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„…Minden, amit én mondani tudok, megcáfolható.  
Minden, amit mondani tudok, 
annak alighanem a diametrális ellentéte is bebizonyítható. 
De továbbá: az ember nem is tudhat mindent, 
adataim tehát kétségtelenül hiányosak lesznek mindenben, 
amit állítok. Ezenfelül adataim hibásak is lesznek. 
No de dobd el a felét annak, amit mondok, 
abból is kijöhet valami. 
Mert valami kis igazamat azért javarészt felfedezheted abban, 
amit hosszú életem során és sok töprengés árán 
megállapítottam. Ha jól odafigyelsz.”  
 
(Füst Milán: Ez mind én voltam egykor.  
Hábi Szádi küzdelmeinek könyve.) 
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Előszó 
 
Magyarország nemzetközi versenyképessége meghatározó szerepet 
játszik a gazdaság előrehaladásában. A vállalkozásoknak, az 
önkormányzatoknak és az állami szolgáltatásoknak egyre erősebb 
versenyben kell helytállniuk Európában és a világban. Napjainkra a 
fejlett gazdaságok számára a hagyományos termelési tényezők 
költségversenyével szemben egyre inkább az emberi tőke, az 
innováció, a tudás fejlesztése és hasznosítása válik a versenyelőny 
megszerzésének kulcsává. A világ egyszerre globalizálódik és 
polarizálódik. A felzárkózó országokat a rájuk jellemző alacsonyabb 

költségszint a nagy mennyiségben előállított „szokványos, szokásos” 
termékek piacán növekvő versenyelőnyhöz juttatja. Ugyanakkor a 
fejlett gazdaságok mára kifinomult „tudásgyárakkal” rendelkeznek. Az 
ezekből folyamatosan kiáramló új elképzelések adott feltételek mellett 
értékesíthetők és olyan új termékekben, szolgáltatásokban, 
technológiákban öltenek testet, amelyek piaci megítélésében a 
költségtényező csak másodlagos szereppel bír. Az így megszerzett 
versenyelőny nagyságrendi megtakarításokat eredményez. Így válik a 
tudás, és ennek piacosított formája, az innováció, a fejlett gazdaságok 

exportjának kulcstényezőjévé.  
 
A Versenyképességi Évkönyv 2006 is tanúsítja, hogy Magyarország nemzetközi 
összevetésben versenyképes gazdaság, de keveset költ kutatás-fejlesztésre és innovációra, 
különösen a vállalati ráfordítások maradnak el a versenytársakétól. A külföldi tőke által 
meghatározott ipari, pénzügyi, kereskedelmi szektor hatékony, jól alkalmazkodik a globális 
piaci kényszerekhez, ám egyelőre nem támaszkodik eléggé hazai tudásra (a hazai klaszterek 
fejletlenek, a vállalat-kutatóhely együttműködések ritkák). Az üzleti környezet kevéssé 
innováció barát. Így összességében nem meglepő, hogy az új tudás hasznosulása (az új 
termékek aránya, a szabadalmak száma) messze elmarad a nemzetközi átlagtól. Mindez 
élesen exponálja azt, hogy az emberi tőkét nem eléggé fejlesztjük, és nem használjuk jól ki. 
Az állami szolgáltatások jószerével nem versenyképesek, a mikro- és kisvállalkozások 
többsége nem piacképes. A Versenyképességi Évkönyv 2006 hozzá kíván járulni ahhoz, 
hogy megtaláljuk a válaszokat a jövő kihívásaira.  
 
Az információtechnológiát intenzíven használó vállalkozások és az állami szolgáltatások 
színvonalában is megmutatkozó üzleti környezet két vonatkozásban is erősíthetik 
Magyarország versenyképességét: hatékonyságnövelés és informált döntéshozatal révén. A 
hatékonyság növelésének eszköze a felgyorsuló kommunikáció és reakcióképesség, képzett 
és rugalmasan tovább képezhető munkaerő, átlátható, tervezett üzleti és igazgatási 
folyamatok, ügyfelekkel való kapcsolattartás minősége, piacra jutás vagy piacbővítés 
lehetősége. Az informált döntéshozatal képessége arról szól, hogy milyen aktív ismeretekkel 
rendelkezünk a nemzetközi piac trendjeiről, adott esetben hogyan tudjuk azokat magunk is 
alakítani, ismerjük-e versenytársainkat, képesek vagyunk-e a versengés-együttműködés 
megfelelő arányait alkalmazni mind a termelés-értékesítés, mind a találmányi rendszerben 
megvalósuló innováció területén, azaz innovációnk, piacbővítési ambíciónk valós piaci 
lehetőségeket céloz-e meg. 
 
