alfaktor:
• A nagy vállalatok hatékonyak nemzetközi 
összehasonlításban.
• A kis- és közepes vállalkozások hatékonyak nemzetközi 
összehasonlításban.

A hazai üzleti környezet mennyire ösztönzi a vállalkozásokat 
arra,  hogy  innovatív,  jövedelmező  és  felelős  módon 
működjenek.

16. táblázat: A vállalkozói szféra szerepe a versenyképesség kialakításában
Forrás: saját szerkesztés



3. A versenyképességi indexek számításának módszertana

3. A versenyképességi indexek számításának módszertana

Az  előzőekben  az  első  fejezetben  elméleti  szempontból  foglalkoztunk  a 

versenyképességgel,  majd a  második fejezetben 9 konkrét  méréssel  ismerkedtünk meg. 

Jelen fejezetben a bemutatott mérések konkrét módszertani kérdéseivel foglalkozunk.

Ennek megfelelően az alábbi versenyképességi indexek kiszámítását tekintem át:

1. Chikán-féle Vállalati Versenyképességi Index

2. Input-teljesítmény-eredmény modellek

3. GCI

4. Új GCI (2008-ban felvázolt módszertan szerint)

5. IMD index

3.1. Vállalati Versenyképességi Index

A Chikán-féle  (2006)  Vállalati  Versenyképességi  Index az  (1)  egyenlet  alapján: 

C=MV T . Az alapadatok mindegyike 1-től 5-ig terjedő Likert-skálán39 mért változó, 

melyek aggregációja összesen két lépésben egyszerű számtani átlagok segítségével történik 

az alábbiak szerint:

Mutatócsoportok
Működőképesség (M)

1.Költség/ár: m1=
a f

2 (7)

1.1.költséghatékonyság (a),
1.2.versenyképes árak (f)

2.Minőség: m2=
dmaa

3  (8)

2.1.termékminőség (d)
2.2.gyártási színvonal (m)
2.3.alapanyag színvonala (aa)

3.Idő: m3=
kg

2  (9)

4.Rugalmasság: m4=
li j

3  (10)

4.1.rugalmas  reagálás  a  fogyasztói 
igényekre (l)
4.2.termelési rendszer rugalmassága (i)
4.3.logisztikai rendszer rugalmassága (j)

5.Szolgáltatás: m5=
et p y

4  (11)

5.1.termékválaszték (e)
5.2.fogyasztói kiszolgálás színvonala (t)
5.3.elosztási csatornák szervezettsége (p)

39 „A Likert-skála  egydimenziós  összegző  attitűdskála,  ahol  a  válaszolók  egy  tárgyra,  személyre  vagy 
szituációra  vonatkozóan  az  egyetértés/egyet  nem  értés  fokozatait  fejezik  ki  különböző  állítások 
segítségével.” [Kérdőívkészítés]
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3.1. Vállalati Versenyképességi Index

Mutatócsoportok
3.1.szállítási határidő (k)
3.2.szállítás pontossága (g)

5.4.etikus magatartás (y)

M=
∑ mi

5
(12)

Változásképesség (V)

1.Piaci kapcsolatok: v1=
nnwee

3 (13)

1.1.fogyasztókkal  való  kapcsolat 
közvetlensége (nn)
1.2.piaci változások előrejelzési képessége 
(w)
1.3.innovatív  eladásösztönzési  módszerek 
(ee)

2.Emberi felkészültség: v2=
dd ff

2 (14)

2.1.alkalmazottak képzettsége (dd)
2.2.vezetés színvonala (ff)

3.Szervezeti  válaszképesség: 

v3=
ggchh

3 (15)

3.1.döntési/működési  módszerek 
korszerűsége (gg)
3.2.technológia színvonala (c)
3.3.K + F ráfordítások szintje (hh)

V =
∑ v j

3
(16)

Teljesítmény (T)
1.Tulajdonosi értékteremtés ( t 1 ) 2.Fogyasztói értékteremtés ( t 2 )

T=
t 1t 2

2
(17)

Versenyképesség (C)

C=MV T=
∑ mi

5

∑ v i

3

t 1t 2

2
=

= a f
2

 dmaa
3

kg
2

 li j
3

et py
4

5


nnwee
3

dd ff
2

ggchh
3

3  t1t2

2
(18)

17. táblázat: A Vállalati Versenyképességi Index kiszámításának lépései
Forrás: Chikán 2006 alapján saját szerkesztés

Látható,  hogy bár  explicit  módon nem történik súlyozás,  hiszen végig egyszerű 

számtani átlagokat számolnak, egy implicit súlyozás mégis megjelenik.  M öt tényezőből 

áll, V háromból. Mindegyiken belül mi  és v i azonos súllyal szerepel, de C kiszámításakor 

m1 -et 
1
5 -ös, míg v i -t 

1
3 -os súllyal vesszük figyelembe. Ráadásul m1  számlálója kettő, 
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3.1. Vállalati Versenyképességi Index

míg  m5  számlálója  négy tagból  áll.  Vagyis  a  költséghatékonyság (a)  
1
2
/5=1

2
⋅1

5
= 1

10  

súllyal számít  M meghatározásakor, míg a termékválaszték (e)  
1
4
/5=1

4
⋅1

5
= 1

20 , vagyis 

feleakkora súllyal. Eszerint kétszer jobban „megéri” a költséghatékonyságot növelni, mint 

a termékválasztékot bővíteni. Azonban se az elméleti, se a módszertani irodalomban nincs 

erre egyértelműen utaló megállapítás.

3.2. Input-teljesítmény-eredmény modellek

A 2.2.1-es  részben áttekintettük  Huggins  (2003) háromszintű  input-teljesítmény-

eredmény  modelljét,  melynek  alkalmazására  két  konkrét  versenyképességi  mérést 

tekintettünk át. Jelen alfejezetben ezek módszertani kérdéseivel foglalkozom.

A UK Competitiveness  index  (Huggins  és  Thompson  2010)  egyik  módszertani 

érdekessége, hogy egy mérési láncolatot (measure-chain) állít össze40. „Annak érdekében, 

hogy  egyensúly  legyen  mindegyik  indikátor  tekintetében,  az  összetett  indexen  belül 

mindhárom  mérőszámnak  [...]  egyforma  súlyt  adtunk,  mivel  azt  feltételezzük,  hogy 

mindegyik  összefügg  a  másikkal,  és  gazdaságilag  meghatározzák  egymást.  Mindegyik 

mérőszámból egy indexet számítottunk, ahol az Egyesült Királyság átlagos bázisa 100, és a 

mérőszámok  eloszlási  tartományát  kiszámítottuk  (a  munkanélküliségi  ráták  esetében 

ezeket az értékeket invertáltuk).” (Huggins és Thompson 2010 p5)

Eszerint:

UKCI i=
UKCI i

UKCI i UK

(19)

ahol:

• UKCI i UKCI index i-edik összetevője,

• UKCI i UKCI index i-edik transzformált összetevője,

• UKCI iUK  az i-edik összetevőnek az Egyesült Királyság átlagos bázisa.

40 Megjegyzendő,  hogy a  hozzáférhető  irodalom (Huggins  2003,  Huggins  és  Thompson 2010)  nem ad 
kielégítő  választ  a  módszertani  kérdésekre.  Ebből következően például  a  skálatranszformációkra csak 
következtetni lehet.
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3.2. Input-teljesítmény-eredmény modellek

„A várakozásoknak megfelelően egyes [...] változók túlzottan erősen befolyásolják 

az  összetett  indexet,  ezért  logaritmizáltunk.  Így  olyan  eloszlásokat  kaptunk,  melyek 

közelebb  vannak  a  normál  eloszláshoz  és  kisimítják  az  extrém  értékeket,  úgy,  hogy 

egyetlen változó sem torzítja el a végső összetett pontszámokat.41” (Huggins és Thompson 

2010 p5)

Lengyel a hivatkozott „egységes versenyképesség fogalom”42 által meghatározott 

relatíve magas jövedelmet  az  egy főre jutó GDP-vel  (
GDP

népesség )  méri,  míg  a  relatíve 

magas foglalkoztatottsági szintet a foglalkoztatottsági rátával (
foglalkoztatottak

munkaképes korúak ) méri. 

Ezzel kapcsolatban bemutat egy érdekes összefüggést (Lengyel 2003a p281): eszerint az 

egy lakosra jutó GDP három részre bontható az alábbiak szerint:

GDP
népesség

= GDP
foglalkoztatottak

× foglalkoztatottak
munkaképes korúak

×munkaképes korúak
népesség (20)

A három komponens:

• munkatermelékenység (
GDP

foglalkoztatottak )

• foglalkoztatottsági ráta (
foglalkoztatottak

munkaképes korúak )

• a munkaképes korú lakosság aránya a népességen belül (
munkaképes korúak

népesség ).

Ez alapján tehát:

Fajlagos regionális jövedelem=Munkatermelékenység×
Foglalkoztatási ráta×Korösszetétel (21)

Tekintettel  arra,  hogy a  harmadik  tag  (a  korösszetétel)  nagyon  lassan  változik, 

máris sikerült megkapnunk a piramis-modell három alapkategóriáját és a köztük fennálló 

matematikai összefüggést. Figyelembe véve, hogy a foglalkoztatási ráta tovább bontható:

41 Tekintettel arra, hogy a [0;∞) tartományon UKCI ilogUKCI i .
42 A szerző  ez  alatt  az  OECD definícióját  érti,  mely  emlékeztetőül  a  következő:  a  versenyképesség  a  

vállalatok, iparágak,  régiók és  nemzetek feletti  régiók képessége relatíve magas tényezőjövedelem és 
relatíve  magas  foglalkoztatottsági  szint  létrehozására  egy  fenntartható  bázison,  nemzetközi 
versenykörülmények között.
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3.2. Input-teljesítmény-eredmény modellek

Foglalkoztatási ráta= ledolgozott óra
foglalkoztatottak

× foglalkoztatottak
munkaképes korúak (22)

ezért:

Fajlagos regionális jövedelem=Munkatermelékenység×
Átlagos munkaidő×Foglalkoztatási ráta×Korösszetétel (23)

amely már finomabb elemzésre is lehetőséget ad.

3.3. Global Competitiveness Index

A következő vizsgált versenyképességi mérés a GCI index. Mint ismeretes (Porter 

és Schwab 2008), három részindexben (alapkövetelmények, hatékonyságnövelő tényezők, 

szofisztikáltság) 12 pillérbe rendezve 122 változót tartalmaz az index. Az aggregálás során 

háromszor történik súlyozás:

1. a pillérek kiszámításakor az egyes változókat súlyozzák;

2. a részindexek (alapkövetelmények, hatékonyságnövelő tényezők, szofisztikáltság) 

kiszámítása során az egyes pilléreket súlyozzák;

3. a  részindexek  kapott  értékeit  az  ország  fejlettségének  megfelelően  különböző 

súlyokkal veszik figyelembe.

Az első fokozat a pillérek pontszámainak kiszámítása az alábbiak szerint:

• Amennyiben statisztikai  adatról  (hard  data)  van  szó,  úgy egy 1-től  7-ig terjedő 

skálára standardizálják az alábbi képlettel:

◦ amennyiben a nagyobb érék a jobb, úgy 

6× adott ország pontszáma−minta minimum
minta maximum−minta minimum

1 (24)

◦ amennyiben a kisebb érék a jobb, úgy

−6× adott ország pontszáma−minta minimum
minta maximum−minta minimum

7 (25)

• A szakértői  kérdőíveket  eleve  1-től  7-ig  terjedő  skálán  veszik  fel,  így  azok 

változatlan formában kerülnek be.
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3.3. Global Competitiveness Index

• Vannak  olyan  mutatók,  amelyeket  két  pillérben  is  figyelembe  vesznek43.  A 

duplázódás  elkerülése  végett  egy  újabb  súlyozás  következik: 

teljes súlyú változók pontszámának összege 1
2
× fél súlyú változók pontszámának összege

teljes súlyú változók darabszáma 1
2
× fél súlyú változók darabszáma

(26)

• Van néhány speciális adat, amit egyedileg kell meghatározni:

◦ Infláció  (3.  pillér:  alapkövetelmények  részindex/makrogazdasági  stabilitás): 

tekintettel  arra,  hogy  a  túl  magas  infláció  legalább  annyira  káros,  mint  a 

defláció, a [0,5%; 2,9%] tartományba eső inflációs adatok 7-es értéket kapnak, 

míg ezen kívül a távolság mértékével arányosan kisebb értékeket.

◦ A malária,  TBC  és  a  HIV/AIDS  üzletre  gyakorolt  hatásában  a  statisztikai 

adatokon  kívül  azt  is  figyelembe  vették,  hogy  az  üzleti  vállalkozásoknak 

mekkora költséget okoz ez a probléma. Ezért a következő képlettel kiszámított 

értéket  normalizálták:  hatás erőssége= kérdőívben költségekrevonatkozó válasz
adott ország fertőzöttségi adata

minta maximum
. 

Tekintettel  arra, hogy 0-val nem lehet osztani, így ilyen esetben 7-es értéket 

kapott az adott ország.

◦ A 6. pillérben (verseny) két adatot: a hazai és a külföldi versenyt kombinálták. 

Tekintettel arra, hogy a változók torzíthatnak, nincs előre meghatározott súlyuk 

ezeknek a változóknak. Közgazdaságilag a belföldi kereslet fogyasztásból (C), 

beruházásból (I), az állami kiadásokból (G) és exportból (X) áll, míg a külföldi 

kereslet az importból (M). Ez alapján a súlyok dinamikusan alakulnak: a hazai 

verseny  súlya  
CIGX

CIGX M ,  míg  a  külföldi  verseny  súlya 

M
CIGX M .

◦ A belső  piac  nagyságát  az  ln GDP PPPM PPP−X PPP normalizált  értékéből 

nyerik.

43 Ilyen  például  a  „szellemi  tulajdon  védelme”,  mely az  1.  pillérben  (intézmények)  és  a  12.  pillérben 
(innováció) is szerepel.
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3.3. Global Competitiveness Index

◦ A külföldi piac nagyságát az ln X PPP normalizált értékéből nyerik.

A jobb  áttekinthetőség  kedvéért  az  első  és  a  második  súlyozásos  lépést  egy 

felsoroláson belül mutatom be:

Alapkövetelmények (basic requirements):

1. pillér: Intézmények (25%),

1.1. közintézmények  (75%)  –  ezen  belül  5  tényező  (és  14  változó)  20–20%-os 

súllyal44.

1.2. magánintézmények (25%) – ezen belül 2 tényező (és 4 változó) 50–50%-os 

súllyal.

2. pillér: Infrastruktúra (25%)

2.1. általános infrastruktúra (50%) – ezen belül 1 változó.

2.2. speciális infrastruktúra (50%) – ezen belül 7 változó.

3. pillér: Makrogazdasági stabilitás (25%) – ezen belül 5 változó.

4. pillér: Egészségügy és alapfokú oktatás (25%)

4.1. egészség (50%) – ezen belül 8 változó.

4.2. alapfokú oktatás (50%) – ezen belül 3 változó.

Hatékonyságnövelő tényezők (efficiency enhancers):

5. pillér: Felsőoktatás és képzés (16,6%)

5.1. oktatás mennyisége (33,3%) – ezen belül 3 változó.

5.2. oktatás minősége (33,3%) – ezen belül 4 változó.

5.3. munkahelyi képzés (33,3%) – ezen belül 2 változó.

6. pillér: Termékpiaci hatékonyság (16,6%)

6.1. verseny (67%) – ezen belül 2 tényező (és 14 változó), a már bemutatott változó 

súlyozással.

6.2. kereslet minősége (33%) – ezen belül 2 változó.

44 Ez tehát azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az „Alapkövetelmények” részindexet ki tudjuk számolni, ki kell 
számolni a hozzá tartozó pilléreket, majd konkrétan az „Intézmények” pillérnek 25%-os súlyt kell adni. 
Ahhoz,  hogy  az  „Intézmények”  pillért  ki  tudjuk  számolni,  ki  kell  számolni  a  két  alpillérjét  és  a 
„közintézmények”  alpillért  75%-os  súllyal  kell  figyelembe  venni.  Ahhoz,  hogy  a  „közintézmények” 
alpillért ki tudjuk számolni, ki kell számolni az 5 tényezőjét és mindegyiknek 20–20%-os súlyt kell adni.  
Ahhoz, hogy kiszámolhassuk a tényezőket, átlagolni kell a hozzájuk tartozó változók értékét, amelyeket 
1-től 7-ig terjedő skálára normalizáltak.
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7. pillér: Munkaerő-piaci hatékonyság (16,6%)

7.1. rugalmasság (50%) – ezen belül 6 változó.

7.2. tehetség kihasználása (50%) – ezen belül 4 változó.

8. pillér: Pénzügyi piacok fejlettsége

8.1. hatékonyság (50%) – ezen belül 6 változó.

8.2. megbízhatóság és bizalom (50%) – ezen belül 3 változó.

9. pillér: Technológiai fejlettség (16,6%) – ezen belül 8 változó.

10. pillér: A piac mérete (16,6%)

10.1. a belső piac mérete (75%) – ezen belül 1 változó.

10.2. a külföldi piacok mérete (25%) – ezen belül 1 változó.

Szofisztikáltság (innovation and sophistication):

11. pillér: Az üzleti élet fejlettsége (50%)

11.1. hálózatok és támogató iparágak (50%) – ezen belül 3 változó.

11.2. vállalkozások működésének szofisztikáltsága és stratégia (50%) – ezen belül 7 

változó.

12. pillér: Innováció (50%) – ezen belül 8 változó.

Miután  a  változókon,  tényezőkön,  alpilléreken  és  pilléreken  át  eljutottunk  a 

részindexekig, meg kell határoznunk, hogy az adott ország mely országcsoportba tartozik. 

Ehhez az alábbi táblázatot használjuk:

Fejlettségi szint GDP/fő (USD)
Tényezővezérelt (factor-driven) <2 000
Átmenet a tényező- és a hatékonyságvezérelt között 2 000–3 000
Hatékonyságvezérelt (efficiency-driven) 3 000–9 000
Átmenet a hatékonyság- és az innovációvezérelt között 9 000–17 000
Innovációvezérelt (innovation-driven) >17 000

18. táblázat: A GCI országfejlettségi besorolása
Forrás: Porter és Schwab 2008 p8
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Attól függően, hogy melyik csoportba kerültünk, jön a harmadik súlyozási lépés és 

a végső index kiszámítása a 19. táblázatban bemutatott súlyokkal.

Részindex
Tényezővezérelt Hatékonyságvezérelt Innovációvezérelt

%
Alapkövetelmények 60 40 20
Hatékonyságnövelő 
tényezők 35 50 50

Szofisztikáltság 5 10 30
Összesen 100 100 100
19. táblázat: Fejlettségtől függő részindexsúlyok
Forrás: Porter és Schwab 2008 p8

Látható,  hogy igen  összetett  módon,  3–5 aggregációs  lépésben jutunk el  a  122 

változóból  (melyek  közül  néhány  meghatározása  önmagában  sem  egyszerű)  egyetlen 

versenyképességi  indexhez.  Ezek  során  mindegyik  lépésben  sokféle  súlyozást  kell 

elvégezni, bár ezek nagy része egyenlő súlyozás (50–50%, 16,6–16,6% stb.), de például a 

piac mérete  16,6%-os súllyal  számít  a  Hatékonyságnövelésbe,  amin belül  a  belső piac 

mérete 75%-os súllyal szerepel, a Hatékonyságnövelés pedig tényezővezérelt gazdaságban 

35%-os  súllyal.  Tehát  végül  is  egy tényezővezérelt  gazdaságban  a  belső  piac  méretét 

0,75×0,166×0,35=0,04375=4,375%  súllyal  vesszük  figyelembe.  Az  egész  rendszer 

nagyon nehezen áttekinthető, nehéz szakpolitikai javaslatokat megfogalmazni ez alapján.

3.4. Új Global Competitiveness Index

A kritikákra reagálva a 2008–2009-es versenyképességi  jelentésben egy Új GCI 

index módszertan került ismertetésre. Az index logikai szerkezete a 17. ábrán látható. Az új 

súlyozási rendszer a főkomponens-elemzésre45 és a regressziós elemzésre épül.

45 A főkomponens-elemzés  egy  lineáris  dimenziócsökkentő  eljárás,  mely  az  eredeti  adatok  legnagyobb 
varianciájának ortogonális irányait keresi meg és az adatokat egy alacsonyabb dimenziójú térbe vetíti ki,  
amely a legnagyobb varianciájú komponensek részeként jön létre. (Maddala 2004)
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Az  első  két  lépésben  főkomponens  elemzés  segítségével  súlyoznak,  míg  a 

harmadik lépésben – a regresszióelemzésnél:

• a magyarázott változó az egy főre jutó GDP (vásárlóerő-paritáson) logaritmusa;

• a magyarázó változók:

◦ a mikroökonómiai versenyképesség,

◦ a társadalmi és politikai intézmények és

◦ a gazdaságpolitika;

• mindezeken kívül dummy magyarázó változók is megjelennek:

◦ természeti erőforrások,

◦ a társadalmi és politikai intézmények fejlett volta,

◦ év.

Az adott  ország fejlettsége aszerint dől el,  hogy a 2001–2007-es adatbázisban a 

Társadalmak  és  politikai  intézményekhez  tartozó  változók  esetében  az  egyes  országok 

hogyan teljesítettek. Így a súlyozás a 20. táblázatban szereplő súlyokkal egészül ki.
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20. ábra: Az Új GCI index kiszámításának menete
Forrás: Porter és Schwab (2008) alapján saját szerkesztés.
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Részindex
Fejlettségi fok

alacsony közepes magas
Mikroökonómiai versenyképesség 0,21 0,35 0,48
Társadalmi és politikai intézmények 0,49 0,42 0,36
Gazdaságpolitika 0,30 0,23 0,16
Összesen 1,00 1,00 1,00

20. táblázat: Az országok fejlettségétől függő súlyozás az Új GCI indexben
Forrás: Porter és Schwab (2008) alapján saját szerkesztés.

A régi és az új index között az alábbi főbb különbségeket emelik ki a szerzők:

• Az új indexen belül nagyobb súlyt tulajdonítanak a gazdaságpolitikai részindexnek. 

A régi  indexben a fejlett  országok esetében 23%-ról 45%-ra nőtt  a  súly,  míg a 

fejlődő országokban ez még nagyobb, 38%-ról 83%-ra nőtt. Ennek oka, hogy az 

irodalom egyre nagyobb hangsúlyt  helyez az intézmények hosszú távú fejlődést 

előmozdító szerepére.

• Az új indexben nagyobb szerepet kap a piac mérete.

• Átalakul a Makroökonómia pillér, új változók jelennek meg.

• A Mikroökonómia  versenyképesség-súlyozása  kiegyensúlyozottabb:  korábban  a 

tényezőellátottsághoz tartozó  változók felülsúlyozottak  voltak,  egyszerűen mivel 

több volt belőlük.
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3.5. World Competitiveness Yearbook

A következő index az IMD versenyképességi indexe. Ahogy arról már szó volt: a 

329 változót először 4 faktorba csoportosítják, mindegyik faktort 5 alfaktorra (sub-factor) 

bontják, így összesen 4×5=20  alfaktort kapnak:

1. Gazdasági teljesítmény (76 változó)

1.1.hazai gazdaság

1.2.nemzetközi kereskedelem

1.3.nemzetközi beruházások

1.4.foglalkoztatás

1.5.árak

2. Kormányzás hatékonysága (71 

változó)

2.1.közpénzügyek

2.2.fiskális politika

2.3.intézményi háttér

2.4.gazdasági jog

2.5.társadalmi háttér

3. Üzleti hatékonyság (67 változó)

3.1.termelékenység és hatékonyság

3.2.munkaerőpiac

3.3.finanszírozás

3.4.menedzsment technikák

3.5.magatartás és értékek

4. Infrastruktúra (113 változó)

4.1.alapvető infrastruktúra

4.2.technológiai infrastruktúra

4.3.tudományos infrastruktúra

4.4.egészség és természeti környezet

4.5.oktatás

Az index kiszámítása négy lépésben történik (Rosselet-McCauley 2010):

1. Adott 329 változó az adatbázisban:

◦ 83 változó közvetlenül nem vesz részt az index kiszámításában, ezek csak az 

elemzésekhez szolgálnak háttér-információként.

◦ 246 változó alapján számítják a végső indexet, amelyből:

▪ 131 statisztikai adat

▪ 115 szakértői kérdőívből származó adat.
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◦ A statisztikai adatokat standardizálják46. Azokat a statisztikai adatokat, amelyek 

nem  normál  eloszlást  követnek,  először  logaritmizálják  és  utána 

standardizálják.

◦ A szakértői  kérdőívekben a változókat  1-től  6-ig  terjedő skálán kérdezik  le, 

majd két transzformációt hajtanak rajtuk végre:

▪ Az első lépésben országos átlagot számolnak ( x ), majd

▪ az  átlagot  1–10-es  skálára  transzformálják  a  következő  képlettel: 

x×2−2 (27) 47.

◦ Abban az esetben, ha az adott változó egy trendadat, úgy a következő képlettel 

számszerűsítik:  x t

x t−1⋅1 inflációt

100 
−1×100

(28).