 
 
 



 

 

Ezen, az információtechnológia és telekommunikáció révén megvalósított eszközökkel, a 
belőlük adódó versenyelőny megszerzésével, versenyképesség fenntartásával a – főleg 
nemzetközi és vezető hazai – nagyvállalatok többsége él már. Viszont igen erős deficitet 
tapasztalhatunk a hazai kis- és középvállalkozások, és bizonyos esetekben a közigazgatási 
szervezetek körében. A Versenyképességi Évkönyv 2006 ezen különbségekre is rávilágít 
azzal a szándékkal, hogy a megfelelő következtetéseket már tisztelt Olvasóink vonják le. 
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1. oldal 

 

Bevezetés 
 
A versenyképesség hosszabb ideje a közgazdasági gondolkodás középpontjában áll. A 
nagyszámú publikáció mellett a téma felértékelődése abban is kifejezésre jut, hogy mind 
több országban (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Írország stb.) állítanak össze 
versenyképességi jelentéseket és alakítanak versenyképességi tanácsot. A cél a gazdasági 
döntéshozók és a gazdasági szereplők orientálása, a versenyképesség, mint szempont és 
követelmény érvényre juttatása a legkülönfélébb döntésekben, makrogazdasági, azon belül 
horizontális politikákban.  
 
A versenyképesség az Európai Unióban is hosszabb ideje kiemelt prioritás, ahol 1994 óta 
készítenek rendszeresen versenyképességi jelentést. A legutóbbit, amely a nyolcadik a 
sorban, 2004-ben publikálták. A Versenyképességi Tanácsot 2003 tavaszán hozták létre, 
amelynek feladata az, hogy aktív szerepet játsszon az Európai Bizottság által kidolgozandó 
integrált stratégia keretében és a horizontális és szektorális kérdések rendszeres 
áttekintésében. Magyarországon is létrejött Versenyképességi Tanács. Eddig nem készült 
azonban az amerikaihoz, a brithez, az írhez és az európai közösségihez hasonló felépítésű 
és mélységű versenyképességi jelentés. 
 
A Versenyképességi Évkönyv 2006 hiánypótlónak tekinthető, amennyiben nagyszámú olyan 
tényezőről ad áttekintést, amely közvetlenül vagy közvetve érinti egy ország 
versenyképességét. A tájékoztatás mellett fontos célja az Évkönyvnek az is, hogy 
meghatározza Magyarország, azon belül a magyar gazdaság versenyképességét egyrészt 
időbeli összehasonlításban, pontosabban a 2000 utáni időszakban, esetenként azt 
megelőzően is, másrészt földrajzi összevetésben, azaz a versenytársakhoz képest. A kétféle 
összehasonlítást az indokolja, hogy a versenyképesség egyrészt dinamikus fogalom, azaz 
időben változik, másrészt relatív, azaz egy ország, régió vagy vállalat versenyképessége nem 
önmagában, hanem másokhoz, konkrétan a versenytársakhoz képest értelmezhető.  
 
Az Évkönyv nemzetközi összehasonlításaiban elsősorban a Magyarországhoz hasonló 
gazdasági fejlettségi szinttel, adottságokkal, gazdasági szerkezettel, fejlődéstörténeti 
örökséggel stb. rendelkező országok szerepelnek, amelyek Magyarország versenytársai is.  
Ahol csak mód volt rá, szerepeltettük az összehasonlításokban a 2004. május 1. óta EU-tag 
kelet-közép-európai EU-országokat, kiemelten a visegrádi négyet és a balti államokat, az 
EU-tagság várományosait, Bulgáriát és Romániát, helyenként Horvátországot, valamint 
három olyan fejlett európai országot – Ausztriát, Finnországot és Írországot – amelyek 
példája sok szempontból iránymutató számunkra is. Néhány nem-európai országot – Izrael, 
Japán, Egyesült Államok – pedig a globalizációs folyamatokban játszott fontosságuk miatt 
vontunk be az összehasonlító vizsgálatba. Az EU, vagy OECD átlagok – nem teljes körű – 
szerepeltetése a fejlett országok mögötti lemaradás bemutatását szolgálja, egyben 
orientációs pontok is a felzárkózást illetően. 
 