2. A húsz alfaktor kiszámításához:

◦ A standardizált statisztikai adatoknak kiszámítják az egyszerű számtani átlagát. 

Amennyiben  valamelyik  adat  hiányzik,  úgy  azt  az  alfaktor  átlaggal 

helyettesítik.

◦ A szakértői kérdőívből származtatott változóknak úgy határozzák meg a súlyát, 

hogy azok  1/3-os  arányt  képviseljenek  az  alfaktor  értékében.  Így például  a 

2010-es mérésben 0,55-ös szorzót kaptak ezek a változók.

3. Az  alfaktorok  egyszerű  számtani  átlagolásával  megkapjuk  a  versenyképességi 

pontszámot.

4. Utolsó lépésként a versenyképességi pontszámot 0–100-as skálára transzformálják 

úgy, hogy a legversenyképesebb gazdaság pontosan 100-as értéket kapjon.

46 Ehhez  először  ki  kell  számítani  az  adatsor  szórását  ( =∑  x−x 2

N
),  majd  az  eredeti  adatból 

kivonjuk az adatsor átlagát és osztjuk a szórásával ( x st=
x−x


).

47 Ez  a  része  teljesen  érthetetlen:  miért  kell  az  adatfelvételt  1-től  6-ig terjedő  skálán  megtenni,  azután  
azonnal 1–10-es skálára transzformálni?
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Miután  áttekintettük  a  mérések  módszertani  kérdéseit,  nézzük  meg  a  fontosabb 

problémákat,  melyek  egy  részét  már  korábban  is  jeleztem,  de  álljanak  itt  egységes 

szerkezetben:

• Az egyszerű mérési módszerekkel (2.3.1. alfejezet) történő mérés esetén néhány 

kiragadott statisztikai adat felhasználásával képezünk egy mutatószámot. Ezeknek a 

közgazdasági  tartalma  viszonylag  könnyen  interpretálható,  azonban  a  háttérben 

meghúzódó  feltételezések  életszerűtlenek  (pl.:  az  egységnyi  munkaerőköltség 

kapcsán az a feltevés, hogy az áruk csak a bérköltségek arányában versenyeznek).

• Emellett  sok  esetben  nem világos,  hogy  a  kifejezett  közgazdasági  összefüggés 

pontosan milyen viszonyban van – ha van egyáltalán – a „versenyképességgel” 

(tipikus példák a külkereskedelmi áruszerkezet-mutatók).

• Ugyanígy vajmi keveset mondanak ezek a mutatók a mélyebb összefüggésekről, 

mint például az intézményrendszerek, a globalizáltság vagy a társadalmi viszonyok.

Mindezek  alapján  tehát  indokolt  lehet  komplex  mérőszámokat  alkalmazni.  A 

bemutatott  mérési  módszerekkel  kapcsolatban  azonban  szintén  lehet  okunk 

elégedetlenségre:

• A bemutatott  komplex  mérések  rengeteg  (a  Vállalati  Versenyképességi  Indexet 

kivéve – mely egyébként is sok mindenben eltér), 100 feletti változóval dolgoznak, 

sokszor egyszerűen áttekinthetetlenek.

• A kétféle GCI és az IMD index is fentről lefelé (top-down) építkező index, a VVI 

index lentről felfelé (bottom-up).

• Egyedül a VVI index használ vállalati szintű adatokat (de csak azokat), míg a többi 

index legfeljebb az iparági szintig jut el, annál mélyebbre már nem.

• A  bemutatott  módszerek  3–5  aggregációs  szinten  mennek  át.  Ennek  során 

természetesen folyamatos az információvesztés és a torzulás, tehát indokolt lehet az 

aggregációs lépések számát a minimálisra csökkenteni.
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• Előfordulnak módszertani következetlenségek. Ilyen például, hogy az IMD index 

szakértői kérdőívében 1–6-os skálán történik az adatfelvétel, amit azonnal 1–10-es 

skálára  transzformálnak.  Picit  más  természetű  következetlenségre  lettünk 

figyelmesek  a  VVI  index  kapcsán,  amikor  beláttuk,  hogy  az  explicit 

(teljesítménnyel  történő)  súlyozás  mellett  van  egy  implicit  súlyozás  is,  hiszen 

kétszer jobban „megéri” a költséghatékonyságot növelni, mint a termékválasztékot 

bővíteni.

• Vissza-visszatérő probléma a súlyozás. Az IMD egy, az elérhető szakirodalomban 

pontosan  nem közölt  „1/3-os  súlyozást”  használ  az  egyik  lépés  során,  majd  a 

továbbiakban nem súlyoz. A VVI index által alkalmazott szorzást következetesen 

„súlyozás”-nak nevezem,  pedig  valójában a  „különbségek felnagyítása”  lenne  a 

pontos kifejezés (bár az előbb említettem, hogy van azért egy implicit súlyozás a 

modellben). A GCI index teljesen önkényes ebből a szempontból: hol súlyoz, hol 

nem. Az Új GCI index ökonometriai  módszereket hív segítségül,  azonban a két 

darab főkomponens és az egy darab regresszió alapú súlyozás során a kapott súlyok 

értelmezése nem triviális.

• Szintén  nem  tisztázott  probléma,  hogy  ekkora  mennyiségű  adat  között  milyen 

természetű  keresztkapcsolatok  vannak.  Nyilvánvalóan  vannak  pozitív  irányú 

együttmozgások,  de  sokkal  izgalmasabbak  lehetnek  a  negatív  irányúak. 

Amennyiben vannak ilyen kapcsolatok az adatbázisban, akkor az azt jelenti, hogy 

ha  az  egyik  versenyképességi  tényezőt  javítjuk,  akkor  a  másik  romlani  fog. 

Ugyanakkor a versenyképességre gyakorolt összhatás ismeretlen marad.

A fejezetben elhangzottakat a 21.  táblázat foglalja össze.  Miután az első három 

fejezetben  áttekintettük  a  versenyképesség  mérésével  kapcsolatos  elméleti,  majd  a 

gyakorlati, végül a módszertani kérdéseket, a következő fejezetben megismerkedhetünk a 

Makroszintű Versenyképességi Index (MakroVI) modellel.
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Index Alapadatok
Aggregációs 

lépések 
száma

Az index számításának módszertana

Mérési szint: mikro- (vállalati) szint

Vállalati 
Versenyképességi 
Index

71  vállalati  kérdőíves 
vállalati  változó,  1-től  5-ig 
mért skálán.

3 db

• 1. lépésben 9 db egyszerű számtani átlagot számolunk.
• 2. lépésben 5+3 átlagból újabb egyszerű számtani átlagot számolunk.
• 3.  lépésben  2  átlagot  összeadunk  és  megszorozzuk  egy harmadikkal 
(C=(M+V)T)

Mérési szint: mezo- (regionális) szint

UKCI 3  faktorban  összesen  10+5 
statisztikai adat. 3 db

• 1. lépésben az alapadatok indexét számolják át úgy, hogy az Egyesült 
Királyság átlagos bázisa 100 (osztással vagy logaritmizálással).
• 2. lépésben exponenciális különbségeket számolnak.
• 3. lépésben az exponenciális köbtranszformáció eszközét alkalmazzák.

Mérési szint: makro- (országos) szint

GCI

12  pillérben  122  változó, 
statisztikai  adatok  és 
szakértői  becslések  1–7-es 
skálán.

3–5 db

• 1. lépésben egyszerű számtani átlagot számolunk.
• 2–4.  lépésben  súlyozott  számtani  átlagot  számolunk,  a  súlyok 
megválasztása önkényes.
• 5. lépésben súlyozott számtani átlagot számolunk, a súlyok továbbra is 
önkényesek, de az ország egy főre jutó GDP-jétől is függnek.

Új GCI
122  változó,  statisztikai 
adatok  és  szakértői 
becslések 1–7-es skálán.

3 db

• 1.  és  2.  lépésben  főkomponens-elemzéssel  meghatározott  súlyokkal 
aggregálunk.
• 3.  lépésben  regresszióelemzés  alapján  (a  magyarázott  változó  a 
vásárlóerő-paritáson  mért  egy főre  jutó  GDP)  meghatározott  súlyokkal 
aggregálunk.
• A regresszióelemzésben  dummy változóként  szerepel  az  erőforrás,  a 
társadalmi és politikai intézmények fejlett volta és az idő.



Index Alapadatok
Aggregációs 

lépések 
száma

Az index számításának módszertana

IMD

4 faktorba  és  20  alfaktorba 
rendezve  131  statisztikai 
adat,  115  szakértői 
kérdőívből származó adat és 
83 egyéb változó.

4 db

• 1. lépésben a statisztikai adatokat standardizáljuk, a szakértői kérdőívek 
adatait átlagoljuk.
• 2. lépésben a statisztikai adatokat átlagoljuk, a szakértői adatokat úgy 
súlyozzuk,  hogy  1/3-os  arányt  képviseljenek,  így  megkapjuk  az 
alfaktorokat.
• 3. lépésben az alfaktorokat átlagoljuk.
• 4. lépésben a kapott értékeket 1–100-as skálára transzformáljuk.

21. táblázat: A versenyképességi rangsorok mérési módszertana – összefoglaló táblázat
Forrás: saját szerkesztés
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4. A Makroszintű Versenyképességi Index (MakroVI) modell

Miután  az  első  három  fejezetben  áttekintettük  a  versenyképesség  mérésével 

kapcsolatos  elméleti,  majd  a  gyakorlati,  végül  a  módszertani  kérdéseket,  a  következő 

fejezetben  megismerkedhetünk  a  Makroszintű  Versenyképességi  Index  (MakroVI) 

modellel.  A  következőkben  a  modell  logikai  felépítését  mutatom  be.  Először  a 

versenyképességi  erőteret  (4.1.)  tekintem át,  majd annak alkotóelemei  közül  a  vállalati 

változókat  (4.2.)  és  az  intézményi  változókat  (4.3.).  Végezetül  olyan  hipotéziseket 

fogalmazok  meg,  melyek  segítségével  a  mérési  módszer  gyakorlati  alkalmazhatóságát 

kívánom tesztelni (4.3.). A számítások alapjául szolgáló adatbázist az 5.1., míg a számítás 

részletes módszertani leírását az 5.3. részben ismertetem.

4.1. Versenyképességi erőtér

Az elemzési keretet a versenyképességi erőtér adja, mely a kiválasztott változók 

rendszerezését  és  áttekintését  hivatott  szolgálni.  A változók kiválasztásakor  a  vizsgatba 

vont  témaköröket  a  versenyképességi  megközelítések  jelölték  ki  (1.2.5-ös  rész),  míg  a 

konkrét változókat az adatbázis korlátai (5.1-es rész). A modell az alábbiak szerint épül fel.

Az elemzéshez az adatbázisból 12 db változót választottam ki, amelyeket három 

faktorba gyűjtöttem:

1. alaptulajdonságok,

2. kereslet-kínálat,

3. változás képessége.

Az általam bemutatni kívánt versenyképességi faktorok és azon belül a változók 

egy „erőteret” hoznak létre (21. ábra), mellyel kapcsolatban két megjegyzést szeretnék itt 

az elején tenni. Az egyik, hogy a modell – szándékosan – nagyban támaszkodik Szerb és 

Ács (2009) által publikált Global Entrepreneurship and Development Indexére (GEDI)48, 

azonban ennek okaira és az összehasonlításra csak a 4.3-as alfejezet végén térek ki.

48 Egy  korábbi  állapotában  Globális  Vállalkozói  Index  (Global  Entrepreneurial  Index,  GEI)  néven  is 
publikálták.
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A másik a grafikai megjelenítés. A grafikai megjelenítéshez az ötletet Dobák (2001) 

egyik  ábrája  (p162)  adta.  Az  ábrán  a  kontrollmechanizmusok  és  a  szervezetben 

megvalósuló kontroll  kapcsolatát  szemlélteti  és kifejti,  hogy „az előzőekben bemutatott 

kontrolltípusok a valóságban természetesen nem figyelhetők meg ilyen tiszta formában, a 

szervezetek többségénél általában mindhárom mechanizmus működik, egyszerre, egymás 

hatását  támogatva vagy lerontva.  A megvalósuló kontroll  a három mechanizmus közös 

eredőjeként  alakul  ki.”  (Dobák  2001  p161)  Nagyon  hasonló  dolgot  szeretnék  én  is 

hangsúlyozni: a konfigurációelméletnek megfelelően (Miller 1986, 1996)49 a három faktor 

hat  a  versenyképességre,  azok  eredőjeként  alakul  ki,  alkalmazkodva  a  mindenkori 

környezethez.

A modell változói közül először a vállalati szintű, majd az intézményi változókat 

mutatom be.

4.2. Vállalati változók

A  versenyképességi  erőtér  alkotóelemei  közül  először  a  vállalati  változókat 

mutatom be. Az 1.2-es alfejezetben négy versenyképességi megközelítést tekinthettünk át, 

és a fontosabb megállapításokat összegezve (1.2.5.-ös rész) számba vettem, hogy az egyes 

irányzatok  milyen  versenyképességi  változók  szerepeltetését  teszik  indokolttá50.  A 

szövegben  kitérek  ezekre  a  kapcsolatokra,  majd  az  alfejezet  végén  egy  összefoglaló 

táblázatban egyben be is mutatom az elhangzottakat.

49 Bővebben lásd 2.1-es alfejezet.
50 Természetesen  az  adatbázisban  nem  szó  szerint  szerepelnek  ezek  a  tényezők,  de  tartalmukban 

megfeleltethetők, ahogy az is  természetes,  hogy a 12 változóval nem lehet  az összes elmélet  minden 
állítását lefedni.

102



4.2. Vállalati változók

4.2.1. Alaptulajdonságok

A versenyképesség  kialakításához  a  vállalkozás  tulajdonosának-menedzserének 

bizonyos  alapkompetenciákkal,  alaptulajdonságokkal  szükséges  rendelkeznie.  Ezen 

képességek hiányában a siker legfeljebb esetleges. Ezen alaptulajdonságok:

1. az alapítás motivációi (kényszer vagy lehetőség motiválta vállalkozás),

2. végzettség,

3. szaktudás,

4. bukástól való félelem,

5. kapcsolatok,

6. karrierlehetőségek.
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21. ábra: Versenyképességi erőtér
Forrás: Saját szerkesztés

Vállalati változók
●Alapítás motivációi
●Végzettség
●Szaktudás
●Bukástól való félelem
●Kapcsolatok
●Karrierlehetőségek

Intézményi változók
➔Doing Business
➔HDI
➔Felső fokú végzettségűek aránya
➔Országkockázati ráta
➔100 lakosra jutó internetfelhasználók száma
➔Korrupció észlelési index

Alaptulajdonságok

Vállalati változók
●Termékinnováció
●Technológiai innováció
●Növekedés

Változás
Intézményi változók

➔GERD
➔InnovCAT
➔Vállalkozás szabadsága

Vállalati változók
●Export
●Üzleti lehetőségek
●Verseny szintje

Kereslet-kínálat
Intézményi változók
➔Globalizációs Index
➔Piac mérete
➔BSS

Versenyképesség
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A versenyképesség  szempontjából  a  vállalkozások  alapításának  körülményei,  a 

kiváltó okok meghatározóak (Bygrave et al. 2003, Autio 2005, 2007, Hessels et al. 2008). 

Mint azt már korábban említettem, kétfajta vállalkozást különböztetünk meg: a lehetőség 

motiválta és a  kényszervállalkozásokat.  A szakirodalomban egyetértés van abban,  hogy 

tendenciájában  a  lehetőség  motiválta  vállalkozások  jobb  „minőséget”  képviselnek: 

tulajdonosaik jobban felkészültek és mélyebb tudással bírnak, és többet is keresnek, mint a 

kényszervállalkozások  tulajdonosai,  ezenkívül  magasabb  növekedési  potenciállal  is 

rendelkeznek.  Ennek fontosságára  a  versenyképesség  vállalkozási  oldalú  megközelítése 

(1.2.3-as rész) hívta fel a figyelmünket. Ez alapján az első változó az alapítás motivációi. 

Az adatbázisban eredetileg  négy válaszlehetőség  volt,  de  ezt  háromra konvertáltam az 

alábbiak szerint:

Adatbázisban szereplő válaszlehetőségek Transzformált válaszok
Egy üzleti lehetőséget akart kihasználni Lehetőség motiválta vállalkozás
Nem volt más lehetőség a munkára Kényszervállalkozás
Az előző kettő kombinációja

Vegyes motivációjú vállalkozás
Volt állása, de jobb lehetőséget keresett
22. táblázat: Az alapítás motivációi
Forrás: Saját szerkesztés

Látható, hogy „Az előző kettő kombinációja” és a „Volt állása, de jobb lehetőséget 

keresett” válaszlehetőségeket „Vegyes motivációjú vállalkozás” válaszlehetőséggé vontam 

össze.  Erre  azért  volt  szükség,  mert  véleményem  szerint  nem  lehet  egyértelműen  a 

lehetőség motiválta vagy a kényszervállalkozás kategóriába besorolni ezeket a válaszokat, 

viszont  külön-külön  nem  hordoznak  plusz  jelentéstartalmat.  A  végső  sorrendben  a 

legrosszabb  pontszámot  a  kényszervállalkozás,  eggyel  jobbat  a  vegyes  motivációjú 

vállalkozás és a legjobbat a lehetőség motiválta vállalkozás kapta.

A versenyképesség szempontjából egyáltalán nem lényegtelen, hogy a vállalkozás 

tulajdonosa-vezetője  milyen  képzettséggel  rendelkezik  (Krueger  et  al.  2000).  Erre  az 

erőforrás-alapú  megközelítés  (1.2.2-es  rész)  hívta  fel  a  figyelmet,  a  humán  tőke  és  a 

kompetenciák kapcsán. A megfelelő képességek kifejlesztésében és teljessé tételében az 

oktatási  rendszernek fontos  szerepe van (Szerb,  Márkus 2007a).  Ez  alapján  a  második 

változó a  végzettség. Az adatbázisban a változónak két lehetséges értéke van: „érettségi 
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vagy  az  alatti”  végzettség  és  „felsőfokú”  végzettség51.  Nyilvánvalóan  a  magasabb 

végzettség magasabb pontszámot kapott. Nem a leghangsúlyosabb elemként, de az iparági 

megközelítésben is szerepet kapott a végzettség, amikor Porter azokról a tevékenységekről 

írt,  amelyeket  ugyanolyan  jól,  illetve  jobban  tudunk  végezni,  mint  a  piacon  lévő 

versenytársaink.  Kicsit  más  megfogalmazásban  ugyan,  de  a  pénzügyi  megközelítés  a 

tanulás és fejlődés nézőpontjában is tartalmazza ezt a gondolatot.

Maradjunk még egy gondolat erejéig az oktatás és a képzés szerepénél! Azt már az 

előbb beláttuk, hogy a magasabb, jellemzően felsőfokú végzettség jobb esélyeket kínál a 

versenyképesség kialakításához. Két dolgot nem szabad azonban elfelejteni: egyrészről bár 

a felsőoktatási intézmények szép számmal kínálnak különböző vállalkozói kurzusokat, a 

kutatások arra  is  rávilágítanak,  hogy a  hallgatóknak egy jelentős  része nem él  ezzel  a 

lehetőséggel  (Szerb,  Márkus  2007a,  2007b)52.  Tehát  egy  magasabb  végzettség  nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy a hallgató tanulmányai során szükségszerűen találkozik ilyen 

ismeretekkel.  Másrészről  a  szakirodalomban van  egy vita  arról,  hogy inkább  a  velünk 

született képességek (pl.: kreativitás) vagy a tanult képességek (pl.: vállalkozási ismeretek) 

teszik-e  versenyképessé  a  vállalkozást.  Ebből  következően  a  kérdőívben  gondosan 

elkülönítve  szerepelt  még  egy  kérdés,  miszerint:  „Rendelkezik  ön  egy  új  vállalkozás 

indításához szükséges tudással, képességekkel és tapasztalatokkal?”. Erre a kérdésre adott 

válaszokból  képeztük  a  harmadik  változónkat,  ami  a  szaktudás.  A  bemutatott 

versenyképességi  megközelítésekben a szaktudás megjelenése nagyon hasonlít  az  előbb 

tárgyalt  iskolai  végzettséghez.  Leginkább az erőforrás-alapú megközelítés tartalmazza a 

kompetenciák kapcsán, de a pénzügyi megközelítésben is felfedezhető. Vegyük észre, hogy 

az egyes változókban kifejeződő hatások az aggregáció során természetesen összeadódnak: 

egy felsőfokú üzleti  szakon végzett,  szakmai gyakorlattal  és kapcsolatokkal  rendelkező 

válaszadó logikusan összehasonlíthatatlanul jobb esélyekkel indul a versenyben, mint aki 

érettségi vagy az alatti végzettséggel és tapasztalatok nélkül vág bele.

51 Az eredeti angol kifejezés a „no post-secondary education” és a „post-secondary education”. Tekintettel 
arra,  hogy  nemzetközi  felmérésről  van  szó,  és  sok  országban  sokféle  oktatási  rendszer  található,  a 
jelentése országonként eltérhet. Véleményem szerint ez a fordítás a magyar fül számára jól közelíti az  
eredeti angol jelentést.

52 A szerzők arra  is  rávilágítanak,  hogy messze nem csak  az  üzleti-gazdasági  karok  hallgatóinak  lenne 
lehetőségük világszerte vállalkozói kurzusokat hallgatni, hanem a mérnöki, bölcsész stb. képzéseken is 
választható tárgyként ugyanúgy megjelennek ezek.
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A versenyképességet megalapozó vállalkozói képességek egyik legfontosabbika a 

kockázatvállalási képesség (Hérbert és Link 1989). A szakirodalom alapvetően háromféle 

kockázati  attitűdöt  ismer  (Ulbert  2002):  kockázatsemleges,  kockázatkereső  és 

kockázatkerülő53 attitűdöt.  Tendenciájában  az  elsöprő  többség  (90%  feletti  arány) 

kockázatkerülő attitűddel  rendelkezik,  míg a  kockázatsemleges  attitűd  inkább csak egy 

elméleti  lehetőségnek tekinthető.  A versenyképes  vállalkozóvá váláshoz nem szükséges 

feltétlenül,  hogy a  vállalkozó  kockázatkereső  attitűddel  rendelkezzen,  de  az  átlagosnál 

nagyobb kockázatvállalási és stressztűrési képességre szükség van. A vállalkozásindításnak 

számtalan  kockázata  van.  Ezek  közül  csak  egy  az  anyagi  kockázat,  azonban  a 

szakirodalomban  az  egzisztenciális,  egészségügyi  (gondoljuk  a  stressz  okozta 

„menedzserbetegségekre”)  vagy  éppen  a  karrierkockázat  is  megtalálható.  A negyedik 

változó tehát  a  bukástól való félelem.  Ebben az értelemben ezt  a változót tehát  mint  a 

kockázatvállalás  proxiját  használom,  fontosságát  a  vállalkozási  oldalú  megközelítés 

tartalmazza  egyedül,  de  a  nagyhatású  vállalkozókról  elmondottak  okán  véleményem 

szerint indokolt a szerepeltetése. A kérdőív összeállítói negatív oldalról közelítették meg a 

kérdést: „A bukástól való félelem megakadályozná, hogy vállalkozást indítson?” Figyelni 

kell azonban, hogy itt a nemleges válasz a jobb a versenyképesség szempontjából, hiszen 

ebben az esetben a válaszadó hajlandó lenne a kockázatot vállalni.

Közszájon  forog,  hogy  az  üzleti  kapcsolatoknak  legalább  a  80%-a  emberi 

kapcsolatokon alapul. Ezt a kérdést tudományos alapon „hálózati kapcsolatok”, „kapcsolati 

hálók”, „social networks” néven nagyon régóta vizsgálják. Széleskörű az egyetértés abban, 

hogy a versenyképesség kialakításához és fenntartásához kiterjedt és jó kapcsolatokra mind 

a kezdő, mind a már bejáratott üzlettel rendelkező vállalkozóknak szükségük van (Elfring, 

Hulsink 2003; Minniti 2004). Saját kutatásaink is azt mutatják, hogy Magyarországon a 

még csak vállalkozást fontolgató egyetemisták is tisztában vannak ezzel a ténnyel (Szerb, 

Márkus 2007a). A jó és kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező egyének könnyebben és 

gyorsabban jutnak információhoz, szélesebb piacra képesek betörni. Ezen kapcsolatoknak 

a  kiemelkedő  jelentősége  az  iparági  megközelítésben  is  megjelenik,  különösen  a 

kapcsolódó és támogató iparágak, valamint a klaszterek kialakulásával és fennmaradásával 

53 Kockázatsemleges  az  a  döntéshozó,  aki  csak  a  várható  érték  alapján  hozza  meg  döntéseit.  
Kockázatkereső,  aki  azonos  várható  érték  mellett  a  nagyobb  szórású  befektetést  választja,  míg 
kockázatkerülő, aki mindig a legkisebb szórású befektetést választja.
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kapcsolatban. Az erőforrás-alapú megközelítés is tartalmazza: a humán tőkében fordul elő 

– és bizonyos értelemben a szervezeti tőkében is. Szintén már szó volt róla, hogy ezek a 

kapcsolatok  az  agglomerációs  hatás  egyik  formája,  és  ilyen  módon  pozitív  externáliát 

jelent a résztvevők számára. Az ötödik változó tehát a kapcsolatok. Az emberi kapcsolatok 

azonban nagyon sokrétűek, és feltérképezésük komoly módszertani problémákat vet fel 

(Parag és Varga 2009). A kérdőív készítői egy viszonylag egyszerű kérdéssel oldották meg 

a  helyzetet:  „Ismer  olyan  embert  személyesen,  aki  az  elmúlt  két  évben  indított 

vállalkozást?”. Itt tehát kimondottan a már vállalkozásba kezdettekkel való ismeretségre 

kérdez  rá,  ráadásul  olyanokéra,  akik  a  közelmúltban  tették  ezt.  Vélhetően  ennek  a 

megoldásnak  az  az  oka,  hogy  az  irodalom  nagyon  sokat  hangsúlyozza  a  pozitív 

szerepmodellek ösztönző szerepét.