A kéziratot 2006. nyarán zártuk le, a nemzetközi adatbázisokban az addig rendelkezésre álló 
legfrissebb adatokat, adatsorokat dolgoztuk fel.  
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2. oldal 

 

1 A gazdaság fenntartható növekedése 
 
Egy ország versenyképességének növelése nem önmagáért való cél, sokkal inkább egy 
eszköz, mely az adott országban élő emberek életszínvonalának növelését, a humán 
erőforrások színvonalának javulását szolgálja oly módon, hogy a társadalom fizikai 
környezete egy fokon túlmenően ne szenvedjen kárt. Ez a fejezet összefoglalja, hogy más 
országokkal összehasonlítva milyen gazdaság teljesítményt ért el idáig Magyarország, a 
versenyképesség-javulás eredményeként a gazdasági fejlettség szintjét, az emberi élet 
minőségét és a környezet fenntarthatóságát tekintve.  
 

A gazdaság fejlettségi szintje 
 
A gazdaság fejlettségi szintje és a versenyképesség között szoros kölcsönhatás van. A 
versenyképesség javulása hozzájárul a GDP dinamizálódásához, ami az elmaradott 
országokban a gazdasági felzárkózás alapvető feltétele. Az egy főre jutó GDP 
vásárlóerő-paritáson mérve az a nemzetközileg elfogadott mérőszám, amely a 
gazdaság fejlettségi szintjét a legtömörebb formában fejezi ki, s lehetőséget kínál 
nemzetközi összehasonlításokra. Magyarországon és a többi visegrádi országban a 
rendszerváltás utáni másfél évtizedben az Európai Unió országainál gyorsabban 
növekedett a gazdasági fejlettség szintje, s így az – bár továbbra is lemaradva – 
közelebb került az EU-15 országokhoz.  
 
Az emberi élet minősége 
 
A versenyképesség javulásának eredménye, de egyben annak feltétele is, hogy az 
életszínvonal növekedjen. Ennek nemzetközi összehasonlítására alkalmas a humán 
erőforrások minőségi mutatója (HDI – Human Development Index), amely 
együttesen fejezi ki a várható élettartamot, az oktatásban való részvételt, az írni-
olvasni tudást és az állampolgárok jövedelmi viszonyait. Magyarországon és a többi 
kelet-közép-európai országban ez az index jóval alacsonyabb, mint a világ fejlett 
országaiban.  
 
A környezet fenntarthatósága 
 
A gazdasági növekedés, fejlődés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha ez nem jár 
a környezet súlyos károsításával, nem veszélyezteti a jövő generációinak életfeltételeit. 
Magyarországon annak nyomán, hogy markánsan átalakult a gazdaság, azon belül is 
az ipar ágazati szerkezete, több környezetszennyezést jelző mérőszám javulást mutat, 
viszont nagy az elmaradásunk a szemét és hulladék hasznosításában.  
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1.1 A gazdaság fejlettségi szintje 
 
Az Európai Unió országai között mindig is nagyok voltak az egy főre jutó GDP-vel 
kifejezett fejlettségbeli különbségek. A fejlődés különösen sikeres pályáját követő, korábban 
elmaradott Írország már nemcsak az EU legfejlettebb országaihoz, de az Egyesült 
Államokhoz is majdnem felzárkózott, míg a leginkább elmaradott Portugália az EU-15 átlag 
kétharmadát éri csak el. Az Európai Unió 2004. május 1-jei bővítésével az EU-n belüli 
differenciák jelentősen nőttek.  
 
2005-ben a négy visegrádi ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) egy 
főre jutó, vásárlóerő paritáson számított GDP alapján definiált fejlettségi szintje 47%-kal 
volt alacsonyabb, mint az EU-15 átlaga, s körükben is elég nagy a szórás. Magyarország 
2005-ben 56%-ban elérte az EU-15 országokat, az EU-15-től való lemaradása 44% volt. Az 
EU következő bővülésével – mivel Bulgária és Románia fejlettségi szintje csak mintegy fele 
a visegrádi országokénak – az Európai Unióban tovább fognak nőni a fejlettségbeli 
különbségek.  
 
1. ábra: Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson 2005 (USD) 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
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Markáns különbség van a világgazdaság különböző országainak, régióinak gazdasági 
növekedése között: az Egyesült Államok átlagosan 3% feletti növekedési ütemet produkált 
az utolsó hét évben, mintegy 1 százalékponttal meghaladva az EU-15-öt. Az egyik 
leglassabban növekedő ország Japán, míg a leggyorsabban fejlődő Írország volt. A magyar 
gazdaság éves átlagban a visegrádi négyek között a leggyorsabban nőtt, s növekedése 
tartósan 1,5-2 százalékponttal meghaladta az EU-országok átlagát. 
 
2005-ben az Egyesült Államokban gyorsult a gazdasági növekedés, s az EU-15-ben, de még 
Írországban is lassult, sőt Portugáliában szinte megállt. Ezzel szemben a visegrádi négyek 
közül három országnak sikerült a növekedési ütemet tovább fokozni, csak Magyarország 
teljesítménye maradt kissé el a korábbi évek átlagától.  
 
2. ábra: A GDP éves átlagos növekedése 1999-2005 (százalék) 

 

 
 
OECD Factbook 
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Magyarország az utóbbi évtizedben a visegrádi országok közül a leggyorsabban zárkózott 
fel az EU-15-höz, ez alatt – vásárlóerő-paritáson számolva – az egy főre jutó GDP az EU-
15 átlagának 44%-áról 56%-ra nőtt. A végig magasabb fejlettségű Csehország felzárkózási 
folyamata 1996-2000 között megtorpant, a két ország fejlettségi különbsége 1997-2003-ban 
szűkült, de 2004-2005-ben ismét nőtt. Csehország a múlt évtizedben 63-ról 67%-ra 
közelítette meg az EU-15 átlagát. Szlovákiának főleg 2000 után sikerült ledolgoznia 
hátrányából, míg Lengyelország 2001-től vett újra lendületet.  
 
3. ábra: Egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson 1996-2005 (EU-15=100) (százalék) 

 

 
 
Eurostat 
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Az Európai Unió régiói között még sokkal nagyobbak a versenyképességbeli különbségek, 
mint az egyes országok között: a fejlettebb régiók rendszerint versenyképesebbek, így 
általában exportképesebbek is a kevésbé fejletteknél. Különösen alacsony fejlettségűnek 
számítanak viszont egyes lengyel, magyar és szlovák térségek. A fenti ábrán szereplő gazdag 
régiók legtöbbje az ország fővárosát is magában foglalja, hasonlóan, mint a Központi Régió 
Magyarországon, amely fejlettségben vetekszik pl. egyes angol, finn, vagy német 
területekkel. 
 
4. ábra: Az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson az Európai Unió egyes régióiban 2005 (USD) 
 

 
 
Eurostat 
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Az egy főre jutó GDP területi különbségeit vizsgálva elmondható, hogy a leggazdagabb és a 
legszegényebb régiók közötti különbségek sokkal nagyobbak az EU-15-höz tartozó 
országokban, mint a visegrádiakban. A regionális fejlettségi különbségek egy ponton túl 
ronthatják egy ország nemzetközi versenyképességét.  
 
5. ábra: Egy főre jutó GDP különbségei az EU régióiban vásárlóerő-paritáson 2005 (EUR) 
 

 
 
Eurostat 
Maximum=leggazdagabb régió, minimum=legszegényebb régió, átlag=országos átlag 
 



VERSENYKÉPESSÉGI ÉVKÖNYV 2006 
 

 
8. oldal 

 

 
Az egy főre jutó fogyasztás is igen jól fejezi ki egy ország lakosságának életszínvonalát. 
Magyarország egy főre jutó GDP-jének mértéke 14300 euró volt 2005-ben, nem sokkal 
marad el Portugáliától, nagyjából a cseh szinttel azonos.  
 