Maradva ugyanennél a témánál: a támogató környezet versenyképességre gyakorolt 

pozitív  hatását  nem  lehet  elégszer  hangsúlyozni  (Carroll  és  Mosakowski  1987).  A 

közvetlen  családtagok  létező  vagy  már  megszűnt  vállalkozásai,  az  ezeken  keresztül 

átszűrődő  pozitív  szerepmodellek,  a  társadalom  elismerése,  a  sikeres  vállalkozókról 

megjelenő hírek, tudósítások mind-mind abba az irányba hatnak, hogy a vállalkozói lét 

vonzó karrierlehetőség legyen egy fiatal számára. Ennek természetesen az ellenkezője is 

igaz: az ellenséges környezet, a vállalkozó=bűnöző sztereotípiák kimondottan hátráltatják a 

versenyképesség  kialakítását  és  fenntartását  (Szerb,  Kocsis-Kisantal  2008).  A hatodik 

változó  tehát  a  karrierlehetőségek,  mint  a  társadalmi  támogatás  proxija,  melynek 

fontosságát egyértelműen a vállalkozási oldalú megközelítés hangsúlyozza, a többiben nem 

vagy csak marginálisan jelenik meg. A kérdőívben eldöntendő kérdésként szerepel: „Az ön 

országában  az  emberek  jó  karrierlehetőségnek  tekintik  a  vállalkozás  indítását?”. 

Véleményem szerint a kérdést összetettebben is meg lehetett volna fogalmazni, azonban az 

eredeti funkcióját – tudniillik, hogy a támogató illetve gátló társadalmi környezetet mérje – 

betölti.
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4.2.2. Kereslet-kínálat

Az alapkompetenciákon túl egyáltalán nem mindegy,  hogy a vállalkozás milyen 

piaci környezetben próbál meg versenyképessé válni. Ennek vizsgálatához három változót 

választottunk ki (az előző számozás folytatása):

7. üzleti lehetőségek,

8. a verseny szintje,

9. export (nemzetköziesedés).

A versenyképesség fontos összetevője az inspiráló környezet, melyben a jó üzleti 

lehetőségek  feltárására  és  kiaknázására  több  versenyképességi  megközelítés  felhívta  a 

figyelmünket.  Az  iparági  megközelítés  a  gyémánt-modellnek  a  keresleti  feltételek 

csúcsában tette ezt (mely nem csak a kereslet  mennyiségére, hanem az összetételére és 

minőségére is kitért),  a pénzügyi megközelítés a vevői nézőpontban (ahol a vevők által 

megfogalmazott  elvárásokat,  fejlesztési  lehetőségeket  vesszük  számba),  de  kisebb 

hangsúllyal az erőforrás-alapú megközelítés is tartalmaz ezzel kapcsolatos gondolatokat. A 

hetedik változó tehát az üzleti lehetőségek. Az eldöntendő kérdés úgy hangzott, hogy „Ön 

szerint az ön lakóhelyén az elkövetkező 6 hónapban adódik-e jó lehetőség új vállalkozás 

indítására?”. Mivel joggal feltételezhető, hogy pozitív várakozással telt környezetben nem 

csak indítani, de versenyképessé tenni is könnyebb egy vállalkozást, véleményem szerint 

indokolt ennek a változónak a szerepeltetése is.

A verseny  mint  a  szűkös  erőforrásokért  folytatott  harc  az  emberi  társadalmak 

legalapvetőbb  jellemzője.  A  piaci  verseny  a  piacgazdaságok  alapeleme.  A  legelső 

közgazdasági modellek még tökéletes versenyt feltételeztek, majd később megjelentek a 

különböző duopolista,  oligopolista modellek egészen a monopolisztikus versenyig vagy 

például  a  simoni  korlátozott  racionalitásig (Simon 1982, 1991).  Bár  a mikroökonómiai 

modellek alapján a monopólium az ármeghatározó képességével és extraprofitjával tűnhet 

a legkényelmesebbnek és a legvonzóbbnak a vállalkozások számára, azonban a vizsgált 

vállalati  körben54 ennek elérése  szinte  kizárt.  Ezenkívül  az  elméleti  részben bemutatott 

irányzatok  általában  a  versenyt  pezsdítőnek  és  inspirálónak  írják  le  a  vállalkozások 

54 A későbbiekben láthatjuk, hogy a válaszadók 99,4%-a a KKV szektorba tartozik.
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versenyképességének  kialakítása  szempontjából.  Az  iparági  megközelítés  a  gyémánt-

modellnek a vállalati stratégia, szerkezet és rivalizálás csúcsában arra hívja fel a figyelmet, 

hogy a versenystratégiára kell helyezni a hangsúlyt. Amennyiben kevés versenytársa van 

az  adott  vállalkozásnak,  úgy az  a  termék/szolgáltatás  egyediségére  utal.  Nem mindegy 

azonban, hogy mekkora ez a verseny. A jogszabályokat áthágó, etikátlan, öldöklő verseny 

biztos, hogy káros az abban részt vevő vállalkozások számára. A nyolcadik változó tehát a 

verseny  szintje.  Feltételezzük,  hogy a kérdőívben szereplő  vállalkozások nem az  előbb 

említett pusztító versennyel néznek szembe. A kérdőívben szereplő kérdés: „Jelenleg hány 

vállalkozás  kínálja  ugyanazt  a  terméket/szolgáltatást  a  fogyasztóinak,  mint  ön?”  A 

lehetséges három válasz: a „senki”, a „néhány” és a „sokan”. Amennyiben sok vállalkozás 

kínálja ugyanazt a terméket-szolgáltatást, úgy vélhetően egyre inkább utánzásról, követő 

magatartásról van szó.  Egy versenyképes vállalkozás képes a megújulásra,  képes olyan 

keresletet is kielégíteni, amire más vállalkozások képtelenek. Ez alapján minél kevesebb 

vállalkozás kínálja ugyanazt a terméket-szolgáltatást, annál versenyképesebbnek tekintem 

a vállalkozást55.

A  vállalkozások  nemzetköziesedését  a  növekedés  és  ezen  keresztül  a 

versenyképesség  fő  meghatározó  tényezőjének  tartják  (Oviatt  és  McDougall  1994, 

Weerawardena et al. 2007), és szoros kapcsolatot mutatnak ki az innovációval (Luostarinen 

1994, Øystein és Per 2002, D'Costa 2002). Ezen túl új jelenség a „globálisnak született” 

(born global) vállalkozások létrejötte, melyek aránya világszerte növekszik56. Fontosságára 

mind az iparági,  mint a vállalkozási oldalú megközelítés felhívta a figyelmet.  Előbbi a 

keresleti feltételek csúcsban a kereslet nemzetközivé tétele kapcsán, utóbbi a nagyhatású 

vállalkozások  kapcsán.  A  nemzetköziesedés  széles  körben  alkalmazott  proxija  az 

exporttevékenység.  Az  exporttevékenység  olyan  extra  tevékenységeket,  képességeket 

igényel, amelyek meghaladják a szokványos, csak hazai piacra termelő vállalkozásoktól 

elvárható  képességeket.  Ez alapján tehát  a  kilencedik  változó az  export.  Ami eltérés  a 

hivatkozott irodalomhoz képest az, hogy a kérdőív nem az árbevétel  százalékában adja 

meg  a  határértéket,  hanem  a  vásárlók  százalékában.  Kiegyensúlyozott  vevői  kört 

55 A kérdésről részletesebben lásd: Kim és Mauborgne (2005) Kék óceán stratégia.
56 Globálisnak született (born global) vállalkozásnak szokás tekinteni azokat a vállalkozásokat, amelyek (1)  

az alapítástól számított 2 vagy 3 éven belül külkereskedelmi tevékenységet végeznek (exportálnak vagy 
importálnak) és (2) az export mértéke eléri vagy meghaladja az árbevételük 10%-át (egyes szerzőknél 
25%-át) (Zhou et al. 2007).
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feltételezve  véleményem  szerint  a  két  megközelítés  között  nem  lehet  szignifikáns 

különbség. Ez alapján a változónak két lehetséges értéke van: a vásárlók kevesebb mint 

10%-a él külföldön, illetve a vásárlók több mint 10%-a él külföldön.

4.2.3. A változás képessége

Miller (1986, 1996) konfiguráció-elmélete óta tudjuk, hogy nincs a környezettől 

független  egyetlen  (vagy  néhány)  sikeres  recept,  hanem  csak  az  adott  környezethez 

illeszkedő, finomra hangolt konfiguráció lehet sikeres. Ez alapján tehát nem kerülhető meg 

a kérdés, hogy a vállalkozás mennyire képes alkalmazkodni a változásokhoz és ez alapján 

fejlődni. Az adatbázisban csak olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek áttételesen 

ragadják meg a kérdést. Ez alapján három változó került kiválasztásra (az előző számozás 

folytatása):

10. termékinnováció,

11. technológiai innováció,

12. növekedés.

A tizedik és tizenegyedik változó az innovációs tevékenységet hivatott megragadni, 

nevezetesen a termék- és a technológiai innovációt. Schumpeter (1950) az általa „kreatív 

rombolás”-nak  nevezett  folyamatban  találta  meg  a  kapitalista  rendszerek  alapvető 

mozgatórugóját, ami nem más, mint a folyamatos innováció. Abban, hogy ez a kérdés a 

legfontosabbak közül való, még ma is széleskörű az egyetértés (Szerb 2000, Pitti 2005), 

így indokolt  ezeket a versenyképesség kialakításában szerepeltetni.  Az elméleti  részben 

tárgyalt mindegyik megközelítés érinti ezt a kérdést. Az erőforrás-alapú és a vállalkozási 

oldalú  megközelítés  explicit  módon  ki  is  mondja  ezt  (gondoljunk  csak  a  nagyhatású 

vállalkozások definíciójára), a pénzügyi megközelítés a tanulás és fejlődés nézőpontjának 

egyik részeként említi, míg az iparági megközelítés szerint különösebb jelentősége csak az 

innovációvezérelt  gazdaságokban  van.  Schumpeter  (1935)  óta  ötféle  innovációs 

tevékenységet szokás megkülönböztetni:
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1. Új,  a  fogyasztók körében még nem ismert  javaknak vagy egyes  javaknak új 

minőségben való előállítása (termékinnováció);

2. Új,  az  adott  iparágban  még  ismeretlen  termelési  és  szállítási  módszerek 

bevezetése (technológiai innováció);

3. Új piacok feltárása;

4. Új  termelési  anyagok  (nyersanyagok,  félkész  áruk)  beszerzési  forrásainak 

feltárása;

5. Új  piaci  helyzet  kialakítása  (pl.  új  monopolhelyzet  teremtése  vagy 

megszüntetése).

A 2005-ös Oslói kézikönyv (OECD–Eurostat 2005) némileg másként csoportosít. 

Eszerint beszélhetünk (Katona 2006):

1. Termék-innovációról:  olyan  áru  vagy szolgáltatás  bevezetése,  amely  –  annak 

tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez 

magában  foglalja  a  fejlesztésre  vonatkozó  részletes  műszaki  leírásokat,  az 

összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert,  a felhasználóbarát jelleget, vagy 

más funkcionális tulajdonságokat.

2. Eljárás-innovációról:  új  vagy  jelentősen  megújított  termelési  vagy  szállítási 

módszer  megvalósítása.  Felöleli  a  technikában,  a  berendezésekben  és/vagy  a 

szoftverben bekövetkező jelentős változásokat.

3. Marketing-innovációról:  olyan  új  marketingmódszerek  alkalmazása,  amelyek 

jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra 

dobásában, a termék reklámozásában vagy az árképzésben.

4. Szervezési-szervezeti  innovációról:  új  szervezési-szervezeti  módszerek 

megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a 

külső kapcsolatokban.

Látható, hogy a termékinnováció és a technológiai (vagy eljárás-) innováció mind a 

két  hivatkozott  irodalomban  megtalálható.  A  kérdőívben  csak  erre  a  két  innovációs 

aktivitásra találunk kérdést:
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1. Termékinnováció:  Az ön potenciális  vásárlóinak  mekkora  része  tekinti  az  ön 

termékét vagy szolgáltatását újnak és szokatlannak?

2. Technológiai innováció: Az ön által a termék/szolgáltatás előállítására használt 

technológia mióta áll rendelkezésre?

Mindkét kérdésre három válasz lehetséges: mindannyian, néhányan és senki; illetve 

kevesebb mint 1 éve, 1–5 éve vagy 5 évnél régebben. A többi innovációs tevékenységre 

sajnos a kérdőív nem tért ki.

A versenyképesség  szempontjából  a  végső  kérdés,  hogy minden  kedvező  vagy 

éppen  kedvezőtlen  tényező  együttállásának  eredményeképpen  mennyire  képes  a 

vállalkozás a növekedésre? A kérdéssel a vállalkozások vállalkozási oldalú megközelítése 

foglalkozik részletesen,  de áttételesen az erőforrás-alapú megközelítés is tartalmazza.  A 

„nagy” természetesen relatív fogalom, de a tizenkettedik változó nem lehet más, mint a 

magas növekedés. Az adatbázis sajnos nem tartalmaz pénzügyi adatokat, így a pénzügyi 

megközelítésen alapuló definíció eleve kizárt. Az adatbázis tartalmaz azonban létszámra 

vonatkozó  kérdéseket:  „Hányan  dolgoznak  jelenleg  az  ön  vállalkozásában  és  hányan 

fognak  5  év  múlva  dolgozni?  (A  tulajdonosokat  nem  számítva,  de  a  kizárólagos 

alvállalkozókat  beleszámítva.)”57 A  pénzügyi  mutatók  javulása  adódhat  a  működés 

racionalizálásából,  belső  tartalékok  mozgósításából.  Ezen  kívül  nem szabad  figyelmen 

kívül hagynunk, hogy a pénzügyi adatok egy része adóalapot befolyásol, így adótervezési 

okból  is  torzítottak  lehetnek,  különösen  keresztmetszeti  adatbázisok  esetében.  A 

hivatalosan  foglalkoztatottak  számának  növekedése  ezzel  szemben  egyértelműen  a 

vállalkozás fejlődését jelenti.

A két adatból – tudniillik a jelenlegi és az öt év múlva várható létszámadatból – 

egyszerűen  számítható  a  tervezett  létszámváltozás.58 Ez  alapján  nagy  növekedésű  a 

vállalkozás, ha a kérdéses időszakban:

•legalább 50%-kal tervezi növelni a foglalkoztatotti létszámát, úgy, hogy

•ez a növekedés eléri a 10 főt.

57 Vegyük észre,  hogy a  kérdés  megfogalmazása  ügyesen bevonja a  foglalkoztatottak körébe  azokat  az  
„alvállalkozókat”, akiket csupán adótervezési okokból nem munkavállalóként foglalkoztatnak.

58 Kétségtelenül  a  tervezett  adatok  nem  azonosak  a  ténylegesen  megvalósuló  adatokkal,  így  múltbeli 
tényadatokból sokkal jobb lenne trendet számítani, de ilyenek nem állnak rendelkezésünkre.
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A 23. táblázat azt mutatja be, hogy különböző kiinduló foglalkoztatotti létszámhoz 

képest mekkora növekedés kell ahhoz, hogy nagy növekedésű vállalkozásnak minősítsük 

az adott vállalkozást:

Foglalkoztatottak száma Változás Éves növekedés mértéke
Jelenleg 5 év múlva Fő Százalék Fő Százalék

1 11 10 1100,00% 2 61,54%
10 20 10 200,00% 2 14,87%
50 75 25 150,00% 5 8,45%

250 375 125 150,00% 25 8,45%
1000 1500 500 150,00% 100 8,45%

23. táblázat: A nagy növekedéshez szükséges létszámváltozások
Forrás: saját szerkesztés

Ahhoz, hogy egy vállalkozás bekerülhessen a magas növekedésű kategóriába, 20 fő 

jelenlegi  foglalkoztatott  és  az  alatt  évente  legalább  2  fővel  kell  növelni  a  létszámát, 

melynek célja, hogy kiszűrük az alacsony bázis érték torzító hatását. Efölött legalább az 

eredeti kiinduló létszám 10%-ával, vagyis évről-évre 8,45%-kal59 kell növelni a létszámot. 

A gazellák esetében az irodalom nagyságrendekkel nagyobb növekedésről is beszámol (évi 

100%-tól  akár  1000% feletti  növekedésről  is),  azonban  nem látom értelmét  a  további 

szűkítésnek, annál is inkább, mert az elemzés alapjául szolgáló GEM adatbázis összeállítói 

is ezeket a határértékeket használták.

Az elemzéshez az adatbázisból kiválasztott 12 db változót a 24. táblázat foglalja 

össze.

Vállalati változó
(versenyképességi 

indikátorok)
Kérdőívben feltett kérdés Lehetséges értékek

Alaptulajdonságok

Alapítás motivációi
Egy kedvező üzleti lehetőség miatt vesz 
részt  a  vállalkozásban vagy azért  mert 
nem volt más munkalehetősége?

(1) Kényszervállalkozás
(2) Vegyes motivációjú
(3) Lehetőség motiválta

Végzettség Iskolai végzettség
(1) Érettségi  vagy  az 
alatti
(2) Felsőfokú

59 A hatványösszefüggés miatt a változás százalékát nem osztani kell, hanem gyököt vonni belőle!
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Vállalati változó
(versenyképességi 

indikátorok)
Kérdőívben feltett kérdés Lehetséges értékek

Szaktudás
Rendelkezik  ön  egy  új  vállalkozás 
indításához  szükséges  tudással, 
képességekkel és tapasztalatokkal?

(1) Nem
(2) Igen

Bukástól való félelem
A  bukástól  való  félelem 
megakadályozná,  hogy  vállalkozást 
indítson?

(1) Igen
(2) Nem

Kapcsolatok Ismer olyan embert személyesen, aki az 
elmúlt két évben indított vállalkozást?

(1) Nem
(2) Igen

Karrierlehetőségek
Az ön országában az emberek jó karrier- 
lehetőségnek  tekintik  a  vállalkozás 
indítását?

(1) Nem
(2) Igen

Kereslet-kínálat

Üzleti lehetőségek
Ön  szerint  az  ön  lakóhelyén  az 
elkövetkező  6  hónapban  adódik-e  jó 
lehetőség új vállalkozás indítására?

(1) Nem
(2) Igen

A verseny szintje
Jelenleg  hány  vállalkozás  kínálja 
ugyanazt  a  terméket/szolgáltatást  a 
fogyasztóinak, mint ön?

(1) Sokan
(2) Néhányan
(3) Senki

Export Az  ön  vásárlóinak  hány  százaléka  él 
más országban?

(1) Kevesebb mint 10%
(2) Több mint 10%

Változás képessége

Termékinnováció
Az ön potenciális  vásárlóinak mekkora 
része  tekinti  az  ön  termékét  vagy 
szolgáltatását újnak és szokatlannak?

(1) Senki
(2) Néhányan
(3) Mindannyian

Technológiai 
innováció

Az  ön  által  a  termék/szolgáltatás 
előállítására használt  technológia mióta 
áll rendelkezésre?

(1) 5 évnél régebben
(2) 1–5 év között
(3) Kevesebb mint 1 éve

Növekedés

Hányan  dolgoznak  jelenleg  az  ön 
vállalkozásában és hányan fognak 5 év 
múlva dolgozni? (A tulajdonosokat nem 
számítva,  de  a  kizárólagos 
alvállalkozókat beleszámítva.)

Legalább  10  fővel 
többet és legalább 50%-
kal  növelve  az  eredeti 
létszámot vagy sem.

24. táblázat: Vállalati változók
Forrás: Saját szerkesztés
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Az  alfejezet  elején  jeleztem,  hogy  a  MakroVI  modell  változói  és  az  1.2-es 

fejezetben tárgyalt versenyképességi megközelítések közötti kapcsolatról egy összefoglaló 

táblázatot is közlök, mely a 25. táblázatban olvasható.

MakroVI modell 
változói

Iparági 
megközelítés

Erőforrás-alapú 
megközelítés

vállalkozási 
oldalú 

megközelítés

Pénzügyi 
megközelítés

Alaptulajdonságok
Alapítás motivációi !!!
Végzettség X !!! X
Szaktudás X !!! !!!
Bukástól való félelem X
Kapcsolatok !!! X
Karrierlehetőségek !!!

Kereslet-kínálat
Üzleti lehetőségek !!! X !!!
A verseny szintje !!!
Export X X

Változás képessége
Termékinnováció ~ !!! !!! X
Technológiai innováció ~ !!! !!! X
Növekedés ~ !!! X
25.  táblázat:  MakroVI  modell  változóinak  kapcsolata  a  versenyképességi 
megközelítésekkel
Jelmagyarázat:

X – megjelenik
!!! – hangsúlyosan jelenik meg
~ – kismértékben vagy csak bizonyos helyzetekben jelenik meg

Forrás: saját szerkesztés
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Az  elhangzottakon  túl  még  egy  összefüggésrendszerről  szót  kell  ejteni.  A 2. 

fejezetben  több  empirikus  versenyképességi  kutatást  mutattam  be.  Ezek  nagyon 

szerteágazó  változókat,  tényezőket,  pilléreket,  alpilléreket  és  indikátorokat  vettek 

figyelembe.  A kérdés,  hogy az  előbb  bemutatott  12  változó  megjelenik-e60 ezekben  a 

kutatásokban is, és ha igen, akkor milyen formában?

A legkisebb átfedés a Vállalati Versenyképességi index (2.1.1.) kapcsán fedezhető 

fel, összesen kettő, illetve 3–3 területen. A VVI figyelembe veszi az emberi felkészültséget, 

amely itt  a  szaktudás  változóval  rokonítható.  Ezenkívül  a  szervezeti  válaszképesség  is 

megjelenik benne, ami itt a két innovációs változóval állítható párba. A Doing Business 

esetében a vállalkozásindítás indikátor itt az alapítás motivációival hozható kapcsolatba, 

abban  az  értelemben,  hogy  az  alapítást  nehezítő  bürokratikus  korlátok  lebontása 

könnyebbé teszi  egy adódó jó lehetőség kihasználását.  A bukástól  való félelem mint  a 

kockázatvállalás  proxija  a  szerződések  kikényszerítése  indikátorral  rokonítható 

(gondoljunk csak a követelés-behajtás illetve körbetartozások magyarországi helyzetére). 

Hasonló kapcsolat  fedezhető fel  a  nemzetköziesedés  proxijaként  használt  exportváltozó 

esetében, amely a határokon átnyúló kereskedelem indikátorral hozható kapcsolatba.

A  kapcsolatok  számossága  szerint  továbbhaladva  a  következő  a  UK 

Competitiveness index (2.2.1.1.). Kétségtelenül csak áttételes a kapcsolat, de véleményem 

szerint  az alapítás  motivációi  változó az 1 000 lakosra jutó  új  vállalkozások számával 

rokonítható  azon  oknál  fogva,  hogy  mind  a  kettőben  szerepel  a  gondolat:  az  új 

vállalkozások keletkezését valamilyen módon be kell emelni a vizsgálatok körébe. Persze 

míg az egyik az alapítás „minőségét” kívánja mérni, addig a másik „csak” az aktivitást, de 

az tény, hogy a kérdéssel foglalkozni kívánnak. Direktebb kapcsolatot látok az érettségi 

eredmények és a végzettség változó között,  hiszen mindkettő az oktatással  kapcsolatos 

változót szerepeltet. Itt az exportváltozó, ott az exportáló vállalatok aránya változó közötti 

átfedés egészen nyilvánvaló. Hasonló a helyzet az itteni két innovációs változó esetében, 

amelyre  az  UKCI  két  külön  változót  is  használ:  a  K+F  kiadásokat  és  tudásalapú 

vállalkozások arányát.

60 Természetesen itt sem szó szerinti egyezésről van szó, legfeljebb a témakörök átfedéséről!
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4.2. Vállalati változók

Az előbbinél is több kapcsolódási pontot találhatunk a piramis-modellel (2.2.1.2.). 