6. ábra: Az egy főre jutó GDP és fogyasztás vásárlóerő paritáson 2005 (EUR) 
 

 
 
Eurostat 
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A Gini koefficiens az egyes országokon belüli személyi jövedelem különbségek mértékét 
mutatja be. Magas értéke nagy, alacsony értéke kis jövedelem különbségekre utal. A 
jövedelemkülönbségek és a versenyképesség között a kapcsolat nem egyértelmű. Olyan 
országok is lehetnek nemzetközileg versenyképesek, ahol nagyok a jövedelem különbségek 
(pl. Egyesült Államok, Írország), de olyanok is, ahol kisebbek (pl. Finnország). A szegény 
országokban általában nagyobbak a jövedelem különbségek, de azokat az adott ország 
értékrendje is jelentősen befolyásolja (lásd a közel azonos fejlettségű Japán és az Egyesült 
Államok közötti hatalmas eltérést). Magyarországon ez a koefficiens ugyan viszonylag 
alacsony, de – akárcsak a többi visegrádi országban – emelkedik, ami jelentős jövedelem 
átrendeződést jelez.  
 
7. ábra: A jövedelmi egyenlőtlenség mértéke (Gini koefficiens) 
 

 
 
UN Human Development Report 2004 
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1.2 Az élet minősége 
 
A humán erőforrás minőségi mutatójának (HDI – Human Development Index) összetevői: 
a várható élettartam, az írni-olvasni tudás, az oktatásban való részvétel és a GDP/fő 
(vásárlóerő paritáson). A HDI mutató szoros kapcsolatot mutat az egy főre jutó GDP 
mérőszámával. A mutató szerint a humán erőforrások minősége a visegrádi országokban 
gyengébb, mint az EU-15-ben és Japánban.  
 
8. ábra: A humán erőforrások minőségi mutatója 
 

 
 
UN Human Development Report 2005 
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A jólét indikátorai között az egyik legfontosabb a születéskor várható átlagos élettartam. Az 
elmúlt közel fél évszázad alatt a magyarországi népesség várható élettartama 68 évről 72,4 
évre emelkedett (és az utóbbi évtizedben az emelkedés a korábbiaknál nagyobb ütemű 
volt). Ugyanakkor ez az életkori adat elmarad nemcsak a magasabb életszínvonallal, jobb 
egészségügyi szolgáltató rendszerekkel rendelkező országok adataitól, de a többi visegrádi 
országétól is. 
 
9. ábra: A születéskor várható élettartam 1960-2003 
 

 
 
OECD Factbook 2005 
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1.3 A környezet fenntarthatósága 
 
A fenntartható fejlődés definíciója szerint jelen szükségleteinket oly módon kell 
kielégítenünk, hogy közben nem rontjuk a jövő generációinak lehetőségeit saját 
szükségleteik kielégítésére. A vállalatok környezeti felelősségvállalása is feltétele a 
fenntartható fejlődésnek. A vállalati körben végzett nemzetközi felmérés összehasonlító 
adatai alapján, Magyarországon meglehetősen alacsony szintű a környezet állapotának 
figyelembe vétele. 
 
10. ábra: A fenntartható fejlődés jelentősége 2006 

 

 
 