Az alaptényezők között a humán tőkét, a sikerességi faktorok között pedig a munkaerő 

felkészültségét,  ami  itt  kisebb  részben  a  végzettség,  nagyobb  mértékben  a  szaktudás 

változónak felel  meg.  Szintén  a  sikerességi  faktorok között  találjuk  a  régió  társadalmi 

kohézióját,  ami  itt  a  kapcsolatoknak,  illetve  a  karrier-lehetőségeknek  feleltethető  meg 

véleményem  szerint.  Az  innováción  keresztüli  átfedés  is  megjelenik,  hiszen  az 

alaptényezők  között  szerepel  a  kutatás-fejlesztés,  míg  a  sikerességi  faktorok  között  az 

innovációs kultúra.

A fennmaradó két nagy versenyképességi index több száz változója közül válogatni 

valószínű parttalan elemzéshez vezetne, így a vizsgálódást csak (al)pillér szintig mutatom 

be.  A GCI index (2.3.2.1) 5.  pillére a felsőoktatás és képzés,  ami itt  a végzettség és a 

szaktudás  változónak  felel  meg.  Kétségtelenül  laza  a  kapcsolat,  de  szerintem  a 

kockázatvállalási hajlandóság (bukástól való félelem) és a makrogazdasági stabilitás (3. 

pillér)  között  logikai  kapcsolat  fedezhető  fel.  Ahogy  a  szerzők  megjegyzik:  „A 

makrogazdasági  környezet  stabilitása fontos a vállalkozások szempontjából,  és  ezért  az 

egész  ország  versenyképessége  szempontjából  is.  Mindazonáltal  az  is  biztos,  hogy 

önmagában a makrogazdaság stabilitása nem képes növelni egy nemzet termelékenységét, 

és azt is felismerték, hogy a makrogazdaság zavarai kárt okoznak a gazdaságnak.” (Porter 

és Schwab 2008 p5) A 10. pillér (piac mérete) véleményem szerint három változóval is 

kapcsolatba hozható. A leglazább a növekedés változóval való kapcsolata. Mint ahogy a 

szerzők  kifejtik:  „A piac  mérete  befolyásolja  a  termelékenységet,  mivel  a  nagyobb 

piacokon  a  vállalatok  ki  tudják  aknázni  a  méretgazdaságosság  előnyeit  [...]  [és]  az 

általános  vélekedés  az,  hogy  a  kereskedelem  pozitív  hatást  gyakorol  a  növekedésre, 

különösen a kis belső piaccal rendelkező országokban.” (Porter és Schwab 2008 p8). Ennél 

egyértelműbb a kapcsolat, ha a két alpillért nézzük. A hazai piac mérete közelebb áll az 

üzleti lehetőségek változóhoz, hiszen a nagyobb piac óhatatlanul több (és talán jobb) üzleti 

lehetőséget  kínál,  míg  a  külföldi  piac  mérete  az  export  változóhoz.  Ahogy  azt  a 

versenyképesség iparági megközelítésénél láttuk: a piaci versenynek inspiráló hatása van, 

amelyet a GCI index a termékpiaci hatékonyság pillérben (6. pillér)  mér.  Az innováció 

területén egyszerű a dolgunk: a 12. pillér önállóan méri ezt a versenyképességi tényezőt.
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Nem meglepő, hogy a legtöbb kapcsolódási pontot a legtöbb változóval dolgozó 

IMD indexszel (2.3.2.2.) lehet találni. A tudással kapcsolatos mindkét változó megtalálható 

külön-külön:  a  végzettség  változó  a  4.5.  Oktatás  (4.  infrastruktúrán  belül)  részben,  a 

szaktudás  a  3.2.1.  Képességek  (3.  Üzleti  hatékonyságon  belül)  részben.  A társadalmi 

környezet  támogató  vagy  éppen  gátló  hatásai  a  MakroVI  változói  között  a  karrier-

lehetőségekben jelennek meg, az IMD indexben a 2.5. Társadalmi háttér (2. Kormányzati 

hatékonyságon  belül)  részben.  Továbbhaladva  az  1.1.  Helyi  gazdaság  (1.  Gazdasági 

teljesítményen belül) itt az üzleti lehetőségeknek felel meg (nagyon hasonlóan a GCI-hez), 

a 2.4. Verseny és szabályozás a verseny szintjének, az 1.2. Nemzetközi kereskedelem pedig 

az exportnak felel meg.

Az elhangzottakat a 26. táblázat foglalja össze.61

61 A 2.2.2-es részben szereplő előnyökre épülő regionális versenyképesség-modellek szándékosan maradtak 
ki.  A The  competitive  advantage  of  nations  Porter  elméletének  kifejtése,  ezt  az  eddigiekben  már 
részletesen  elemeztem.  A  Regional  Competitiveness  Agendas  pedig  mélyinterjúkra  alapozott 
esettanulmányokat tartalmaz, amelynek közelítésmódja nagyban eltér jelen – indexképzésre irányuló – 
megközelítéstől.
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MakroVI modell változói VVI UKCI Piramis-modell GCI IMD

Alaptulajdonságok

Alapítás motivációi 1 000 lakosra jutó új 
vállalkozások

Végzettség Érettségi eredmények Humán tőke
5. pillér Felsőoktatás és 

képzés

4. Infrastruktúra / 4.5. 
Oktatás

Szaktudás Emberi felkészültség Humán tőke; Munkaerő 
felkészültsége

3. Üzleti hatékonyság / 
3.2.1 Képességek

Bukástól való félelem 3. pillér Makrogazdasági 
stabilitás

2. Kormányzati 
hatékonyság / 2.4. Verseny 

és szabályzás

Kapcsolatok

Régió társadalmi kohéziója
Karrier-lehetőségek

2. Kormányzati 
hatékonyság / 2.5 
Társadalmi háttér

Kereslet-kínálat

Üzleti lehetőségek 10. pillér Piac mérete / 10.1 
Hazai piac mérete

1. Gazdasági teljesítmény / 
1.1. Hazai gazdaság

A verseny szintje 6. pillér Termékpiaci 
hatékonyság

2. Kormányzati 
hatékonyság / 2.4. Verseny 

és szabályzás

Export Exportáló vállalatok aránya 10. pillér Piac mérete / 10.2 
Külföldi piac mérete

1. Gazdasági teljesítmény / 
1.2. Nemzetközi 

kereskedelem

Változás képessége

Termékinnováció
Szervezeti válaszképesség K+F kiadások, Tudásalapú 

vállalkozások aránya
Kutatás-fejlesztés, 
innovációs kultúra 12. pillér Innováció

Technológiai innováció

Növekedés 10. pillér Piac mérete
26. táblázat: A MakroVI-modell változóinak kapcsolata a versenyképességi mérésekkel
Forrás: saját szerkesztés
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4.3. Intézményi változók

Ahogy arra már utaltam: versenyképesség megítéléséhez nem elegendő pusztán a 

vállalati  adatok  ismerete.  A vállalkozás  (és  különösen  az  egyre  kisebb  vállalkozások) 

nagymértékben függnek attól az intézményi környezettől, amely adottságként körülveszi 

őket  (ahogy  ezt  már  a  versenyképesség  vállalkozási  oldalú  megközelítése  kapcsán  is 

áttekintettük).  „Az  intézmények  azok  az  emberek  által  létrehozott  korlátok,  melyek 

kialakítják  a  politikai,  gazdasági  és  társadalmi  interakciókat.  Egyaránt  tartalmaznak 

informális korlátokat (szankciók, tabuk, szokások, hagyományok, viselkedési szabályok) 

és  formális  szabályokat  (alkotmányok,  jogszabályok,  tulajdonjogok).  A  történelem 

folyamán az emberek azért alkották meg az intézményeket, hogy rendet teremtsenek és 

ezáltal  csökkentsék  a  bizonytalanságot.  A  szokásos  közgazdasági  korlátok  mellett 

megszabják a választási lehetőségeket, ezért meghatározzák a tranzakciós és a termelési 

költségeket,  így  a  gazdasági  tevékenység  végzésének  nyereségességét  és 

megvalósíthatóságát. (North 1991 p97)

Szükség  van  tehát  olyan  intézményi  változókra,  amelyek  kifejezésre  juttatják  a 

földrajzi különbségeket. A vállalati teljesítmény nem választható el a szélesebb értelemben 

vett  intézményi  környezettől.  A később  bemutatandó  konkrétumokból  egyet  kiragadva: 

Egy  adott  vállalkozásról  tudjuk,  hogy  csúcstechnológiát  alkalmaz  a  működése  során. 

Azonban  ez  a  vállalkozás  nem választható  el  a  szélesebb  értelemben  vett  intézményi 

környezettől,  így  nem  mindegy,  hogy  ez  a  vállalkozás  melyik  földrajzi  területen 

tevékenykedik. Ezért keresünk egy intézményi változót, amelyet úgy ítélünk meg, hogy 

kapcsolatban  van  a  vállalati  adatunkkal  –  jelen  esetben  a  Világgazdasági  Fórum által 

publikált Network Readiness Index részét képező „legújabb technikához való hozzáférés 

mértéke”  adatát  –  és  összeszorozzuk  a  kettőt.  Egy  fejlett  országban,  ahol  gyorsan  és 

könnyen lehet a legújabb fejlesztésekhez hozzáférni, a vállalkozás versenyképességének 

megteremtéséhez  nagyon  fontos,  hogy  csúcstechnológiát  alkalmazzon,  ezért  a  szorzás 

eredményeként ezt a tényt az indexen belül felsúlyozzuk. Egy fejlődő országban részben 

fordított  a  helyzet,  részben  pedig  az  ottani  „csúcstechnológia”  vélhetően  inkább  már 

máshol bevált módszerek másolását jelenti, ezért ezt az adatot alulsúlyozzuk.

120



4.3. Intézményi változók

Az intézményi változók bevonása a vállalati adatbázison kívüli adatok segítségével 

történik.  Tudatosan  olyan  széles  körben  ismert  és  elismert  rangsorolásokat,  indexeket 

választottunk, amelyek (1) az adott területen szakmailag elismertek, (2) a versenyképességi 

változóval potenciális logikai kapcsolatban vannak és (3) a választott változó értelmezhető 

minél nagyobb magyarázó erő mellett. Jelen munka nagyban támaszkodik Ács és Szerb 

(2009) által alkalmazott módszerre.

A 12 vállalati változóhoz egyenként összesen 12 intézményi változót választottunk 

az alábbiak szerint:

4.3.1. Alaptulajdonságok

Az első vállalati változó az alapítás motivációi. A választott intézményi változó a 

Világbank által publikált Ease of doing business indexe62. A Doing Business indexet több 

versenyképességi mérés is használja alapadatként, így például:

• az  IMD index  a  Kormányzati  hatékonyságon  belül  a  „Verseny és  szabályozás” 

alfaktorban;

• a  Szaúd-Arábia  Nemzeti  Versenyképességi  Központ63 elemzései,  ahol  a 

felhasználás  célja,  hogy  a  vállalkozások  jogi  és  szabályozási  környezetének 

összehasonlításához egy alapot adjon ([NCC]);

• a Globális Pénzügyi Központ index (Global Financial Centres Index)64, mely az itt 

bemutatott módszertanhoz nagyon hasonlót használ, és a Doing Business index az 

üzleti környezethez kapcsolódó közreműködő tényezők egyike.([GFCI 2010])

A választott  index  véleményünk  szerint  megfelelő  ahhoz,  hogy  megragadja  a 

kormányzati politika hatását, különösen a szabályozó környezetet és az újonnan indított 

vállalkozások „nem fizikai” infrastruktúráját65 az adott országban. Sajnos a Doing business 

index  az  országokat  ordinális  skálán  listázza.  Ezt  nekünk  át  kellett  forgatnunk  egy 

62 http://www.doingbusiness.org/rankings
63 http://www.saudincc.org.sa/
64 http://zyen.com/
65 „Nem  fizikai”  infrastruktúra  a  különböző  rendszereket  vezérlő  szabályok  és  előírások  összessége,  e 

rendszerek finanszírozása,  valamint azon rendszerek és  szervezetek,  melyek által  magasan képzett  és 
specializált szakembereket képeznek, akik karrierjükben előre jutnak és szakmai szervezetek segítik őket  
(igény szerint) akkreditált szakmai képzéseken.
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kardinális skálára, ezért a rangsort normalizáltuk. A képzett mutató a szabályozási korlátok 

között működő lehetőség motiválta vállalkozások mérőszáma.

A második változó a  végzettség.  A választott  intézményi  változó az ENSZ által 

publikált Emberi fejlettség indexe (Human Development Index, HDI). Az index az ENSZ 

fejlesztési programjának a mérőszáma és az életkilátásokat, az oktatás elérhetőségét és a 

jövedelem változóit  kombinálja.  Az általunk már  bemutatott  versenyképességi  mérések 

szintén használják alapadatként a HDI indexet:

• az IMD az Infrastruktúrán belül az „Egészség és természeti környezet” alpillérben,

• a GCI index az Alapkövetelményeken belül az „Egészségügy és alapfokú oktatás” 

pillérben a HIV fertőzöttség mérésénél, mely a HDI index egyik összetevője.

A magas minőségű humán tőke megléte alapvető fontosságú azon vállalkozások 

számára, amelyek kifejezetten innovatívak és képzett, tapasztalt és egészséges munkaerőt 

igényelnek a további növekedésükhöz. A képzett interakciós változó kombinálja a magasan 

képzett  vállalkozók  létét  és  az  adott  országban  általánosságban  elérhető  emberi  tőke 

minőséget.

A harmadik  változó  a  szaktudás.  A választott  intézményi  változó  a  felsőfokú  

végzettséggel rendelkező lakosság aránya, melyet a Világbank tesz közzé. Az IMD és a 

GCI index is figyelembe vesz ilyen típusú adatot:

• az  IMD  az  Infrastruktúrán  belül  az  Oktatás  alpillérben  a  felsőoktatásban  részt 

vevők arányát,

• a  GCI  index  a  „Felsőoktatás  és  képzés”  pillérben  az  UNESCO által  publikált, 

felsőoktatásba jelentkezők számát.

A  fejlődő  országokban  az  emberek  legnagyobb  része  úgy  gondolja,  hogy 

megvannak  a  versenyképes  vállalkozás  létrehozásához  szükséges  képességei.  Ezek  a 

képességek  azonban  olyan  viszonylag  egyszerű  üzleti  tevékenységekhez  kapcsolódnak, 

amelyeket a munkahelyi tapasztalatok alapján is meg lehet szerezni. A fejlett országokban 

a vállalkozásalapítás, -működtetés, -vezetés és a stratégiaalkotás stb. olyan képességeket 

igényel, amelyeket a formális oktatás és képzés keretében lehet megszerezni. Emiatt az 

oktatás  –  főleg  középfok  felett  –  alapvető  szerepet  játszik  a  vállalkozói  képességek 
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tanításában  és  kifejlesztésében.  Véleményünk  szerint  a  kiválasztott  intézményi  változó 

megragadja az oktatás hatását a vállalkozásindítási képességekre. A képzett mutató magas 

értéket vesz fel azokban az országokban, ahol a vállalkozásindítási képességek észlelése és 

a  felsőfokú  oktatásban  való  részvétel  magas.  Logikus  azt  feltételezni,  hogy  a  képzett 

potenciális  vállalkozók  a  vállalkozásindítás  nehézségeivel  jobban  meg  tudnak  küzdeni, 

mint  a  képzetlen  emberek,  sőt,  a  vállalkozásindítási  képességeknek és  a  képzettségnek 

pozitív  hatása lehet arra,  hogy más emberek vállalkozásindítását támogassák, például a 

létfontosságú informális pénzügyi és hálózati kapcsolatok biztosításával.

A negyedik változó a  bukástól való félelem. A kiválasztott intézményi változó az 

országkockázati ráta (Country Risk Rate, CRR), melyet a Coface tesz közzé. Ez a skála 

megmutatja,  hogy  milyen  az  adott  ország  általános  pénzügyi,  makrogazdasági  és 

vállalkozói környezete. Ez a változó nincs a versenyképességi kutatások homlokterében, 

így  egzakt  módon  nem jelenik  meg  a  mérésekben.  Az  irodalomkutatás  során  egyedül 

Zanakis és Becerra-Fernandez (2005) cikkét találtam, amely ezt a változót is beemelte a 

vizsgálatba. Az országkockázati ráta szerzői betűrendes sorrendet publikálnak, amit egy 7-

fokozatú  Likert-skálára  transzformáltam,  hogy  megfeleljen  az  adatbázis  szerkezetének. 

Összességében  az  így  kialakult  változó  megmutatja,  hogy  van-e  személyes  félelem  a 

vállalkozás bukásával szemben, és egyben figyelembe veszi a vállalkozások működésének 

pénzügyi-makrogazdasági kockázatosságát is.

Az ötödik változó a személyes kapcsolatok. A választott intézményi változó a 100 

lakosra  jutó  internetfelhasználók  száma a  World  Telecommunication  Indicators  2007 

alapján.  Ennek oka,  hogy a személyes kapcsolattartáson túl  a világ többi részével való 

kibertérbeli kapcsolattartás a hálózatosodásnak egy újabb dimenzióját adja, mely sokkal 

nagyobb lehetőségeket nyit meg, mint amik korábban voltak. Az IMD és a GCI index is 

használ az internethasználattal kapcsolatos változót, azonban más-más forrásból:

• az  IMD  az  Infrastruktúrán  belül  a  „Technológiai  infrastruktúra”  részeként  a 

Computer Industry Almanac66 által közzétett statisztikát,

• a  GCI a  Technológiai  fejlettség  és  a  piac  mérete  pilléren  belül  az International 

Telecommunication Union67 által közzétett statisztikát.

66 http://www.c-i-a.com/
67 http://www.itu.int/
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A kapott interakciós mutató kombinálja egy vállalkozó személyes tudását az üzleti 

célú internethasználat képességével. Ez a kombináció a potenciális hálózatosodás proxija, 

mely szintén egy fontos összetevője a sikeres vállalkozásindításnak és vállalkozásnak.

A  hatodik  változó  a  karrierlehetőségek.  A  választott  intézményi  változó  a 

Korrupcióészlelési  index68 (Corruption  Perceptions  Index  CPI),  melyet  a  Transparency 

International  publikál.  Az  IMD  és  a  GCI  index  is  figyelembe  vesz  korrupcióval 

kapcsolatos  változókat,  azonban  mindkettő  szakértői  becslésen  alapul.  A magas  szintű 

korrupció  alááshatja  a  magas  státuszt  és  a  termékeny  vállalkozás  lehetőségeit  mások 

járadékvadász magatartása miatt. Ez a mutató az egyes országokat aszerint értékeli, hogy 

mekkora a korrupció észlelt szintje, melyet szakértői becslések és közvélemény-kutatások 

által mérnek egy 10-fokozatú Likert-skálán. A képzett mutató kombináltan méri azt, hogy 

egy  ország  lakossága  hogyan  tekint  a  vállalkozókra,  és  hogy  erre  milyen  befolyást 

gyakorol a korrupció.

4.3.2. Kereslet-kínálat

A hetedik  változó  az  üzleti  lehetőségek.  A választott  intézményi  változó  a  piac 

mérete, melyet a Világgazdasági Fórum publikál és része a GCI indexnek is. A nagyobb és 

magasabb vásárlóerővel rendelkező országok jobb lehetőségeket kínálnak, mint a kisebb és 

szegényebb országok. Ez a mérőszám figyelembe veszi a hazai és a külföldi piacokat is 

(export),  ezért  elkerüli  bizonyos  földrajzi  területek  diszkriminálását  (mint  például  az 

Európai Unió), melyek több országra vannak felosztva és egy közös piacuk van (Sala-I-

Martin  et  al.  2007).  Ezt  a  változót  egy  7-fokozatú  Likert-skálán  adják  meg.  Ebből 

következően  sokkal  durvább  mérést  ad,  mint  például  a  Vállalkozás  szabadságának 

mutatója.  A képzett  mutató  megragadja  egy  ország  lakosságának  a  lehetőségészlelési 

képességét, és figyelembe veszi a hazai és az exportpiacok méretét.

Az nyolcadik vállalati változó a  verseny szintje. A választott intézményi változó a 

Heritage Foundation által képzett  Vállalkozás szabadságának mutatója, ami a Gazdasági 

Szabadság Indexének egyik részindexe. A Világgazdasági Fórum és a Heritage Foundation 

között  személyi  összefonódás  is  felfedezhető,  hiszen  elnöke  (Edwin  J.  Feulner  Jr.)  a 

68 A napi sajtóban szokás rövidítve „korrupciós index”-nek is hívni.
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Fenntarthatósági  és  Versenyképességi  Tanácsadó  Testület  (Advisory  Board  on 

Sustainability  and  Competitiveness)  tagja.  Ezenkívül  divatos  vizsgálati  szempont  a 

versenyképességgel  foglalkozó irodalomban,  különösen azokban,  melyek az intézményi 

környezet hatását is vizsgálják (például: Berggren (2003), Gwartney és Lawson (2003)). 

Az  üzleti  szabadság  a  vállalkozás  indításának,  működtetésének  és  bezárásának  a 

kvantitatív  mérőszáma,  mely  tükrözi  az  összes  szabályozási  terhet  csakúgy,  mint  a 

kormányzat hatékonyságát a szabályozási folyamatban. Egy-egy ország üzleti szabadság 

pontja egy 0 és 100 közötti szám, ahol 100 a legszabadabb üzleti környezettel egyenértékű. 

A képzett  változó a vállalkozás terméke piacának egyediségét kombinálja a vállalkozás 

szabadságával.

A kilencedik változó  az  export.  Az ehhez  választott  intézményi  változó a  KOF 

Globalizációs  Indexe (KOF  Index  of  Globalization),  melyet  a  KOF  Swiss  Economic 

Institute  publikál.  Az  adott  ország  külföldi  vállalkozók  iránti  nyitottsága,  azaz  a 

nemzetköziesedési  potenciál,  az  adott  ország  globalizáltsági  fokával  becsülhető.  A 

választott index a globalizáció három fő dimenzióját méri: a gazdasági, a társadalmi és a 

politikai  dimenziókat,  ideértve  az  aktuális  gazdasági  áramlásokat,  gazdasági 

korlátozásokat,  információáramlásokat,  személyes kapcsolatokat és kulturális  közelséget 

(Dreher 2006). A KOF intézet kutatói is végeznek versenyképességi kutatásokat (Moser et 

al. 2010), de mások is használják az indexet alapadatként elemzésükhöz (Salvatore 2010).

Az  interakciós  változó  megragadja  az  ország  vállalkozóinak  nemzetköziesedési 

fokát,  melyet a vállalkozások exportpotenciáljával mérünk, miközben figyelembe veszi, 

hogy az ország milyen mértékben globalizált. A KOF Globalizációs Indexe nem minden 

országra állt rendelkezésre, így Puerto Ricora, Kazahsztánra, Hong Kongra és Szerbiára 

vonatkozóan  a  GERD-hez  hasonlóan  a  közeli  ország  adatpontjai  segítségével  lettek 

megbecsülve.
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4.3.3. A változás képessége

A tizedik vállalati  változónk a  termékinnováció.  Az ehhez választott  intézményi 

változó a  GERD=összes kutatási kiadás
bruttóhazai termék , tehát az összes kutatás-fejlesztési kiadásnak a 

bruttó  nemzeti  termékhez  viszonyított  aránya.  A  mutatót  az  OECD  publikálja.  A 

problémafelvetés abból indul ki,  hogy sok olyan termék, amely egy ideje már létezik a 

fejlett  országokban,  újnak  számít  a  fejlődő  országok  lakossága  számára.  Sok  indiai, 

indonéziai vagy hasonló országokból származó vállalkozó nyilatkozta, hogy a termékeik 

ismeretlenek a vásárlók számára. Azonban ezek az új termékek nincsenek megtámogatva 

szisztematikus K+F tevékenységgel abban az országban. A GERD éppen ezt ellensúlyozza. 

A GERD mutatót az IMD az Infrastruktúrán belül a „Tudományos infrastruktúra” egyik 

változójaként használja. A GCI mutatóban közvetlenül nincs nevesítve a GERD69, azonban 

kifejtik, hogy „kétségtelen, hogy az egészségügyi, oktatási, kutatás-fejlesztési (K+F) vagy 

infrastruktúra-fenntartási  állami  beruházások  visszafogása  közép-  és  hosszú  távon  a 

versenyképességet rontja. A K+F és különösen az oktatás olyan területek, amelyek a fejlett 

gazdaságok  versenyképessége  szempontjából  a  leginkább  számítanak.  E  területeken  a 

beruházásokat fenn kell tartani, amennyire csak lehetséges” (Schwab 2011 p6)

A két változó szorzata egy ország eredeti, új termék előállítási potenciálját méri, és 

nem  pedig  a  termékadaptációt  vagy  -utánzást.  A GERD  mérőszám  hiányzott  Puerto 

Ricoban, a Dominikai  Köztársaságban és az Egyesült  Arab Emirátusokban. Mivel nem 

szerettünk volna egyetlen országot sem kihagyni a mintából, a hiányzó adatokat szakértői 

becslési technikával becsültük70, más kormányzati forrásokat és közeli, hasonló országok 

adatait használtuk a becsléshez.

A tizenegyedik változó a  technológiai innováció. Az ehhez választott intézményi 

változó az  InnovCAT (Innovations  in  cutting-edge),  amelyet  a  Világgazdasági  Fórum a 

Global Competitiveness Index részeként tesz közzé. A problémafelvetés ugyanaz, mint az 

előbb  a  termékinnováció  esetében:  míg  sok  fejlődő  országban  működő  vállalkozás 

69 A GCI indexhez a vállalati és a felsőoktatási K+F kiadásokkal kapcsolatos szakértői becslést használnak.
70 Csupán néhány esetben fordult  elő,  hogy ilyen megoldáshoz kellett  folyamodnunk (amit  a megfelelő 

helyen  jelezni  is  fogok.)  Mivel  minden  más  adat  az  összes  országra  rendelkezésre  áll,  ezért  úgy 
gondoljuk, hogy e néhány közelítő becslés nem befolyásolja érdemben az eredményeinket.

126



4.3. Intézményi változók

alkalmazza a legújabb technológiát, ezek inkább csak megveszik vagy lemásolják azt. A 

választott intézményi változó azt méri, hogy egy vállalkozási környezet lehetővé teszi-e az 

élenjáró innovációkat. A képzett interakciós változó egy ország vállalkozóinak az élenjáró 

technológia létrehozási potenciálját mutatja.

A tizenkettedik, egyben utolsó változó a növekedés. A választott intézményi változó 

az  Üzleti  stratégia  szofisztikáltsága (Business  strategy  sophistication,  BSS),  melyet  a 

Világgazdasági  Fórum  a  GCI  mutatón  belül  hoz  nyilvánosságra.  Ez  a  mutató  „a 

vállalkozások  azon  képességét  ragadja  meg,  hogy  tudnak  megkülönböztető  stratégiát 

követni,  amely  differenciált  pozicionálást,  a  termelés  és  szolgáltatásnyújtás  innovatív 

módszereit foglalja magában.” A magas növekedés nem csak a kiváló stratégia által érhető 

el,  de  bizonyos  járadékvadász  magatartás  által  is.  Például  a  magas  növekedésű 

vállalkozások százalékos aránya Oroszországban a legmagasabb, ennek ellenére az orosz 

vállalkozók ismeretei a legújabb stratégiai és menedzsment-gyakorlatokról korlátozottak (a 

normalizált  BSS érték  Oroszországra  csak  0,25,  ami  hasonló,  mint  Egyiptomban vagy 

Romániában). Számos magas növekedésű vállalkozást lehet találni a fejlődő országokban 

is,  de  ez  sokkal  különbözőbb  stratégiai  és  menedzsment-gyakorlatokat  igényel,  mint  a 

fejlett  országok  gazellái  esetében.  Ezért  a  magas  növekedési  potenciált  egy  olyan 

változóhoz szerencsés kötni,  amely az üzleti  stratégia szofisztikáltságát  tükrözi.  Az így 

kapott  összevont  mutató  a  magas  növekedési  potenciált  a  stratégia  szofisztikáltságával 

kombinálja.

A fent leírtakat a 27. táblázat foglalja össze. A modell 12 vállalati változóját és a 

hozzájuk tartozó 12 intézményi változót, illetve a kifejezni kívánt interakciós kapcsolatot a 

29. táblázat foglalja össze.

Vállalati változó
(versenyképességi 

indikátorok)
Intézményi változó Forrás

Alaptulajdonságok

Alapítás motivációi

Ease  of  doing  business  index 
normalizált értéke, mely kifejezi, hogy a 
szabályozó  környezet  mennyire 
támogatja a vállalkozás működtetését.

Világbank
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Vállalati változó
(versenyképességi 

indikátorok)
Intézményi változó Forrás

Végzettség

Emberi  fejlettség  indexe71,  mely  az 
emberi  erőforrás  minőségének 
mérőszáma:  a  várható  élettartam,  a 
képzettséghez  való  hozzáférés  és  a 
jövedelem kombinált változója.

ENSZ

Szaktudás A felsőfokú72 végzettséggel  rendelkező 
lakosság aránya. Világbank

Bukástól való félelem

Országkockázati  ráta,  mely  az  adott 
országban  működő  vállalkozás 
pénzügyi-makrogazdasági  és  üzleti 
környezetét tükrözi.

Coface73

Kapcsolatok
100  lakosra  jutó  internetfelhasználók 
száma  a  World  Telecommunication 
Indicators 2007 alapján.

International 
Telecommunication 
Union

Karrierlehetőségek

Korrupcióészlelési  index74,  mely  az 
országokat  aszerint  értékeli,  hogy 
milyen  a  korrupció  észlelt  szintje 
szakértői  becslések  és  felmérések 
alapján egy 7-fokozatú Likert-skálán.

Transparency 
International

Kereslet-kínálat

Üzleti lehetőségek A piac  mérete  egy hétfokozatú  Likert-
skálán

Világgazdasági  Fórum 
(WEF), GCI

Verseny szintje

A Vállalkozás szabadságának mutatója, 
mely az általános Gazdasági Szabadság 
részindexe,  ahol  100  pont  jelenti  a 
maximális szabadságot.

Heritage Foundation75

71 Human Development Index (HDI)
72 „Post-secondary” az eredeti angol kifejezés.
73 http://www.coface.com/
74 Corruption Perceptions Index (CPI)
75 http://www.heritage.org/
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Vállalati változó
(versenyképességi 

indikátorok)
Intézményi változó Forrás

Export

KOF  Globalizációs  Indexe76,  mely  a 
globalizáció három fő dimenzióját méri: 
gazdasági,  társadalmi,  politikai 
dimenziókat,  beleértve  az  aktuális 
gazdasági  áramlásokat,  gazdasági 
korlátozásokat,  információáramlásokat, 
személyes  kapcsolatokat  és  kulturális 
tényezőket.

KOF  Swiss  Economic 
Institute

Változás képessége

Termékinnováció GERD,77 a  GDP  K+F-re  fordított 
százalékos aránya OECD

Technológiai 
innováció

InnovCAT,  komplex  mérőszám  az 
élenjáró  innovációkat  támogató  üzleti 
környezetre vonatkozóan.

Világgazdasági  Fórum 
(WEF), GCI

Növekedés

Üzleti  stratégia  szofisztikáltsága78,  a 
vállalkozások  azon  képessége,  hogy 
megkülönböztetett  stratégiát 
kövessenek,  mely  differenciált 
pozicionálást  és  a  termelés/ 
szolgáltatásnyújtás innovatív módszereit 
foglalja magában

Világgazdasági  Fórum 
(WEF), GCI

27. táblázat Vállalati és intézményi változók
Forrás: saját szerkesztés

Még a fejezet elején említettem, hogy a felvázolt modell – szándékosan – nagyban 

támaszkodik  a  Szerb  és  Ács  (2009)  által  publikált  Global  Entrepreneurship  and 

Development  Indexre  (GEDI).  A  GEDI  a  Global  Entrepreneurship  Monitor  (GEM) 

modelljének módosított verziójára épül, rendező elve a vállalkozói attitűdök, aktivitás és 

aspirációk  hármas  felosztás.  Szemben  az  előbb  bemutatott  12  változóval,  a  GEDI  14 

változót  tartalmaz:  az  első  12  változó  tartalmában  azonos,  és  a  technológiai  szektor 

(intézményi változója a legújabb, világszínvonalú technológia elérhetősége, melyet a WEF 

76 KOF Index of Globalization, http://globalization.kof.ethz.ch/
77 Gross Expenditures on Research and Development
78 Business strategy sophistication (BSS)
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Network  Readiness  Indexének  része79)  valamint  az  informális  befektetők (intézményi 

változója a WEF által közzétett kockázati tőke elérhetősége) adja a két további változót. Ez 

a különbség a vizsgálat alá vont vállalkozások körének különbségéből adódik: a két plusz 

változó a MakroVI alapját jelentő adatbázis kérdései között nem szerepelt.

Az  indexképzés  ugyanazzal  az  interakciós  változó  módszerrel  történik,  mint  a 

MakroVI esetében, azonban a GEDI egy „szűk keresztmetszet büntetése-megközelítést” 

(penalizing  for  bottleneck)  is  alkalmaz,  melynek  lényege,  hogy a  részindexen  belül  a 

leggyengébb értékhez kötik a többi adatot80.

Az előbb említetteken túl két fontos különbség van a két index között. Az első és 

legnagyobb különbség a vizsgált vállalkozások körében van: a GEDI a születőben lévő 

(nascent), és fiatal (new) (3,5 évnél fiatalabb) vállalkozásokat vizsgálja, míg a MakroVI a 

megállapodott  (established)  (3,5  évnél  idősebb)  vállalkozásokat  (ahogy erről  az  5.1-es 

alfejezetben  részletesen  szó  esik  majd).  A másik  nagy  különbség  a  kiinduló  adatok 

aggregáltságában  van.  A  MakroVI  vállalati  alapadatai  a  konkrét  vállalkozáshoz 

kapcsolódnak, míg a GEDI a 18–64 éves korú lakosság százalékos arányában kifejezett 

adatokkal dolgozik (lakossági felmérés és TEA81 adatok felhasználásával). Ez azt jelenti, 

hogy például amikor a karrierlehetőség változóról van szó, akkor a MakroVI-be „Az ön 

országában az emberek jó karrierlehetőségnek tekintik a vállalkozás indítását?” kérdésre 

adott konkrét igen (2-es érték) vagy nem (1-es érték) a kiinduló adat, addig a GEDI-ben – 

bár  ugyanezt  a  kérdést  tették  fel,  de  –  „A 18–64 éves  korú  lakosság  azon százalékos 

aránya,  akik  szerint  a  vállalkozói  lét  jó  karrierlehetőség  és  magas  társadalmi  státuszt 

biztosít.” adat adja az alapot.

79 http://www.weforum.org/issues/global-information-technology
80 Módszertanilag a MakroVI-be is bele lehetett volna tenni egy hasonló megoldást, de a konzultációk során 

végül is nem került bele.
81 Total  Entrepreneurial  Activity  (TEA):  a  születőben  lévő  és  az  új  vállalkozások  együttes  részarányát 

mutatja a teljes felnőtt lakosságon belül (Szerb et al. 2004). A TEA egy úgynevezett aktivitási index,  
amely azt méri, hogy egy reprezentatív mintán belül a megkérdezettek mekkora részaránya kíván valamit  
tenni, és a statisztikai megfontolásokra is tekintettel a formális logika alapján az adott ország fejlettségére 
vonatkozóan von le következtetéseket.
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4.3. Intézményi változók

Megnevezés GEDI MakroVI

Elméleti keret Globális  Vállalkozói  és 
Fejlesztési Index (GEDI) Versenyképességi erőtér

Index szerkezete

3 faktor

• vállalkozói attitűdök,
• vállalkozói aktivitás,
• vállalkozói aspiráció.

• alaptulajdonságok,
• kereslet-kínálat,
• változás képessége.

Indexképzési módszer interakciós változók módszere

Vizsgált vállalkozások köre
születőben lévő (nascent), és 
fiatal  (new)  (<3,5  év) 
vállalkozások

megállapodott  (established) 
(>3,5 év) vállalkozások

Vállalati változók 
aggregáltsága

A 18–64 éves korú lakosság 
százalékos  arányában 
kifejezett adatok

Vállalati  szintű  egyedi 
adatok

Vizsgált változók

Vállalkozói attitűdök:
• Bukástól való félelem
• Kapcsolatok
• Karrierlehetőségek
• Szaktudás
• Üzleti lehetőségek

Vállalkozói aktivitás:
• Alapítás motivációi
• Végzettség
• Verseny szintje
+  Technológiai  szektor  → 
Legújabb  technológia  
rendelkezésre állása (WEF)

Vállalkozói aspiráció:
• Termékinnováció
• Technológiai innováció
• Növekedés
• Export
+  Informális  befektetők  → 
Kockázati tőke rendelkezésre 
állása (WEF)

Alaptulajdonságok:
• Bukástól való félelem
• Kapcsolatok
• Karrierlehetőségek
• Szaktudás
• Alapítás motivációi
• Végzettség

Változás:
• Termékinnováció
• Technológiai innováció
• Növekedés

Kereslet-kínálat:
• Export
• Üzleti lehetőségek
• Verseny szintje

Módszertani különbségek
„Szűk keresztmetszet  büntetése-megközelítés” (penalizing 
for  bottleneck),  mely  szerint  a  részindexen  belül  a 
leggyengébb értékhez kötik a többi adatot.

28. táblázat: A GEDI és a MakroVI összehasonlítása
Forrás: Szerb és Ács 2009 alapján saját szerkesztés
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Vállalati változó
(versenyképessé
gi indikátorok)

A kérdőívben feltett kérdés Intézményi változó Forrás
Megragadni kívánt interakciós összefüggés

(zárójelben a későbbi ábrákon használt 
rövidítés)

Alaptulajdonságok

Alapítás 
motivációi

Egy kedvező üzleti lehetőség 
miatt vesz részt a 
vállalkozásban vagy azért, mert 
nem volt más munkalehetőség?

Ease of doing business index Világbank
A szabályozási korlátok között működő 
lehetőség motiválta vállalkozások mérőszáma. 
(ALAP)

Végzettség Iskolai végzettség Emberi fejlettség indexe ENSZ
Kombinálja a magasan képzett vállalkozók létét 
és az adott országban általánosságban elérhető 
emberi tőke minőséget. (VÉGZ)

Szaktudás

Rendelkezik ön egy új 
vállalkozás indításához 
szükséges tudással, 
képességekkel és 
tapasztalatokkal?

A felsőfokú végzettséggel 
rendelkező lakosság aránya. Világbank Méri az oktatás hatását a vállalkozásindítási 

képességekre. (SZAKT)

Bukástól való 
félelem

A bukástól való félelem 
megakadályozná, hogy 
vállalkozást indítson?

Országkockázati ráta Coface

Van-e személyes félelem a vállalkozás 
bukásával szemben, és milyen a vállalkozások 
működésének pénzügyi-makrogazdasági 
kockázatossága. (BUKÁS)

Kapcsolatok
Ismer olyan embert 
személyesen, aki az elmúlt két 
évben indított vállalkozást?

100 lakosra jutó 
internetfelhasználók száma

International 
Telecommunic
ation Union

Potenciális hálózatosodás. (KAPCS)

Karrier- 
lehetőségek

Az ön országában az emberek 
jó karrierlehetőségnek tekintik 
a vállalkozás indítását?

Korrupcióészlelési index Transparency 
International

Az ország lakossága hogyan tekint a 
vállalkozókra, és erre milyen befolyást gyakorol 
a korrupció. (KARRIER)



Vállalati változó
(versenyképessé
gi indikátorok)

A kérdőívben feltett kérdés Intézményi változó Forrás
Megragadni kívánt interakciós összefüggés

(zárójelben a későbbi ábrákon használt 
rövidítés)

Kereslet-kínálat

Üzleti 
lehetőségek

Ön szerint az ön lakóhelyén az 
elkövetkező 6 hónapban 
adódik-e jó lehetőség új 
vállalkozás indítására?

A piac mérete
Világgazdasági 
Fórum (WEF), 
GCI

Megragadja egy ország lakosságának a 
lehetőségészlelési képességét, és figyelembe 
veszi a hazai és az exportpiacok méretét. 
(LEHET)

Verseny szintje

Jelenleg hány vállalkozás 
kínálja ugyanazt a 
terméket/szolgáltatást a 
fogyasztóinak, mint ön?

A Vállalkozás szabadságának 
mutatója.

Heritage 
Foundation

A vállalkozás terméke piacának egyediségét 
kombinálja a vállalkozás szabadságával. 
(VERSENY)

Export Az ön vásárlóinak hány 
százaléka él más országban? KOF Globalizációs Indexe

KOF Swiss 
Economic 
Institute

Az ország vállalkozóinak nemzetköziesedési 
foka és az ország globalizáltsága. (EXP)

Változás képessége

Termék- 
innováció

Az ön potenciális vásárlóinak 
mekkora része tekinti az ön 
termékét vagy szolgáltatását 
újnak és szokatlannak?

GERD OECD
Az ország eredeti, új termék előállítási 
potenciálja, és nem a termékadaptáció vagy 
-utánzás. (TERMIN)

Technológiai 
innováció

Az ön által a 
termék/szolgáltatás előállítására 
használt technológia mióta áll 
rendelkezésre?

InnovCAT
Világgazdasági 
Fórum (WEF), 
GCI

Az ország vállalkozóinak az élenjáró 
technológia létrehozási potenciálja. (TECHIN)



Vállalati változó
(versenyképessé
gi indikátorok)

A kérdőívben feltett kérdés Intézményi változó Forrás
Megragadni kívánt interakciós összefüggés

(zárójelben a későbbi ábrákon használt 
rövidítés)

Növekedés

Hányan  dolgoznak  jelenleg  az 
ön  vállalkozásában  és  hányan 
fognak  5  év  múlva  dolgozni? 
(A  tulajdonosokat  nem 
számítva,  de  a  kizárólagos 
alvállalkozókat beleszámítva.)

Üzleti stratégia szofisztikáltság
Világgazdasági 
Fórum  (WEF), 
GCI

A magas növekedési potenciált a stratégia 
szofisztikáltságával kombinálja. (NÖV)

29. táblázat: Interakciós változók
Forrás: saját szerkesztés



4.4. Hipotézisek

4.4. Hipotézisek

A  versenyképességi  erőtér  elemeivel  kapcsolatos  vizsgálat  végén,  a  konkrét 

számítások elvégzése  előtt  olyan hipotéziseket  fogalmazok meg,  melyek segítségével  a 

mérési módszer gyakorlati alkalmazhatóságát kívánom tesztelni.

Az első három hipotézis a MakroVI indexszel szemben támasztott „legtriviálisabb” 

elvárásokat fogalmazza meg. Eszerint:

H1. A MakroVI  index  a  gazdaságilag  fejlett  országokhoz  magasabb pontszámot  

rendel.

H2. A  MakroVI  index  a  gazdaságilag  fejletlenebb  országokhoz  alacsonyabb  

pontszámot rendel.

H3. A  MakroVI  index  pozitívan  és  szignifikánsan  korrelál  a  GCI  és  az  IMD 

indexekkel.

Az első három hipotézist azért nevezem triviálisnak, mert ha ezek nem teljesülnek, 

akkor  értelmetlen  a  mérés  (például  Venezuelát  versenyképesebbnek mérné  az  Egyesült 

Államoknál). A harmadik hipotézis ezzel részben összefügg: a GCI és az IMD indexek 

szorosan korrelálnak a gazdasági teljesítménnyel (GDP-vel), tehát elvileg amennyiben az 

1. hipotézis és a 2. hipotézis igaz, akkor nagy valószínűséggel a 3. hipotézis is igaz lesz.

A következő  három hipotézis  az  index  belső  szerkezetére  vonatkozik.  A 3.6-os 

alfejezetben  már  említettem,  hogy a  makroszintű  versenyképességi  indexek  esetenként 

több  száz  változójának  belső  kapcsolatairól  (különösen  az  esetleges  ellentétes 

mozgásokról) nem sokat tudunk. A 4. hipotézis arra vonatkozik, hogy a vállalati változók 

között milyen erősségű kapcsolat mutatható ki, míg az 5. hipotézis az interakciós változók 

kapcsolatát  vizsgálja,  végül a 6.  hipotézis  a MakroVI index és az őt alkotó interakciós 

változók kapcsolatára vonatkozik. Eszerint:

H4. A MakroVI vállalati változói között szoros asszociációs kapcsolat mutatható ki.

H5. A MakroVI index 12 interakciós változója pozitívan korrelál egymással.

H6. A MakroVI index pozitívan korrelál az őt alkotó 12 interakciós változóval.
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4.4. Hipotézisek

Az utolsó hipotézis egy érdekes kiegészítő vizsgálatot tesz lehetővé. A GCI index 

egyik  alapját  az  országok  fejlettség  szerinti  hármas  (tényező-,  hatékonyság-  és 

innovációvezérelt) felosztása adta. A 7. hipotézis arra vonatkozik, hogy a MakroVI index 

alapján is lehet-e egy hasonló felosztást létrehozni. Eszerint:

H7. A  MakroVI  index  által  rangsorolt  országokból  képezhető  olyan  fejlettség  

szerinti kategorizálás, amely nagyban együtt mozog a GCI index tényező-, hatékonyság- és  

innovációvezérelt országbesorolással.

Miután  áttekintettem  a  mérés  során  alkalmazott  változókat,  megfogalmaztam 

azokat  a  hipotéziseket,  amelyekkel  a  mérési  módszer  gyakorlati  alkalmazhatóságát 

kívánom tesztelni, a következőkben a konkrét számításokról lesz szó.
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5. Az adatbázis és a versenyképességi rangsor

5. Az adatbázis és a versenyképességi rangsor

Miután az előző fejezetekben áttekintettem a kutatás alapjául szolgáló elméleti és 

gyakorlati megfontolásokat (1–3. fejezet), majd a mérés során alkalmazott változókat, és 

megfogalmaztam  azokat  a  hipotéziseket,  amelyekkel  a  mérési  módszer  gyakorlati 

alkalmazhatóságát kívánom tesztelni (4. fejezet), a következőkben a konkrét számításokról 

lesz szó.

Ennek  keretében  először  az  adatbázist  mutatom  be,  majd  a  vállalati  változók 

néhány fontosabb  statisztikáit  tekintem át.  Ezután  a  számítási  módszertant  ismertetem, 

melyet az eredmények közlése, a hipotézisvizsgálat és Magyarország versenyképességének 

egy rövid elemzése követ.

5.1. Az adatbázis

A kutatáshoz használt adatbázist a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) felnőtt 

lakosság felmérésének (Adult Population Survey) 2005–2006-os egyesített adatbázisa adja. 

Az adatbázisról az alábbi fontosabb megállapításokat tehetjük (Reynolds et al. 2005).

A GEM-kutatás 1999-ben indult az amerikai Babson College és a London Business 

School  vezetésével.  Célja  a  vállalkozói  aktivitás  kutatása,  mérése,  illetve  olyan 

harmonizált adatbázis kialakítása, amely országok közötti összehasonlítást tesz lehetővé. 

„A GEM vállalkozási  szempontból  aktív  embereknek definiálja azokat,  akik egy olyan 

vállalkozás indításának folyamatába kezdtek bele, amelynek (részben) tulajdonosai lesznek 

vagy akik jelenleg is tulajdonosok és vezetnek egy működő fiatal vállalkozást.” (Reynolds 

et al. 2005 p209) A kutatás háromféle vállalkozást definiál:

1. Születőben levő vállalkozás:  „a vállalkozásindítás első fázisa, amelyben a felnőtt 

lakosság  tagjai  a  vállalkozás  alapítását  fontolgatják.  [...]  A vállalkozásindítási 

erőfeszítések  irányulhatnak  egy  független  cég  létrehozására  vagy  egy  új 

leányvállalat  vagy  fiók  létrehozására  egy  meglévő  vállalat  támogatásának 

hátterében.” (Reynolds et al. 2005 p210)
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5.1. Az adatbázis

2. Új vállalkozás: azok a vállalkozások, amelyek már három hónapja, de kevesebb, 

mint 3,5 éve rendszeresen bért fizetnek.

3. Megállapodott  vállalkozás:  azok a vállalkozások,  amelyek már legalább 3,5 éve 

fizetnek bért.

A GEM kutatás  egyik  fontos  eredményét,  a  TEA mutatót82 az  első  két  csoport 

alapján  számolják  ki.  Jelen  munkámban  viszont  kizárólag  a  harmadik  csoporttal,  a 

megállapodott  vállalkozásokkal  foglalkozom.  Mint  ahogy  azt  a  4.3-as  alfejezet  végén 

leírtam (28. táblázat), az általam bemutatandó indexnek létezik egy olyan változata, amely 

a születőben lévő és az új vállalkozásokra alapozva méri a vállalkozást és áttételesen a 

versenyképességet (Ács és Szerb 2009). A tudományos érdekességen túl az indokolja ezt a 

választást,  hogy  a  megállapodott  vállalkozások  minőségileg  más  jellemzőkkel 

rendelkeznek, mint az új vagy még nem is létező vállalkozások (Reynolds et al. 2005).

A GEM kutatás keretében 1999 óta minden évben két adatfelvétel folyik egymással 

párhuzamosan: a felnőtt lakosság felmérése (Adult Population Survey) és az országonkénti 

szakértői  mélyinterjú  (National  Experts  Interviews).  Tekintettel  arra,  hogy  konkrét 

vállalkozásra vonatkozó adatok csak a lakossági felmérésben vannak, az adatbázisnak csak 

ezt  a  részét  használtam,  míg  az  intézményi  változókat  külső  forrásból  emeltem  be  a 

modellbe.

A 2.4-es alfejezetben már érintettem a vállalkozási és a versenyképességi irodalom 

átfedését,  és  arra  a  következtetésre  jutottam,  hogy  a  két  terület  elsősorban  az 

interpretációban különbözik. Az ott szereplő 19. ábrát kiegészítve a 22. ábrán szemléltetni 

tudjuk, hogy az irodalom mely területének vizsgálatát teszi lehetővé az adatbázis. Eszerint 

a  vállalkozási  és  a  versenyképességi  irodalom  egymással  átfedő  területén  belül  a 

megállapodott vállalkozások versenyképességének mérése lehetséges.

82 Total  Entrepreneurial  Activity  (TEA):  a  születőben  lévő  és  az  új  vállalkozások  együttes  részarányát 
mutatja a teljes felnőtt lakosságon belül (Szerb et al. 2004). A TEA egy úgynevezett aktivitási index,  
amely azt méri, hogy egy reprezentatív mintán belül a megkérdezettek mekkora részaránya kíván valamit  
tenni a vállalkozásalapítás érdekében, és a statisztikai megfontolásokra is tekintettel a formális logika 
alapján az adott ország fejlettségére vonatkozóan von le következtetéseket.
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Összességében  tehát  a  kutatás  alapját  jelentő  adatbázisról  az  alábbi 

megállapításokat tehetjük:

• A kiindulópont  a  GEM felnőtt  lakossági  felmérésének  2005–2006-os  egyesített 

adatbázisa.

• Az  adatbázisból  csak  azok  a  megfigyelések  lettek  kiválasztva,  amelyek  olyan 

válaszadóktól  származnak,  akik  a  GEM  definíciója  szerint  megállapodott 

vállalkozásokat működtetnek.

A  45  országból  összesen  17  897  darab  megállapodott  vállalkozást  tudtunk 

azonosítani.  Ezek  közül  5  országban  (Csehország,  Egyesült  Arab  Emírségek, 

Franciaország,  Mexikó,  Oroszország,  Új-Zéland)  a  megfigyelések  száma nem érte  el  a 

100-at,  így  ezen  országok  adatait  a  továbbiakban  nem  közöljük.  Két  országban  (az 

Egyesült  Királyságban  és  Spanyolországban)  a  többi  országhoz  viszonyítva  kiugróan 

magas a megfigyelési szám. Amennyiben ezt a két extrém értéket figyelmen kívül hagyjuk, 

akkor  az  átlagos  megfigyelési  szám  313  darab  országonként,  viszonylag  magas,  156 
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5.1. Az adatbázis

darabos  szórással.  Tekintettel  arra,  hogy  a  (31)  egyenlet  alapján  (5.3-as  alfejezet)  az 

aggregáció utolsó lépéseként a megfigyelésszámmal osztunk, így ez a tény nem akadálya a 

versenyképességi  index  kiszámításának.  Az  adatbázis  fontosabb  adatit  a  30.  táblázat 

tartalmazza.

Ország
Foglalkoztatottak száma

0 fő 1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő
fölött

Összesen

Amerikai Egyesült Államok 78 178 29 11 7 303
Argentína 88 142 29 5 1 265
Ausztrália 127 279 40 11 2 459
Ausztria 20 82 19 2 0 123
Belgium 76 174 21 4 1 276
Brazília 226 195 17 3 0 441
Chile 41 133 37 5 0 216
Dánia 185 325 84 26 3 623
Egyesült Királyság 769 1292 266 64 20 2411
Finnország 78 195 42 6 0 321
Fülöp-szigetek 226 189 25 0 0 440
Görögország 144 187 33 26 0 390
Hollandia 74 236 45 12 2 369
Horvátország 34 93 24 3 2 156
India 55 63 8 0 1 127
Indonézia 161 178 20 0 0 359
Írország 84 172 38 7 1 302
Izland 62 201 48 6 2 319
Jamaica 280 344 7 0 0 631
Japán 39 120 34 4 0 197
Kanada 129 257 62 14 6 468
Kína 136 226 35 11 7 415
Kolumbia 83 102 14 5 0 204
Lettország 72 78 28 8 11 197
Magyarország 33 155 19 5 2 214
Malajzia 56 95 8 0 0 159
Németország 170 299 95 17 5 586
Norvégia 68 147 24 5 1 245
Olaszország 67 86 25 8 1 187
Peru 71 137 12 0 0 220
Spanyolország 698 2189 341 18 5 3251
Svájc 109 370 56 7 4 546
Svédország 48 147 22 2 0 219
Szingapúr 76 185 48 17 6 332
Szlovénia 65 186 49 13 4 317
Thaiföld 325 289 35 5 0 654
Törökország 91 159 23 8 3 284
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5.1. Az adatbázis

Ország
Foglalkoztatottak száma

0 fő 1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő
fölött

Összesen

Uruguay 46 63 8 6 2 125
Venezuela 41 124 4 1 1 171
Összesen 5231 10072 1774 345 100 17522
Százalék 29,9 57,5 10,1 2,0 0,6 100,0
Kumulált százalék 29,9 87,3 97,5 99,4 100,0 -
30. táblázat: A vállalkozási méretkategóriák megoszlása az országokon belül

Forrás: saját szerkesztés

Látható, hogy a válaszadók 87,3%-a 10 főnél kevesebbet foglalkoztat, 29,9%-uk, 

pedig önfoglalkoztató (nincs alkalmazottja). A KKV szektor aránya az adatbázison belül 

99,4%,  és  mindössze  100  nagyvállalat  található  meg  benne,  így  a  versenyképesség-

mérésünk ebből a szempontból biztosan a mikro-, kis- és közepes vállalkozások tömegeire 

épül.

5.2. Vállalati változók vizsgálata

A 4.2  részben  láthattunk  egy  benchmarkot  a  potenciálisan  legversenyképesebb 

vállalkozásra. Ennek a vállalkozásnak a termékét a vásárlók túlnyomó többsége újszerűnek 

tartja  –  akiknek  legalább  10%-a  külföldön  él  –,  a  termelést  legfeljebb  5  éve  létező 

technológiával  végzi  (még  ideálisabb,  ha  ez  még  1  éves  sincs),  tulajdonosa  felsőfokú 

végzettséggel  rendelkezik,  a  megszerzett  tudását  magabiztosan  használja.  Ezenkívül  az 

adódó üzleti  lehetőség  miatt  kezdett  vállalkozni,  és  ilyen  lehetőségeket  továbbra  is  lát 

maga körül, a bukás lehetősége egyáltalán nem rettenti vissza, annál is inkább, mert ismer 

más sikeres vállalkozókat és a társadalmi környezet is ezt támogatja. Összességében tehát 

minden  adott,  hogy  az  elkövetkezendő  5  évben  nagy  mértékben  növelje  munkatársai 

számát.

Első lépésként néhány alapstatisztikát szeretnék bemutatni. Ennek érdekében a 31. 

táblázatban közölt vállalati  változókat az intézményi súlyozás nélkül összeadjuk, és így 

képzünk  egy  pontszámot.  Ezzel  kapcsolatban  az  alábbi  fontosabb  megállapításokat 

tehetjük:

141



5.2. Vállalati változók vizsgálata

Mutatószám Érték
Átlag 18,07
Szórás 2,22
Módusz 18
Minimum 12
Maximum 27
Elméletileg elérhető maximum 28

31. táblázat: A vállalati versenyképességi pontszámok alapstatisztikái
Forrás: saját szerkesztés

Az elérhető legmagasabb pontszám 28, de csak 27 pontot sikerült elérnie a legjobb 

vállalkozásnak,  így  abszolút  ideális  vállalkozás  nincs  is  az  adatbázisban.  A minimum 

pontszám 12. A legtöbbször előforduló pontszám 18, míg az átlag 18,07, ami előre vetíti, 

hogy a pontszámok normál eloszlást követnek. Ezt a feltételezésünket a grafikus ábrázolás 

meg is erősíti (23. ábra).

Látható83, hogy valóban normál eloszlásról beszélhetünk. A legjobb 10% 22 vagy 

annál  több  pontot  ért  el,  míg  a  legrosszabb  10%  16-ot  vagy  annál  kevesebbet. 

Összességében tehát jó matematikai tulajdonságokkal rendelkezik az adatbázisban szereplő 

adatsor, illetve az ebből levezethető egyéni pontszámok, azonban az intézményi változók 

bevonása nélkül a földrajzi különbségek nem mutathatók ki.

83 A Kolmogorov-Szmirnov-teszt  Z  értéke  13,058,  így  bármely  szignifikancia  szinten  állítható,  hogy a 
pontszámok normál eloszlást követnek.
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5.2. Vállalati változók vizsgálata

Itt van lehetőségünk a 4. hipotézis tesztelésére. Emlékeztetőül:

H4. A MakroVI vállalati változói között szoros asszociációs kapcsolat mutatható ki.

A dolgunkat nehezíti, hogy a változóink 2 vagy 3 lehetséges értékkel rendelkeznek, 

amiből  már  következik,  hogy a  Pearson-féle  korrelációs  együttható  nem alkalmazható. 

Ebből  következően  az  asszociációs  kapcsolat  mérésére  a  Cramer-féle  V mutatót84 kell 

használnunk. A mutató értelmezése nagyban hasonlít a Pearson-féle korrelációs együttható 

értelmezéséhez az alábbi néhány kiegészítéssel:

• a mutató a [0;1] tartományon értelmezett, tehát negatív értéket nem vesz fel,

• a mutató értéke csak tendenciát jelenít meg: az 1-hez közelebbi érték erősebb, míg 

a 0-hoz közelebbi érték gyengébb kapcsolatot jelez,

84 A Cramer-mutatót  kereszttáblás  lekérdezésekben  használjuk.  A mutató  a  2 -próba  egy  módosított 
változata,  nullhipotézise  szerint  a  kereszttáblában  az  elemek  véletlenszerűen  helyezkednek  el. 
Amennyiben szignifikáns kapcsolatot tudunk kimutatni, úgy a nullhipotézist elvetjük.
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5.2. Vállalati változók vizsgálata

• ekkora mennyiségű adat (>10 000) és ennyire kevés lehetséges érték (2–3) esetén 

nagyon  könnyű  szignifikáns  kapcsolatokat  találni,  tehát  a  mutató  értelmezése 

körültekintést igényel.

Az elvégzett  számításokat  a  32.  táblázat  foglalja  össze.  Látható,  hogy alig  van 

olyan  változópár,  amelyek  között  1%-os  szignifikancia  szinten  nem  szignifikáns  a 

kapcsolat. Látható azonban az is, hogy a kapott értékek 0-hoz nagyon közel eső számok. 

Ez alapján tehát a 4. hipotézist elvetem: a MakroVI vállalati változói között szignifikáns, 

de gyenge kapcsolat mutatható ki.

Ez  a  tény  arra  enged  következtetni,  hogy a  választott  változók  más  és  más,  a 

versenyképességet befolyásoló elemet ragadtak meg, hiszen, ha 1-hez közeli szignifikáns 

kapcsolatokat találtunk volna, akkor a 12 változó közül néhány esetleg elhagyható lenne. 

Így viszont indokoltnak tűnik ezekkel a változókkal folytatni a vizsgálatot.

5.3. Mikro- (vállalati) szintű adatokra alapozott makro- (ország-) szintű 

versenyképesség-mérés (MakroVI)

A 3.6. részben említett indexképzési problémákra egy érdekes megoldás kínálkozik. 

Fentről  lefelé  (top-down) épített  versenyképességi  modellből  több is  van a  világon,  de 

lentről  felfelé  (buttom-up)  modellből  csak  egyet  találtunk.  A  mikro-  és  makroszint 

kombinálására eddig nem történtek kísérletek.

A két szint kombinálására az egyik lehetséges megoldást az interakciós változók 

(interaction  variables)  módszere  kínálja.  Az  interakciós  változókat  a  regresszióelemzés 

használja az interakciós hatás kezelésére (Maddala 2004, Szántó 2010) és nyomokban az 

Új GCI kiszámításakor is már megjelent. „Az interakciós hatás az a jelenség, amikor egy 

magyarázó  változó  módosítja  egy másik  magyarázó  változó  hatását,  vagyis  amikor  ez 

utóbbi  változó  hatása  függ  attól,  hogy az  előbbi  változó  milyen  értéket  vesz  fel.  [...] 

Regresszióelemzéses vizsgálatkor az eredeti magyarázó változók összeszorzásával egy új 

változót hozunk létre, amit aztán az eredeti változókkal együtt szerepeltetünk a regressziós 

egyenletben. Az interakciós hatás nagyságát ennek az új változónak az együtthatója fejezi 

ki.” (Szántó 2010)
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Alaptulajdonságok Kereslet-kínálat Változás képessége

Végzettség Szaktudás Bukástól való 
félelem Kapcsolatok Karrier-

lehetőségek
Üzleti 

lehetőségek
Verseny 
szintje Export Termék-

innováció
Technológiai 

innováció Növekedés

Alapítás 
motivációi 0,153 0,131 0,116 0,092 0,029 0,076 0,090 0,083 0,057 0,029 0,073

Végzettség 1 0,081 0,080 0,101 0,090 0,084 0,054 0,081 0,049 0,013** 0,051
Szaktudás 1 0,143 0,143 0,016* 0,146 0,015** 0,041 0,044 0,022* 0,042
Bukástól 
való félelem 1 0,034 0,055 0,067 0,039 0,015* 0,006** 0,032 0,023

Kapcsolatok 1 0,011** 0,198 0,018* 0,060 0,061 0,064 0,072
Karrier-
lehetőségek 1 0,076 0,028 0,013* 0,044 0,005** 0,016*

Üzleti 
lehetőségek 1 0,031 0,028 0,060 0,744** 0,073

Verseny 
szintje 1 0,046 0,091 0,042 0,024

Export 1 0,113 0,076 0,082
Termék-
innováció 1 0,097 0,081

Technológiai 
innováció 1 0,045

32. táblázat: A vállalati változók közötti asszociációs kapcsolatok
*1%-os szignifikanciaszinten nem szignifikáns
**10%-os szignifikanciaszinten nem szignifikáns
Forrás: Saját szerkesztés



5.3. Mikro- (vállalati) szintű adatokra alapozott makro- (ország-) szintű versenyképesség-
mérés (MakroVI)

Mivel  mi  egy  indexet  szeretnénk  előállítani,  az  eredeti  elképzelést  módosítani 

szükséges. Jelen esetben nincsen magyarázott  változó,  illetve csak annyiban, hogy az a 

„versenyképesség”  összetett  jelensége.  A  magyarázó  változók  egyrészről  a  vállalati 

alapadatok, másrészről az intézményi adatok. Mivel mind a kettő a versenyképesség fontos 

összetevője,  ezért  –  megfelelő  skálatranszformációk  után  –  mint  interakciós  változót 

összeszorozzuk őket. Interakciós változók használata a szakirodalomban egyáltalán nem 

szokatlan (Acs és Varga 2005), és más versenyképességi mérés is alkalmazza – ilyen a már 

hivatkozott Global Financial Centres Index ([GFCI 2010])85.

Jelen  kutatásban  az  újdonság  az  intézményi  változók  súlyokként  való 

alkalmazásában  van.  Alternatív  lehetőségként  felvetődhet  a  vállalati  és  az  intézményi 

változók  külön  szerepeltetése,  az  azonban  nem  fejezné  ki  az  egymást  erősítő,  illetve 

gyengítő  hatást,  amire  viszont  már  Miller  konfiguráció-elmélete  is  felhívta  a 

figyelmünket86.

85 Fontos! A hivatkozás csak arra vonatkozik, hogy az interakciós változók módszere más szerzők szerint is 
alkalmas a versenyképesség mérésére. Ha a hivatkozott mérést mélyebben megvizsgáljuk, akkor látjuk,  
hogy mind elméletileg, mind a részletes módszertanban nagyon mást gondolnak a szerzők.

86 Emlékeztetőül:  a konfiguráció-elmélet  egyik fő állítása,  hogy nincs a környezettől  független egyetlen 
(vagy néhány) sikeres recept, hanem az adott környezethez illeszkedő, finomra hangolt konfiguráció lehet 
csak sikeres.
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24. ábra: GFC index számítása
Forrás: [GFCI 2010] p35 alapján saját szerkesztés
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5.3. Mikro- (vállalati) szintű adatokra alapozott makro- (ország-) szintű versenyképesség-
mérés (MakroVI)

A vállalkozások adatbázisbeli adatai 2 vagy 3 lehetséges értékű diszkrét változók 

(lásd 24. táblázat). Az intézményi változók viszont a lehető legváltozatosabb intervallum- 

és ordinális skálán mért változók, így a „közös nevezőre hozás” érdekében normalizáltam 

őket. Tehát:

iv jk=
iv jk

max iv jk 
(29)

ahol:

• iv jk  a j-edik ország k-adik normalizált intézményi változója,

• iv jk  a j-edik ország k-adik intézményi változója,

• max iv jk   a  j-edik  ország  k-adik  intézményi  változójának  maximális 

értéke.

Minden adatbázis esetében gyakori probléma a kiugró adatok létezése. Mivel az 

extrém értékek torzítják az eredményeket, szükséges ezek megfelelő kezelése. E probléma 

elkerülése végett a winsorizáció (winsorization) módszerét használtam. Ennek definíciója 

szerint „egy szokásos eljárás az,  hogy az összes kiugró értéket az adatoknak egy adott 

percentilisébe  vesszük  bele;  tehát  például  egy  90%-os  winsorizáció  az  összes  5-ödik 

percentilisnél  kisebb  adatot  az  5-ödik  percentilisbe  sorol,  és  a  95-ödik  percentilisnél 

nagyobb  adatokat  a  95-ödik  percentilisbe.  A  winsorizált  becslések  általában 

robusztusabbak a kiugró adatok tekintetében, mint a hagyományos eljárások, bár egyéb 

lehetőségek is rendelkezésünkre állnak hasonló eredmény elérésére, például a trimmelés.” 

([Winsorising])  Az  értéket  úgy választottam meg,  hogy  az  első  és  a  második  ország, 

valamint  a  második  és  a  harmadik  ország  értékének  különbsége  egy adott  vállalkozói 

tulajdonság esetében 5%-ra csökkenjen. Ez a módszer megőrzi az országok rangsorát az 

adott vállalkozói tulajdonság tekintetében, de csökkenti a relatív különbségeket a vezető 

ország és a többi ország között.

Mindezek alapján egy adott, a mintában szereplő vállalkozás mikroszintű (egyéni) 

versenyképességi indexe az alábbi módon számolható:
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5.3. Mikro- (vállalati) szintű adatokra alapozott makro- (ország-) szintű versenyképesség-
mérés (MakroVI)

MikroVI ij=∑
k

vi ijk× iv jk (30)
ahol:

• MikroVI ij  a  j-edik  országban  működő i-edik  vállalat  mikroszintű  (egyéni) 

versenyképességi indexe,

• vi ijk  a j-edik országban működő i-edik vállalat k-adik versenyképességi indikátora,

• iv jk  a j-edik ország k-adik normalizált intézményi változója.

A makroszintű (országos) versenyképességi indexet úgy kapjuk, hogy átlagoljuk a 

hazai vállalatok mikroszintű (egyéni) versenyképességi indexeit:

MakroVI j=
∑

i
MikroVI ij

N j

(31)87

ahol:

• MakroVI j  a j-edik ország makroszintű (országos) versenyképességi indexe,

• MikroVI ij a  j-edik  országban  működő i-edik  vállalat  mikroszintű  (egyéni) 

versenyképességi indexe,

• N j  a j-edik országban megfigyelt vállalatok száma.

Ahhoz, hogy a kapott eredményeket jobban lehessen szemléltetni, az indexet [0;1] 

tartományra transzformáljuk:

MakroVI j=
MakroVI j

max MakroVI j
(32)

ahol:

• MakroVI j  a  j-edik ország makroszintű (országos) versenyképességi indexe [0;1] 

skálára transzformálva,

• MakroVI j  a j-edik ország makroszintű (országos) versenyképességi indexe.

Itt van lehetőségünk az 5. és a 6. hipotézis tesztelésére. Emlékeztetőül:

H5. A MakroVI index 12 interakciós változója pozitívan korrelál egymással.

H6. A MakroVI index pozitívan korrelál az őt alkotó 12 interakciós változóval.

87 A 30-as és 31-es egyenletnek létezik egy alternatív felírása is, melyet az 1. számú mellékletben ismeretek.
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5.3. Mikro- (vállalati) szintű adatokra alapozott makro- (ország-) szintű versenyképesség-
mérés (MakroVI)

Mindkét hipotézis a Pearson-féle korrelációs együtthatóval tesztelhető, melyhez a 

33. táblázat nyújt segítséget. Az 5. hipotézissel kapcsolatban azt állapíthatjuk meg, hogy 

egy kivételével (üzleti  lehetőségek észlelése) mindegyik korrelációs együttható bármely 

szignifikanciaszinten  szignifikáns  kapcsolatot  mutat.  Az  üzleti  lehetőségek  észlelése 

nagyon kilóg  a  sorból,  hiszen  egyetlen  egy indikátorral  sem szignifikáns  a  kapcsolata. 

Ezzel együtt az 5. hipotézist elfogadom, hiszen 11 változó esetében igaz.

A 6.  hipotézis  a MakroVI mutató és az interakciós változók közötti  kapcsolatot 

vizsgálja. Az elemzéshez a 33. táblázat 2. oszlopában kiemelt adatokat használjuk. Nem 

meglepő módon  nagyon hasonló  eredményre  jutunk,  mint  az  5.  hipotézis  esetében:  az 

üzleti lehetőségek észlelésén kívül az összes interakciós változó szignifikáns kapcsolatban 

van a MakroVI mutatóval, a technológiai innováció esetében közepes, míg a többi változó 

esetében erős a kapcsolat. Ez alapján a 6. hipotézist elfogadom.
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MakroVI VÉGZ SZAKT BUKÁS KAPCS KARRIER EXP VERSENY LEHET TERMIN TECHIN NÖV
Alapítás motivációi 0,9179 0,6988 0,6355 0,7941 0,8078 0,8735 0,6807 0,8685 0,0644* 0,6497 0,3972 0,7785
Végzettség 0,8143 1,0000 0,7683 0,6687 0,6930 0,7322 0,6230 0,7211 0,0813* 0,5806 0,3603 0,5826
Szaktudás 0,7586 1,0000 0,6162 0,7046 0,6365 0,6377 0,6270 -0,1046* 0,5155 0,2693 0,4276
Bukástól való félelem 0,9155 1,0000 0,7518 0,8495 0,7405 0,6811 0,2154* 0,7645 0,5917 0,8383
Kapcsolatok 0,8749 1,0000 0,8149 0,6136 0,8236 -0,0570* 0,6934 0,3034 0,7027
Karrier-lehetőségek 0,9293 1,0000 0,7383 0,8705 0,0494* 0,7174 0,4346 0,7792
Export 0,7789 1,0000 0,6210 -0,0897* 0,6023 0,4883 0,5610
Verseny szintje 0,8703 1,0000 -0,0207* 0,6008 0,4067 0,7078
Üzleti lehetőségek 0,1347* 1,0000 0,1659* 0,1341* 0,3754
Termékinnováció 0,8064 1,0000 0,5590 0,8012
Techn.-i innováció 0,5546 1,0000 0,5829

33. táblázat A MakroVI és az interakciós változók közötti korrelációs kapcsolatok
*10%-os szignifikanciaszinten nem szignifikáns

Forrás: saját szerkesztés
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A 4. fejezetben bemutatott változók segítségével az 5.3.-as alfejezetben szereplő 

(29)–(32)  egyenletekkel  leírt  módon a 40 vizsgált  országra az alábbi  versenyképességi 

rangsor alakul ki:

Helyezés Ország MakroVI
1 Svédország 1,00
2 Amerikai Egyesült Államok 0,99
3 Dánia 0,98
4 Új-Zéland 0,95
5 Belgium 0,95
6 Finnország 0,95
7 Kanada 0,94
8 Norvégia 0,92
9 Hollandia 0,91

10 Ausztrália 0,91
11 Svájc 0,88
12 Egyesült Királyság 0,87
13 Németország 0,87
14 Japán 0,86
15 Szingapúr 0,86
16 Izland 0,85
17 Ausztria 0,83
18 Írország 0,82
19 Szlovénia 0,79
20 Spanyolország 0,78
21 Olaszország 0,74
22 Chile 0,73
23 Malajzia 0,70
24 Lettország 0,69
25 Magyarország 0,68
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Helyezés Ország MakroVI
26 Görögország 0,62
27 Horvátország 0,59
28 Thaiföld 0,57
29 Kína 0,56
30 Kolumbia 0,55
31 Peru 0,54
32 Törökország 0,53
33 Argentína 0,52
34 Jamaica 0,50
35 Uruguay 0,50
36 India 0,49
37 Brazília 0,47
38 Indonézia 0,43
39 Fülöp-szigetek 0,43
40 Venezuela 0,38

34. táblázat: A MakroVI versenyképességi rangsor
Forrás: saját szerkesztés

Itt van lehetőségünk az 1., és a 2. hipotézis tesztelésére. Emlékeztetőül:

H1. A MakroVI index a gazdaságilag fejlett  országokhoz magasabb pontszámot  

rendel.

H2.  A  MakroVI  index  a  gazdaságilag  fejletlenebb  országokhoz  alacsonyabb  

pontszámot rendel.

Első  lépésként  tehát  nézzük  meg,  hogy  a  gazdasági  teljesítményükhöz  képest 

milyen  helyezést  értek  el  az  egyes  országok.  Megvizsgáltuk,  hogy  a  korrelációs 

együtthatóval,  illetve  regressziós  modell  illesztésével  milyen  magyarázóerőt  tudunk 

megfigyelni  az  egy  főre  jutó,  vásárlóerő-paritáson  mért  GDP88 és  a  MakroVI  mutató 

között.

88 Forrás: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2010.
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Korrelációs együttható GDP
MakroVI 0,8821**

Regresszió típusa Magyarázóerő (R2)
Lineáris 0,7781
Másodfokú polinom 0,7781
Harmadfokú polinom 0,8196
35. táblázat: A MakroVI és az egy főre jutó GDP
**1%-os szignifikanciaszinten szignifikáns
Forrás: saját szerkesztés

Ezt az összefüggést grafikusan ábrázolva a 25. ábrát kapjuk.

Látható,  hogy  az  általunk  számított  versenyképességi  mutató  tendenciájában  a 

nagyobb egy főre jutó GDP-vel rendelkező országokhoz nagyobb, míg a kisebb egy főre 

jutó GDP-vel rendelkező országokhoz kisebb versenyképességet rendel. Ez alapján az 1. és 

a 2. hipotézist elfogadom.
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25. ábra: A MakroVI és az egy főre jutó GDP (PPP) alakulása
Forrás: saját szerkesztés
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A  számítások  alapján  a  harmadfokú  polinom  rendelkezik  a  legnagyobb 

magyarázóerővel, hiszen, ebben az esetben az egy főre jutó GDP szóródásának 81,96%-át 

vagyunk  képesek  megmagyarázni.  Összehasonlításképpen  az  Új  GCI  az  egy főre  jutó 

GDP-t 85%-ban képes magyarázni (Porter és Schwab 2008 p57), ami alig jobb arány.

A következő lépésben lehetőségünk van a 3. hipotézis tesztelésére. Emlékeztetőül:

H3.  A  MakroVI  index  pozitívan  és  szignifikánsan  korrelál  a  GCI  és  az  IMD  

indexekkel.

A  következő  vizsgálati  szempont  tehát,  hogy  a  meglévő  nemzetközi 

rangsorolásokhoz viszonyítva mennyiben ad a MakroVI-mutató azonos vagy különböző 

rangsorolást.  Ennek  vizsgálatához  a  13.  táblázatot  –  melyben  a  bemutatott 

versenyképességi  rangsorokat  hasonlítottuk  össze  –  immáron  egy  újabb  oszloppárral 

egészíthetjük ki, mely a 36. táblázatban olvasható.

Ország MakroVI GCI
2009-2010

IMD
2010

Helyezés Pont Helyezés Pont Helyezés Pont
Amerikai Egyesült Államok 2 0,99 2 5,59 3 99,09
Argentína 33 0,52 85 3,91 55 46,94
Ausztrália 10 0,91 15 5,15 5 92,17
Ausztria 17 0,83 17 5,13 14 54,09
Belgium 5 0,95 18 5,09 25 73,59
Brazília 37 0,47 56 4,23 38 56,53
Chile 22 0,73 30 4,7 28 69,67
Dánia 3 0,98 5 5,46 13 85,59
Egyesült Királyság 12 0,87 13 5,19 22 76,81
Finnország 6 0,95 6 5,43 19 80
Fülöp-szigetek 39 0,43 87 3,9 39 56,53
Görögország 26 0,62 71 4,04 46 52,3
Hollandia 9 0,91 10 5,32 12 85,65
Horvátország 27 0,59 72 4,03 56 40,06
India 36 0,49 49 4,3 31 64,57
Indonézia 38 0,43 54 4,26 35 60,75
Írország 18 0,82 25 4,84 21 78,14
Izland 16 0,85 26 4,8 30 65,07
Jamaica 34 0,5 91 3,81 - -
Japán 14 0,86 8 5,37 27 72,09
Kanada 7 0,94 9 5,33 7 90,46
Kína 29 0,56 29 4,74 18 80,18
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Ország MakroVI GCI
2009-2010

IMD
2010

Helyezés Pont Helyezés Pont Helyezés Pont
Kolumbia 30 0,55 69 4,05 45 53,89
Lettország 24 0,69 68 4,06 - -
Magyarország 25 0,68 58 4,22 42 54,12
Malajzia 23 0,7 24 4,87 10 87,23
Németország 13 0,87 7 5,37 16 82,73
Norvégia 8 0,92 14 5,17 9 89,99
Olaszország 21 0,74 48 4,31 40 56,32
Peru 31 0,54 78 4,01 41 54,18
Spanyolország 20 0,78 33 4,59 36 58,75
Svájc 11 0,88 1 5,6 4 96,13
Svédország 1 1 4 5,51 6 90,89
Szingapúr 15 0,86 3 5,55 1 100
Szlovénia 19 0,79 37 4,55 52 48,69
Thaiföld 28 0,57 36 4,56 26 73,23
Törökország 32 0,53 61 4,16 48 51,12
Új-Zéland 4 0,95 20 4,98 20 78,53
Uruguay 35 0,5 65 4,1 - -
Venezuela 40 0,38 113 3,48 58 27,97
Minimum 1 0,38 1 3,48 1 27,97
Maximum 40 1 113 5,6 58 100
36. táblázat: A versenyképességi rangsorok összehasonlítása III.
Forrás: saját szerkesztés

Tekintettel  arra,  hogy  a  hivatkozott  rangsorolások  által  vizsgált  országok  köre 

jelentősen eltér, így a helyezések abszolút számként nehezen értelmezhetőek, különösen a 

lista  közepe  és  vége  felé.  Ezért  a  korreláció  segítségével  vizsgáljuk  meg  az 

együttmozgásokat:

GCI 2009–2010 IMD 2010

MakroVI ,910** ,769**

GCI 2009-2010 1,000 ,904**
37. táblázat: A versenyképességi rangsorok helyezéseinek rangkorrelációja II.
**1%-os szignifikanciaszinten szignifikáns
Forrás: saját szerkesztés
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A  37.  táblázatból  látható,  hogy  a  MakroVI-mutató  együttmozgása  a  többi 

hivatkozott  rangsorolással  1%-os  szignifikanciaszinten  szignifikáns.  A  legerősebb 

együttmozgás (91%) a GCI-vel figyelhető meg, az IMD index esetében némileg kisebb ez 

az  érték  (76,9%),  tehát  ezen  mutatók  esetében  szoros,  pozitív  irányú  együttmozgást 

figyelhetünk meg. Ez alapján a 3. hipotézist elfogadom.

Még egy érdekes vizsgálati lehetőség adódik: a GCI rangsorolás explicit módon 

tartalmaz  egy  felosztást.  Az  egy  főre  jutó  GDP  alapján  tényező-,  hatékonyság-  és 

innovációvezérelt  országcsoportokat  határoz  meg,  ahogy  az  a  18.  táblázatban  is 

olvasható89.  Ugyanez  klaszterelemzéssel90 meghatározható  a  MakroVI-mutatóra  is,  erre 

vonatkozik a 7., egyben utolsó hipotézis is. Emlékeztetőül:

H7.  A  MakroVI  index  által  rangsorolt  országokból  képezhető  olyan  fejlettség  

szerinti kategorizálás, amely nagyban együtt mozog a GCI index tényező-, hatékonyság- és  

innovációvezérelt országbesorolással.

Eszerint  először három klasztert  kell  képezni,  majd a  38.  táblázat  alapján a két 

kategorizálás megfeleltethető egymásnak.

MakroVI klaszter elnevezése GCI besorolása
Fejletlen Tényezővezérelt

Közepesen fejlett Hatékonyságvezérelt
Fejlett Innovációvezérelt

38. táblázat: A MakroVI és a GCI kategóriák elnevezései
Forrás: saját szerkesztés

89 A táblázatból az is kiderül, hogy létezik két átmeneti csoport is, de ezek csak még összetettebbé tennék az  
elemzést, ezért minden átmeneti csoportba tartozó országot az alatta lévő csoportba soroltam.

90 „A klaszteranalízis  egy  olyan  dimenziócsökkentő  eljárás,  amellyel  adattömböket  tudunk  homogén 
csoportokba  sorolni,  klasszifikálni.”  [Klaszteranalízis]  Jelen  esetben  K-közepű  klaszterelemzést 
használtam. „A nem hierarchikus klaszterelemzési módszerek közül a K-közép (K-means) algoritmus a  
legnépszerűbb. [...] Az algoritmus legnagyobb előnye az egyszerűsége és a sebessége, ami lehetővé teszi  
az alkalmazását nagy adattömbön is. Hátránya viszont, hogy nem ugyanazt az eredményt adja különböző  
futtatások  után,  mert  a  klaszterezés  eredményét  befolyásolja  a  kezdeti  véletlenszerű  besorolás.” 
([Klaszteranalízis])
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A klaszterelemzés eredményeit a 39. táblázat, illetve a 26. ábra foglalja össze.

Klaszterközepek
Fejletlen Közepesen fejlett Fejlett

MakroVI értéke ,50 ,71 ,91
Elemszám 14 8 18

39. táblázat: A klaszterelemzés eredménye
Forrás: saját szerkesztés

Látható,  hogy  a  létrejövő  három  klaszter  grafikailag  is  könnyen  elkülöníthető 

egymástól. Nem segíti azonban az elemzést a viszonylag alacsony elemszám (összesen 40 

ország) – ennek hatására a középső klaszter elemszáma sokkal alacsonyabb (8), mint a két 

szélsőé (14, illetve 18).

A GCI index besorolásával történő összehasonlítást a 40. táblázat foglalja össze.

Ország MakroVI klaszter GCI-besorolás
Amerikai Egyesült Államok Fejlett Innovációvezérelt
Argentína Fejletlen Hatékonyságvezérelt
Ausztrália Fejlett Innovációvezérelt
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26. ábra A klaszterelemzés eredménye
Forrás: saját szerkesztés
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Ország MakroVI klaszter GCI-besorolás
Ausztria Fejlett Innovációvezérelt
Belgium Fejlett Innovációvezérelt
Brazília Fejletlen Hatékonyságvezérelt
Chile Közepesen fejlett Hatékonyságvezérelt
Dánia Fejlett Innovációvezérelt
Egyesült Királyság Fejlett Innovációvezérelt
Finnország Fejlett Innovációvezérelt
Fülöp-szigetek Fejletlen Tényezővezérelt
Görögország Közepesen fejlett Innovációvezérelt
Hollandia Fejlett Innovációvezérelt
Horvátország Fejletlen Hatékonyságvezérelt
India Fejletlen Tényezővezérelt
Indonézia Fejletlen Tényezővezérelt
Írország Fejlett Innovációvezérelt
Izland Fejlett Innovációvezérelt
Jamaica Fejletlen Tényezővezérelt
Japán Fejlett Innovációvezérelt
Kanada Fejlett Innovációvezérelt
Kína Fejletlen Hatékonyságvezérelt
Kolumbia Fejletlen Hatékonyságvezérelt
Lettország Közepesen fejlett Hatékonyságvezérelt
Magyarország Közepesen fejlett Hatékonyságvezérelt
Malajzia Közepesen fejlett Hatékonyságvezérelt
Németország Fejlett Innovációvezérelt
Norvégia Fejlett Innovációvezérelt
Olaszország Közepesen fejlett Innovációvezérelt
Peru Fejletlen Hatékonyságvezérelt
Spanyolország Közepesen fejlett Innovációvezérelt
Svájc Fejlett Innovációvezérelt
Svédország Fejlett Innovációvezérelt
Szingapúr Fejlett Innovációvezérelt
Szlovénia Közepesen fejlett Innovációvezérelt
Thaiföld Fejletlen Hatékonyságvezérelt
Törökország Fejletlen Hatékonyságvezérelt
Új-Zéland Fejlett Innovációvezérelt
Uruguay Fejletlen Hatékonyságvezérelt
Venezuela Fejletlen Tényezővezérelt

40. táblázat: A MakroVI és a GCI kategória-besorolásainak összehasonlítása
Forrás: saját szerkesztés
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Látható, hogy a besorolás igen hasonló. Ezt a Spearman-féle rangkorreláció (41. 

táblázat) és a grafikai ábrázolás (27. ábra) is megerősíti.

GCI kategóriák
MakroVI kategóriák ,886**

41. táblázat: A MakroVI és a GCI kategóriák rangkorrelációja (Spearman)
**1%-os szignifikanciaszinten szignifikáns
Forrás: saját szerkesztés

Az  ábrán  piros  színnel  a  MakroVI-kategorizálás,  míg  zöld  színnel  a  GCI-

kategorizálás látható. Az eredmények alapján az együttmozgás 88,6%-os, ami magas, de a 

grafikai ábrázolás viszonylag nagy eltéréseket mutat. Ennek oka vélhetően továbbra is az 

elemszámban  keresendő,  hiszen  nagyon  kevés  tényezővezérelt  ország  szerepel  az 

adatbázisban. Ezzel együtt azonban a 7. hipotézist elfogadom.
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27. ábra: A MakroVI és a GCI kategóriák
Forrás: saját szerkesztés

VE      

PH      ID      

BR      

IN      

UY      

JM      

AR      
TR      

PE      CO      
CN      

TH      

HR      

GR      

HU      

LV      MY      CL      

IT      ES      
SI      

IE      AT      IS      

SG      

JP      
DE      UK      

SW      

AU      
NL      

NO      

CA      

FI      
BE      

NZ      

DK      

US      

SE      

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

MakroVI

G
D

P 
pe

r f
ő 

(P
PP

)



5.5. A hipotézisvizsgálat eredményeinek összefoglalása

5.5. A hipotézisvizsgálat eredményeinek összefoglalása

A következőkben tekintsük át a hipotézisvizsgálat eredményeit! A 4.4. alfejezetben 

a versenyképességi modell ismertetése után 7 db hipotézist fogalmaztam meg. Ezek célja 

az volt, hogy a versenyképességi erőtér elemeivel kapcsolatos vizsgálat végén, a konkrét 

számítások elvégzése előtt olyan hipotéziseket fogalmazzak meg, melyek segítségével a 

mérési módszer gyakorlati alkalmazhatósága tesztelhető.

Az első három hipotézis a „legtriviálisabb” elvárásokat fogalmazta meg. Eszerint a 

MakroVI mutató sorolja előbbre a fejlettebb, hátrább a fejletlenebb országokat, illeszkedve 

a meglévő makroszintű versenyképességi mérésekhez (GCI, IMD). Az első két hipotézist 

regressziós  elemzéssel  vizsgáltam.  Eszerint  a  25.  ábrán  látható  harmadfokú  polinom 

segítségével a MakroVI mutató és az egy főre jutó GDP között 0,8196-os magyarázóerő 

mutatható ki. Ennek alapján az 1.  és a 2.  hipotézist  elfogadtam. Következő lépésben a 

MakroVI pontszámai és a GCI, illetve az IMD pontszámai között korrelációt számítottam, 

aminek eredményeképpen szoros, szignifikáns kapcsolatot mutattam ki (a GCI esetében 

0,910, az IMD esetében 0,769). Ez alapján a 3. hipotézist is elfogadtam91.

A következő három hipotézis a MakroVI index belső szerkezetére vonatkozott. A 

3.6-os  alfejezetben  már  említettem,  hogy  a  makroszintű  versenyképességi  indexek 

esetenként több száz változójának belső kapcsolatairól (különösen az esetleges ellentétes 

mozgásokról) nem sokat tudunk. A 4. hipotézis arra vonatkozott, hogy a vállalati változók 

között  milyen  erősségű  kapcsolat  mutatható  ki.  Nehézséget  jelentett,  hogy  a  vállalati 

változók  2  vagy  3  lehetséges  értékkel  rendelkeznek,  így  a  Pearson-féle  korrelációs 

együttható nem alkalmazható, helyette az asszociációs kapcsolat mérésére a Cramer-féle V 

mutatót kellett használnunk, amelynek értelmezése azonban nagyban hasonlít a Pearson-

féle  korrelációs  együttható  értelmezéséhez.  A vizsgálat  eredményeként  szignifikáns,  de 

gyenge asszociációs kapcsolatot tudtam kimutatni, amely alapján a 4. hipotézist elvetettem. 

A következő két hipotézis már nem az egyedi vállalati változókra, hanem az intézményi 

változókkal történt szorzás eredményeként kapott interakciós változókra vonatkozott. Az 5. 

hipotézis az interakciós változók kapcsolatát vizsgálta, mely során arra a megállapításra 

91 Megjegyzendő,  hogy  a  rendszerbe  kódolva  van  a  multikollinearitás.  A 4.3-as  alfejezetben  pont  azt  
mutattam be, hogy az általam használt intézményi változókat a többi mérés is használja.
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5.5. A hipotézisvizsgálat eredményeinek összefoglalása

jutottam, hogy az üzleti lehetőség észlelésén kívül mindegyik interakciós változó közepes 

vagy erős  korrelációs  kapcsolatban van egymással.  Ebből  következően az 5.  hipotézist 

elfogadtam.  A  6.  hipotézis  a  MakroVI  index  és  az  őt  alkotó  interakciós  változók 

kapcsolatára vonatkozott és megállapítottam, hogy az üzleti lehetőségek észlelésén kívül 

az  összes  interakciós  változó  szignifikáns  kapcsolatban  van  a  MakroVI  mutatóval,  a 

technológiai innováció esetében közepes, míg a többi változó esetében erős a kapcsolat92. 

Ez alapján a 6. hipotézist elfogadtam.

Az utolsó hipotézis egy érdekes kiegészítő vizsgálatot tett lehetővé. A GCI index 

egyik  alapját  az  országok  fejlettség  szerinti  hármas  (tényező-,  hatékonyság-  és 

innovációvezérelt) felosztása adta. A 7. hipotézis arra vonatkozott, hogy a MakroVI index 

alapján is lehet-e egy hasonló felosztást létrehozni. A klaszteranalízis eredményeképpen 

arra a megállapításra jutottam, hogy lehetséges egy ilyen hármas felosztás, a Spearman-

féle  rangkorrelációs  együttható  értéke  0,886,  amely  bármely  szignifikanciaszinten 

szignifikáns. Ez alapján a 7. hipotézist elfogadtam.

Az elhangzottakat a 42. táblázat foglalja össze.

92 Sajnos nem találtam magyarázatot  arra,  hogy az üzleti  lehetőségek észlelése miért  nem illeszkedik a 
sorba. Egzakt matematikai válasz helyett csak egy sejtést tudok megfogalmazni: Ez az interakciós változó 
a „legdurvábban” skálázott (vállalati változója kétállású, intézményi változója 7-fokozatú), ami talán nem 
ad lehetőséget a „finomabb” együttmozgás kimutatására.
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Hipotézis Elfogadás/elutasítás Megjegyzés
H1. A MakroVI index a gazdaságilag fejlett 
országokhoz magasabb pontszámot rendel.

Elfogadom

Regressziós számítás alapján a harmadfokú polinom magyarázóereje 
0,8196.H2. A MakroVI index a gazdaságilag 

fejletlenebb országokhoz alacsonyabb 
pontszámot rendel.
H3. A MakroVI index pozitívan és 
szignifikánsan korrelál a GCI és az IMD 
indexekkel.

A korrelációs együttható értéke a GCI esetében 0,910, az IMD esetében 
0,769.

H4. A MakroVI vállalati változói között szoros 
asszociációs kapcsolat mutatható ki. Elutasítom A MakroVI vállalati változói között szignifikáns, gyenge asszociációs 

kapcsolat mutatható ki.
H5. A MakroVI index 12 interakciós változója 
pozitívan korrelál egymással.

Elfogadom

Az üzleti lehetőségek észlelése egyetlen egy indikátorral sincs 
szignifikáns kapcsolatban.

H6. A MakroVI index pozitívan korrelál az őt 
alkotó 12 interakciós változóval.

Az üzleti lehetőségek észlelésén kívül az összes interakciós változó 
szignifikáns kapcsolatban van a MakroVI mutatóval, a technológiai 
innováció esetében közepes, míg a többi változó esetében erős a 
kapcsolat.

H7. A MakroVI index által rangsorolt 
országokból képezhető olyan fejlettség szerinti 
kategorizálás, amely nagyban együtt mozog a 
GCI index tényező-, hatékonyság- és 
innovációvezérelt országbesorolással.

A Spearman-féle rangkorrelációs együttható értéke 0,886

42. táblázat A hipotézisvizsgálat eredménye
Forrás: saját szerkesztés
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5.6. A MakroVI index mint elemzési keret

A  fejezet  lezárásaként  Magyarország  példáján  nézzük  meg,  hogy  hogyan 

alkalmazható a MakroVI modell versenyképességi elemzésekre. Ehhez három részterületet 

vizsgálok meg:

• első lépésben azt vizsgálom meg, hogy Magyarország a versenyképességi mérésen 

belül milyen pontszámokat, illetve helyezéseket ért el,

• második lépésben Magyarország és a rangsorolás szerint a rangsor felső-, illetve 

alsó harmadában szereplő országok átlagát hasonlítom össze,

• végezetül az országok szintjéről lejjebb lépve a vállalkozásszintű összehasonlításról 

esik majd szó.

Először  tehát  azt  vizsgálom,  hogy  a  versenyképességi  mérésen  belül  milyen 

pontszámokat, illetve helyezéseket ért el Magyarország. Az elemzéshez először is tekintsük 

meg a 43. táblázatot és 28. ábrát93!

GDP per fő (PPP) (dollár) 18 557

MakroVI

Versenyképességi helyezése 25 hely
Alaptulajdonságok 24 hely
Kereslet-kínálat 25 hely
Változás 30 hely

GCI94 (133 országot rangsorol) 58 hely
IMD95 (58 országot rangsorol) 42 hely

43. táblázat: Magyarország versenyképességi helyezései
Forrás: saját szerkesztés

Magyarország az alaptulajdonságok és a kereslet-kínálat változócsoportban a 24-

edik,  illetve  25-ödik,  a  változás  csoportban  rosszabb,  30-adik  helyet  érte  el.  Az 

alaptulajdonságokon belül van összevontan a legjobb helyezése: a képességekben 12., míg 

93 A 28. és 29. ábrán az interakciós változók normalizált értékeit ábrázolom. A változók elnevezéseit a 29.  
táblázat (4.3-as alfejezet) tartalmazza.

94 http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
95 http://www.worldcompetitiveness.com/
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holtversenyben  a  végzettségben  és  a  nemzetköziesedésben  a  14-14.  A  képességek 

tekintetében a válaszadók 85,0%-a válaszolta azt, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik 

egy vállalkozás indításához. A nemzetköziesedésen az interakciós hatást lehet felfedezni: a 

válaszadók 13,6%-a nyilatkozott úgy, hogy vásárlóinak több mint 10%-a külföldön él, ami 

a 22. helyet jelenti, de az intézményi változóban (tudniillik a KOF Globalizációs Indexe) a 

13-adik helyen vagyunk.

A legrosszabb helyezést a növekedésben (34. hely) és a lehetőség-észlelésben (32. 

hely) érte el.  A válaszadók 22,0%-a látott  maga előtt  jó üzleti  lehetőségeket,  ami a 40 

vizsgált országból a 38. (csak Olaszország, a 21,4%-os értékkel és Görögország, a 14,1%-

os  értékkel  rosszabb  nála).  Hasonló  a  helyzet  a  növekedés  tekintetében,  hiszen  a 

válaszadók 1,4%-a minősült nagy növekedésű vállalkozásnak (a mintaátlag 2,7%).

A  28.  ábrán  látszólag  a  termékinnováció  kiemelkedően  rossz,  azonban  a 

közepesnek  számító  25.  helyet  érte  el  Magyarország,  ezzel  szemben  a  technológiai 

innovációban a 30. helyet, ami a grafikai megjelenítés szerint látszólag sokkal jobb. Ennek 

oka az adatbázis bizonyos hiányosságában keresendő. Ha a 25. ábrát megnézzük, akkor azt 

láthatjuk,  hogy  a  regressziós  görbe  két  szélén  (0,4–0,6  és  a  0,8–1,0  tartományban) 

sűrűbben helyezkednek  el  az  országok,  mint  a  görbe  közepén (0,6–0,8  tartományban). 

Ezért tehát a változók értékeiben van egy „szakadás”. A termékinnováció tekintetében a 

szakadás alatt helyezkedik el a változónk értéke, a technológiai innováció tekintetében még 

a  szakadás  felett.  A  problémán  csak  úgy  lehetne  segíteni,  ha  az  adatbázist  ezen 

tartományba eső országokkal sikerülne bővíteni.

Ahhoz,  hogy  össze  tudjuk  hasonlítani  Magyarország  versenyképességét, 

viszonyítási  alapra  (benchmarkra)  van  szükségünk.  Ez  lehetne  a  versenyképességi 

rangsorban közvetlenül megelőző, illetve követő országok köre (Malajzia és Lettország, 

illetve Görögország és Horvátország), az adatbázisban szereplő környező országok köre 

(Ausztria,  Szlovénia,  Horvátország)  –  azonban  véleményem  szerint  ez  túlzottan 

leszűkítené az összehasonlítás lehetőségét. Tekintettel arra, hogy a MakroVI rangsorolást 

három  egyenlő  részre  osztva  Magyarország  a  középső  harmadban  helyezkedik  el,  az 

összehasonlítást a lista felső és alsó harmadának átlagához viszonyítva végzem el. Ehhez 

először tekintsük meg a 45. táblázatot és az annak alapján készült 29. ábrát96!
96 A bemutatott elemzéshez a kétmintás  t-próba nyújtana módszertani segítséget.  A próbák elvégzéséhez 

azonban az interakciós változóknak normális eloszlásúaknak kellene lenniük. Az elvégzett Shapiro-Wilk 
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Nem  meglepő  módon  a  versenyképességi  rangsor  felső  harmadában  szereplő 

országok  átlaga  mindegyik  interakciós  változó  esetében  jobb,  mint  Magyarországé.  A 

legnagyobb különbség a karrier-lehetőségekben (0,27), a bukástól való félelemben (0,24) 

és  a  kapcsolatokban  (0,22)  van,  míg  a  legkisebb különbség a  szaktudásban (0,001),  a 

nemzetköziesedésben (0,03)  és  a  végzettségben (0,04)  van.  Tekintettel  arra,  hogy ezen 

interakciós  változók mindegyikénél  a  vállalati  változó  mindössze  2 lehetséges  értékkel 

rendelkezik, a különbséget az intézményi változó okozza. Amennyiben úgy véljük, hogy a 

versenyképességünk  javításához  a  leggyengébb  ponton  kell  fejleszteni,  úgy 

Magyarországon a korrupció és az országkockázati  ráta  csökkentése fogalmazható meg 

javaslatként.

A  gyengébb  versenyképességgel  rendelkező  országokat  vizsgálva  legnagyobb 

előnyünk  a  szaktudásban  (0,37),  a  bukástól  való  félelemben  (0,22)  és  az  alapítás 

motivációiban  (0,22)  vannak.  A legkisebb  különbség a  technológiai  innovációban  és  a 

növekedésben (0,004–0,004), valamint a verseny szintjében (0,02) van. Eszerint a magyar 

vállalkozók szaktudása jobb, amit kedvező üzleti lehetőségek kihasználására fordítanak, és 

és Kolmogorov-Smirnov tesztek ezt nem támasztották alá.
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28:ábra: Magyarország versenyképességi térképe
Forrás: saját szerkesztés
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az ország az alsó harmadhoz viszonyítva kevésbé kockázatos. Nagyon hasonlítunk viszont 

ezen országokhoz abban, hogy milyen az üzleti stratégia szofisztikáltsága, és ez mennyire 

támogatja az élenjáró innovációkat.

Van  azonban  egy  olyan  terület,  ahol  a  versenyképesség  szempontjából  alsó 

harmadban tartozó országok jobb pontszámot értek el: ez az üzleti lehetőségek észlelése 

(0,10). Sőt, ebben a változóban Magyarország távolabb van az alsó harmad országaitól 

(0,10 a különbség), mint az alsó és a felső harmad országai egymástól (0,07 a különbség). 

Ha  megvizsgáljuk  a  45.  táblázat  vonatkozó  adatait,  akkor  az  eredmény  sajnos  nem 

meglepő. A vállalati változó átlaga mindhárom csoportban 1,5 alatti, tehát tendenciájában 

mindegyik  országban  a  megkérdezettek  nem  látnak  jó  üzleti  lehetőségeket,  de  ez 

Magyarországon a legalacsonyabb (1,22),  ezzel párhuzamosan az intézményi  változó,  a 

piac mérete is nálunk veszi fel a legalacsonyabb értéket (0,62). Ez az ország mérete alapján 

nem meglepő, értékének növelésére csak hosszú távon lenne esély. Így alakul ki tehát a 

bekezdés elején említett helyzet.
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29. ábra: Magyarország versenyképességi összehasonlítása
Forrás: saját szerkesztés
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A kapott eredményeket a 44. táblázat foglalja össze.

Magyarország 
versenyképessége…

legjobb legrosszabb
(zárójelben a helyezés, illetve a pontszám-különbség, a többször 

említett területek vannak dőlt betűvel szedve.)

… a 12 interakciós változón 
belül.

képességek (12. hely)
végzettség (14. hely)

nemzetköziesedés (14. hely)

növekedés (34. hely)
üzleti lehetőségészlelés

(32. hely)
… a legversenyképesebb 
felső harmaddal 
összehasonlítva.

szaktudás (0,001)
nemzetköziesedés (0,03)

végzettség (0,04)

karrier-lehetőségek (0,27)
bukástól való félelem (0,24)

kapcsolatok (0,22)

… a legkevésbé 
versenyképes alsó harmaddal 
összehasonlítva.

szaktudás (0,37)
bukástól való félelem (0,22)
alapítás motivációi (0,22)

technológiai innováció 
(0,004)

növekedés (0,004)
verseny szintje (0,02)

üzleti lehetőségek észlelése
(-0,10)

44. táblázat: Magyarország legjobb és legrosszabb versenyképességi területei
Forrás: saját szerkesztés

A következő vizsgálati  terület az,  amikor nem az országokat, hanem – mivel az 

adatbázis  erre  lehetőséget  ad  –  egyes  konkrét  vállalatokat  választunk  ki,  és  azok 

versenyképességét  hasonlítjuk  össze.  Ezzel  kapcsolatban  az  alábbi  néhány  körülményt 

figyelembe kell vennünk:

• A vállalati  változók  2,  illetve  3  lehetséges  értékkel  rendelkeznek  (lásd  a  24-es 

táblázatot). Ebből következően a vállalati változók szempontjából a vállalkozások 

túlzottan is hasonlítanak egymáshoz, a skálázás egyszerűen nem elég finom ahhoz, 

hogy összetettebb versenyképesség-javítási tanácsot lehessen megfogalmazni.

• Az adott országon belül mindegyik vállalat ugyanazzal az intézményi környezettel 

jellemezhető a modellben (lásd a módszertani részben (5.3.) a 30-31-es és az 1. 

számú mellékletben a 35. egyenletet).  Ebből és az előző pontból az következik, 

hogy az intézményi változók dominálják a mérést, tehát egy bizonyos adottsággal 

rendelkező vállalkozás úgy tudná legkönnyebben javítani a versenyképességét, ha 

egy jobb intézményi környezettel rendelkező országba helyezné át tevékenységét.

• Ugyanezt támasztja alá a 45. táblázat. Ha szemügyre vesszük a dőlt betűvel szedett 

oszlopokat,  amelyek  a  vállalati  változók  átlagos  értékét  mutatják  (az  eredeti 
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kódolásnak megfelelően), és felidézzük azt, hogy ezek 2, illetve 3 állású diszkrét 

változók,  akkor  láthatjuk,  hogy  a  vizsgált  csoportok  között  az  átlagos  vállalat 

vállalati  változóiban  alig  van  különbség.  Tehát  ez  is  az  intézményi  változók 

dominanciáját mutatja.

Mindezek alapján a  magyarországi  vállalkozások versenyképességi  értékei  a  30. 

ábrán látható keretek között alakulhatnak.

Az ábrába az átlagos értékek helyére egy konkrét vállalkozás értékeit helyettesítve 

elvégezhető az adott vállalkozás elemzése. A 31. ábrán a 2386-os sorszámú, magyarországi 

vállalkozás adatai láthatóak97.

97 Tekintettel a vállalati változók szűkös értékkészletére a 2 állású változóknál a konkrét cég értéke vagy a  
minimum, vagy a maximum görbével fedésben halad, a 3 állású változók esetében közötte is haladhat.
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30. ábra: A magyarországi vállalatok lehetséges versenyképességi  
kerete
Forrás: saját szerkesztés
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A kiválasztott vállalkozás közepes versenyképességgel jellemezhető. A szaktudás, a 

bukástól való félelem, a karrierlehetőségek és a nemzetköziesedésben jobb az átlagnál, az 

alapítása vegyes motivációjú,  míg a többi  tényezőben rosszabb az átlagnál.  Az ábrából 

látszik,  hogy  az  adott  vállalkozás  versenyképességének  javításában  három  terület 

különíthető el:

1. Az első az, ami adottságnak tekinthető, ilyen például az alapítás motivációja, hiszen 

ez  egy múltbeli  adat,  nem lehet  rajta  változtatni.  Ha a  hozzátartozó intézményi 

változó javul, akkor az országok rangsorolásában – az összes magyar vállalkozással 

együtt – ez a vállalkozás is jobb pontszámot ér el.

2. A második terület az, amelyen a vállalkozás tudna változtatni, de a formális logika 

alapján  abszurd  lenne.  Ilyen  például  a  jó  üzleti  lehetőség  észlelése.  Jobb 

versenyképességi pontszámot tudott volna elérni, ha a tulajdonosa optimistábban 

tekintene környezetére, és látna jó lehetőségeket maga körül, azonban itt inkább a 

vállalkozást  körülvevő  általános  környezetet  és  az  intézményi  változót  kellene 

javítani, ami viszont már kormányzati feladat.
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31. ábra: Egy konkrét magyarországi vállalkozás elemzése
Forrás: saját szerkesztés
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5.6. A MakroVI index mint elemzési keret

3. A  harmadik  terület  az,  ahol  a  vállalkozás  konkrét  lépéseket  tudna  tenni 

versenyképességének  növelése  érdekében.  Ilyen  például  az  iskolai  végzettség, 

amelyet a tulajdonos magasabb szintű képzettség megszerzésével érhetne el, illetve 

az innováció erősítése. Természetesen a szakpolitikának is lehet tennivalója ezeken 

a területeken, hiszen az intézményi változó javításával ennek a vállalkozásnak is 

javulna a versenyképessége.

A  vállalkozás  szintű  vizsgálat  másik  lehetséges  területe,  amikor  konkrét 

vállalkozásokat hasonlítunk össze. Ehhez az előbb bemutatott magyar vállalkozás mellé 

találomra választottam egy dán és egy indonéz vállalkozást98. A 32. ábra tanúsága szerint 

vállalati  változói tekintetében a három vállalkozás nagyon hasonlít  egymásra99,  alig pár 

tényezőben van különbség: a dán vállalkozás lehetőség motiválta, míg a magyar vegyes 

motivációjú, az indonéz kényszervállalkozás, az indonéz vállalkozás innovatívabb – a saját 

értékelése szerint(!) –, míg a magyar vállalkozó kapcsolati hálója gyengébb.

A 33. ábra – amelyen már az interakciós változók vannak ábrázolva – már nagyon 

más  képet  mutat.  Az  intézményi  változók  bekapcsolása  széthúzza  és  felnagyítja  a 

különbségeket. Csak példálózva:

• Bár  a  karrierlehetőségekről  mindegyik  válaszadó ugyanazt  nyilatkozta,  a  három 

vállalkozást  a  különböző  intézményi  adat  egyértelműen  megkülönböztethetővé 

tette.

• Ugyanazt nyilatkozták a külföldi vevők arányáról (mindegyiknél 10% alatt volt), de 

a kis, nyitott magyar gazdaságban tevékenykedő magyar vállalkozást az intézményi 

változó messze a dán vállalkozás fölé emelte.

• Az eleve meglévő különbségeket még nagyobbra növelte: a lehetőség motiválta dán 

maximális  (1-es)  értékkel  messze  a  legversenyképesebb,  a  vegyes  motivációjú 

magyar  vállalkozás  középen maradt,  míg  az  indonéz  kényszervállalkozás  0,1-es 

értékkel a lista aljára került.

• Az egyetlen meglepő eredmény a lehetőségek észlelése. Ebben az egyben – ha nem 

is  sokkal  –  az  indonéz  vállalkozás  még  a  dán  vállalkozást  is  megelőzi.  Ha 

98 Emlékeztetőül: Dánia 3., Indonézia 38. a MakroVI indexben.
99 A változók értékeinek értelmezését lásd a 24. táblázatban.
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megnézzük az intézményi változót, akkor ez is az interakciós hatás eredménye: az 

üzleti  lehetőség észlelésének intézményi változója a piaci mérete. Indonézia egy 

245 milliós ország, mely közel 2 millió km2-en terül el, szemben Dánia 5,5 millió 

főjével és 43 ezer km2-ével, illetve Magyarország 10 millió főjével és 93 ezer km2-

ével.

• Hiába jobb az indonéz vállalkozó kapcsolati hálója, mint a magyar vállalkozóé, az 

ország gyenge intézményi  változója a  magyar  vállalkozás  alá  húzza az  indonéz 

vállalkozást.

Fontos újra hangsúlyozni, hogy a vállalati változók skálázása túl durva ahhoz, hogy 

részletesebb vállalati elemzést tudjunk végezni. Azt, hogy bizonyos elemzésekre még így 

is lehetőség van, az előzőekben láthattuk, tehát a vállalati skála finomításával erre még 

nagyobb tér nyílna. Jelen állapotában azonban a finomabban skálázott intézményi változók 

hatása domináns.
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32. ábra: Vállalkozásszintű versenyképesség-összehasonlítás I.
Forrás: saját szerkesztés
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33. ábra: Vállalkozásszintű versenyképesség-összehasonlítás II.
Forrás: saját szerkesztés
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Felső harmad 2,43 ,947 ,77 1,52 ,98 ,75 1,85 ,71 ,65
Magyarország 2,29 ,743 ,57 1,57 ,90 ,71 1,85 ,70 ,65
Alsó harmad 2,04 ,508 ,35 1,24 ,80 ,50 1,71 ,34 ,28
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Bukástól 
való félelem 
(indikátor)

Kapcsolat
Internet-

felhasználók 
száma

Kapcsolat 
(indikátor)

Karrier-  
lehetőségek

Korrupció-
észlelési 

index

Karrier- 
lehetőségek 
(indikátor)

Felső harmad 1,83 ,95 ,86 1,50 ,68 ,54 1,50 ,91 ,68
Magyarország 1,74 ,71 ,62 1,53 ,39 ,31 1,44 ,56 ,41
Alsó harmad 1,68 ,48 ,40 1,52 ,21 ,17 1,71 ,35 ,30

Üzleti  
lehetőségek Piac mérete

Üzleti 
lehetőségek 
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Felső harmad 1,45 ,76 ,54 1,48 ,92 ,45 1,16 ,92 ,53

Magyarország 1,22 ,62 ,38 1,33 ,74 ,33 1,14 ,90 ,51

Alsó harmad 1,44 ,67 ,48 1,44 ,63 ,30 1,08 ,63 ,34

100A vállalati változók az eredeti (24. táblázatban bemutatott) értéken szerepelnek, míg a többi adat a [0;1] tartományra van normalizálva. Ennek oka, hogy a vállalati  
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ge Felső harmad 1,31 ,48 ,26 1,22 ,86 ,35 1,03 ,93 ,48

Magyarország 1,14 ,22 ,11 1,13 ,65 ,24 1,01 ,69 ,35

Alsó harmad 1,48 ,08 ,05 1,30 ,57 ,25 1,03 ,69 ,36

45. táblázat: Magyarország versenyképességi összehasonlítása
Forrás: saját szerkesztés

változót nem lenne érdemes normalizálni, hiszen például az Alapítás motivációi esetében a 2,43-as átlagos értékből látszik, hogy egy átlagos, a versenyképességi rangsor  
felső harmadának valamelyik országában tevékenykedő vállalkozás vegyes motivációjú vagy lehetőség motiválta, tendenciájában inkább vegyes motivációjú.
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Jelen munkámban egy, az eddig megszokottaktól eltérő versenyképesség- mérést 

mutattam  be.  A  módszer  egyik  újdonságtartalma  az,  hogy  míg  az  országok 

versenyképességének  mérése  általában  felülről  lefelé  építkező  (top-down)  indexekkel 

történik, ezzel szemben jelen munkámban egy alulról felfelé építkező (buttom-up) indexet 

mutattam be. Ehhez a vizsgálat alapját a Global Entreprenurship Monitor (GEM) felnőtt 

lakossági felmérésének adatbázisa adta, amely 45 országból mintegy 18 000 db, 3,5 évnél 

idősebb,  döntően  mikro-  és  kisvállalkozásról  tartalmaz  megfigyeléseket.  A disszertáció 

célja az egyéni ás a területi versenyképesség összekapcsolása volt.

Az első fejezetben a versenyképesség fogalmi értelmezését jártam körül, melynek 

keretében először a versenyképesség definícióit tekintettem át, megállapítva, hogy mind 

vállalati, mind regionális/országos szinten a lehető legváltozatosabb szempontokat veszik 

figyelembe.  Ezután  a  versenyképesség  négy  megközelítését  (az  iparágit,  az  erőforrás-

alapút, a vállalkozási oldalút és a pénzügyit) mutattam be, amely alapján lehetőségem volt 

feltérképezni  azokat  a  területeket,  amelyekre  a  versenyképesség  mérésének  ki  kell 

terjednie.

A második fejezetben a versenyképesség eddig megalkotott mérési módszereinek 

elméleti hátterét tekintettem át. Ennek keretében összesen 9 féle versenyképességi mérést 

mutattam  be  (mikroszinten  kettőt,  mezoszinten  négyet,  makroszinten  hármat),  melyek 

részben  az  első  fejezetben  bemutatott  elméletek  empirikus  kutatásai.  Ennek  során 

lehetőségünk volt  megismerni,  hogy az empirikus kutatások milyen területeket vesznek 

figyelembe, valamint hogy milyen logikai lépésekből áll a versenyképesség-mérésük. A 

későbbiekre  nézve  fontos  következtetésem  volt,  hogy  széleskörű  irodalom  alapján, 

nagyszámú  adatból,  korrekt  statisztikai  eljárásokkal  részben  (ha  nem  is  teljesen)  más 

rangsorok alakíthatók ki, ezek azonban hasonló eredményre vezetnek.

Tekintettel arra, hogy a dolgozat alapját egy vállalkozói adatbázis adja, a második 

fejezet végén külön kellett szót ejteni arról, hogy a bemutatott empíriában a vállalkozói 

szféra  hol  és  milyen  módon  jelenik  meg.  Ennek  során  megállapítottam,  hogy  a 

versenyképességi  és  a  vállalkozási  irodalom  jelentős  átfedésben  van  egymással,  a 

különbség  az  eltérő  megközelítésben  és  az  értelmezésben  van.  A konkrét  empirikus 
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mérések szempontjából megállapítottam, hogy a vizsgált versenyképesség-mérések aktívan 

foglalkoznak  a  vállalkozások  mérésével  is  –  míg  azonban  az  elmélet  a  minőséget 

hangsúlyozza, elsősorban pragmatikus okokból a mérések inkább a mennyiségi változókat 

veszik figyelembe. Ezzel részben összefügg, hogy a vállalkozások esetében sem egyéni 

adatokat aggregálnak valamilyen módszerrel, hanem iparági, illetve klaszterszintű adatokat 

használnak.

A harmadik fejezetben a második fejezetben bemutatott mérési módszerek konkrét 

módszertani  kérdéseit  tekintettem  át,  a  külön  szerepeltetését  elsősorban  a  mérések 

összetettsége,  a  figyelembe  vett  adatok  nagy  száma  indokolta.  Ebben  a  részben 

lehetőségünk  volt  megismerkedni  azokkal  az  aggregációs  technikákkal  amelyekkel  a 

versenyképességi  mérések  a  különböző  rangsorokat  számítják.  Ennek  során 

megállapítottam, hogy a bemutatott komplex mérések nagyszámú, nem egyszer 100 feletti 

változóval  dolgoznak,  3–5  aggregációs  szinten  mennek  át,  mely  során  viszonylag 

változatos statisztikai-ökonometriai módszereket használnak az egyszerű számtani átlagtól 

a főkomponens-elemzésig.

A negyedik fejezetben a dolgozat címét adó Makroszintű Versenyképességi Index 

(MakroVI)  modellt  mutattam  be.  Ezen  belül  megismerkedhettünk  a  versenyképességi 

erőtérrel  és  annak  három  faktorával  (alaptulajdonságok,  kereslet-kínálat,  változás 

képessége), valamint azokkal a vállalati és intézményi változókkal, amelyek a számítások 

alapját képezték. Ebben a részben lehetőségünk volt összevetni, hogy az első fejezetben 

bemutatott versenyképességi megközelítésekből, valamint a második fejezetben ismertetett 

versenyképességi  mérésekből  levont  következtetések  milyen  módon  jelennek  meg  a 

MakroVI  indexben.  A  fejezet  végén  7  olyan  hipotézist  fogalmaztam  meg,  amelyek 

segítségével a MakroVI mérési módszer gyakorlati alkalmazhatóságát kívántam tesztelni.

Az ötödik fejezetben a mérés alapjául szolgáló adatbázist, a rangsor kiszámításához 

használt  módszertant  tekintettem  át,  majd  a  számítások  elvégzése  után  a  MakroVI 

rangsorolását kaptam. A kutatás lezárásaként a hipotézisek tesztelését végeztem el. Ebben a 

fejezetben lehetőségünk volt  megismerkedni  azokkal  az érvekkel,  amelyek alapján úgy 

vélem,  hogy  a  MakroVI  index  releváns  mérőeszköze  a  rangsorolt  országok 

versenyképességi  mérésének.  Ennek a fejezetnek a fő következtetése,  hogy a MakroVI 

index egyrészről „jól viselkedő” a matematikai tulajdonságai tekintetében, és a formális 
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logika alapján is összességében reális rangsorolásra vezet. Másrészről a meglévő országos 

rangsorokkal  szoros,  szignifikáns  kapcsolatban  van,  és  klaszteranalízis  segítségével 

beláttuk, hogy belső szerkezetében hasonlóan strukturálható, mint a GCI index.

Ezek után a MakroVI indexet mint versenyképességi elemzési keretet tekintettem át 

Magyarország  és  egy  kiválasztott  magyar  vállalkozás  példáján.  Országos  szinten 

megállapítottam, hogy Magyarország legjobb helyezést a képességekben, a végzettségben 

és a nemzetköziesedésben,  míg a  legrosszabbat a növekedésben és az üzleti  lehetőség-

észlelésben érte el. Egy konkrét magyar vállalkozást vizsgálva megállapítottam, hogy a 12 

vizsgált interakciós változó közül csak néhányat tud a vállalkozás maga befolyásolni (ilyen 

például a végzettség, a szaktudás vagy az innováció), míg másokat inkább a szabályozó 

rendszer tudna pozitív irányba befolyásolni az intézményi környezet javításával. Hasonló 

elemzést  nemzetközi  összehasonlításban  elvégezve  megállapítottam,  hogy  a  vállalati 

változók skálázása túl durva ahhoz, hogy részletesebb vállalati elemzést tudjunk végezni, 

így  az  index  jelen  állapotában  a  finomabban  skálázott  intézményi  változók  hatása 

domináns a vállalati változókkal szemben.
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A (30)-es és a (31)-as egyenletnek létezik egy alternatív felírása is101. Eszerint:

• A (30)-es és (31)-as egyenlet zárt képletben a következő:

MakroVI j=
∑

1

N j

∑
1

12

vi ijk×iv jk

N j

(33)

• A belső szumma jelet kibontjuk:

MakroVI j=
∑

1

N j

viij1×iv j1viij2×iv j2...vi ij12×iv j12

N j

(34)

• Mivel  iv j1 ,  iv j2 ,...,  iv j12  az adott ország minden vállalkozása számára konstans, 

kiemelhető és a szumma jel elé vihető:

MakroVI j=
iv j1∑

1

N j

viij1 iv j2∑
1

N j

viij2...iv j12∑
1

N j

viij12

N j

(35)

Ezzel  a  transzformációval  elértük,  hogy  a  (34)-es  egyenlet  a  (29)–(30)-asnál 

explicitebben  mutatja  meg  azt  a  tényt,  hogy  a  12  intézményi  változó  országonként 

konstans minden vállalkozás számára. Adat hiányában valószínűleg nem lehetséges, de a 

kutatás érdekes folytatása lenne ennek a feltételezésnek a feloldása.

101A levezetésért Lengyel Imrét illeti köszönet.
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Rangsor Db Rangsorolt országok

GCI 2009 133

Albánia, Algéria, Amerikai Egyesült Államok , Argentína, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, 
Bahrein,  Banglades,  Barbados,  Belgium,  Benin,  Bolívia,  Bosznia-Hercegovina,  Botswana, 
Brazília, Brunei, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Chile, Ciprus, Costa Rica, Csád, Csehország, 
Dánia,  Dél-afrikai  Köztársaság,  Dominikai  Köztársaság,  Ecuador, Egyesült  Arab Emírségek, 
Egyesült Királyság, Egyiptom, El Salvador, Elefántcsontpart, Észtország, Etiópia, Finnország, 
Franciaország,  Fülöp-szigetek,  Gambia,  Ghána,  Görögország,  Grúzia,  Guatemala,  Guyana, 
Hollandia,  Honduras,  Hong  Kong,  Horvátország,  India,  Indonézia,  Írország,  Izland,  Izrael, 
Jamaica,  Japán,  Jordánia,  Kambodzsa,  Kamerun,  Kanada,  Katar,  Kazahsztán,  Kelet-Timor, 
Kenya,  Kína,  Kirgizisztán,  Kolumbia,  Koreai  Köztársaság,  Kuvait,  Lengyelország,  Lesotho, 
Lettország,  Líbia,  Litvánia,  Luxemburg,  Macedónia,  Madagaszkár,  Magyarország,  Malajzia, 
Malawi,  Mali,  Málta,  Marokkó,  Mauritánia,  Mauritius,  Mexikó,  Mongólia,  Montenegró, 
Mozambik, Namíbia, Németország, Nepál, Nicaragua, Nigéria, Norvégia, Olaszország, Omán, 
Oroszország,  Örményország,  Pakisztán,  Panama,  Paraguay,  Peru,  Portugália,  Puerto  Rico, 
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