IMD World Competitiveness Report 2006 
1=a vállalatok egyáltalán nem fordítanak figyelmet erre, 10=nagyon erősen figyelnek rá 
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A CO2 gáz a legnagyobb mértékben járul hozzá a földfelszín hőmérsékletének 
emelkedéséhez. Magyarország GDP-jének egy egységére vetített szén-dioxid kibocsátása 
nemzetközi összehasonlításban – a többi kelet-közép-európai országhoz hasonlóan – 
magas. Ugyanakkor örvendetes, hogy az utóbbi 15 évben a szén-dioxid kibocsátás mintegy 
22%-kal csökkent, így hazánk teljesítette a Kiotói Jegyzőkönyv keretében vállalt 
kötelezettségét. A kibocsátott szén-dioxid mennyiségének csökkenése mellett a belső 
arányok is megváltoztak. Nőtt a közlekedés és az ipar, de csökkent a lakossági – fűtéssel 
összefüggő – kibocsátás aránya. Fontos kiemelni, hogy Magyarországon az erdővel borított 
terület aránya 1990-2000-ben átlagosan 18,5%, amelynek szén-dioxid megkötő képessége az 
összkibocsátás 4-5%-át ellensúlyozza. Ezzel az aránnyal hazánk az európai országok 
élmezőnyébe tartozik. 
 
11. ábra: A GDP egységére jutó széndioxid kibocsátás 2004 (tonna/1 millió USD) 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
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Az egységnyi energia felhasználásra jutó GDP nagyságával kifejezett energiahatékonyság 
terén Magyarország a kilencvenes évek eleje óta javuló eredményeket mutat, megelőzve a 
kelet-közép-európai országokat. Az ipari szerkezetátalakítás kedvező hatásait további 
javulás követte a 2000-es években, ami főleg a szolgáltató szektor növekvő jelentőségének 
köszönhető. 
 
12. ábra: Energiahatékonyság* 2002 
 

 
 
UN Human Development Report 2005 
*Egységnyi energia felhasználásra jutó GDP (2000 PPP, USD) /olaj ekvivalens kg/ 
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A (települési szilárd) hulladék egy lakosra jutó mennyisége a kelet-közép-európai régiót 
tekintve Magyarországon az egyik legmagasabb, s a legjobban megközelíti az EU-15 
országok átlagát. A probléma abban van, hogy a hulladékok kezelésében az ártalmatlanítás 
és nem a hasznosítás játssza a legnagyobb szerepet. Míg az EU-15 országokban 39%-ban 
hasznosítják a települési szilárd hulladékokat, addig Magyarországon ez az arány mindössze 
ennek harmada, 13%.  
 
13. ábra: A települési szilárd hulladékok mennyisége és kezelése 2004 (kg/fő/év) 
 

 
 
Eurostat 
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A hulladékhasznosítás alacsony szintje fejeződik abban is ki, hogy Magyarországon a 
felhasznált papírmennyiség kevesebb, mint negyedét hasznosítják, ami a visegrádi négyek 
közül a legalacsonyabb arány, és kevesebb, mint a fele az EU-15 átlagának. 
 
14. ábra: Papír és karton visszaforgatási ráta 2006 (a felhasznált mennyiség százalékában) 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
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2 A versenyképesség alapvető feltételei 
 

A munkaerő kínálata 
 
A magyar gazdaság a piaci viszonyok kialakulását követően intenzív növekedési 
pályára állt, a növekedés forrását alapvetően a termelékenység növekedése képezte. A 
belföldi munkaerő-források 1992-2005 között összesen 2%-kal bővültek, miközben a 
munkaerő-felhasználás mintegy 10%-kal csökkent. Ennek következtében a 
munkavállalási korú, de gazdaságilag nem aktív népesség száma mintegy 40%-kal 
nőtt, ezen belül különösen a munkavállalási korú nyugdíjasok, illetve a tanulók száma 
bővült (közel 80, illetve 25%-kal). Ugyanakkor 2001-től folyamatosan nő az egy fő 
által ledolgozott munkaórák száma. A munkanélküliség 1992-2005 között kis 
mértékben, főleg adminisztratív intézkedések hatására csökkent. A foglalkoztatási 
színvonal nemzetközi összehasonlításban mégis igen alacsony, ami – a szociális 
biztonság érdekében történő magas költségvetési elvonások következtében – 
kedvezőtlenül befolyásolja a vállalatok versenyképességét.  
 
A termelékenység alakulása 
 
A versenyképesség összetevői között kiemelkedő jelentősége van a kínálati 
tényezőknek, azok között is a termelékenység növekedési ütemének. Hosszú távon a 
termelékenység (az egy munkaórára jutó hozzáadott érték) határozza meg egy ország 
nemzetközi versenyképességét, a nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás 
hatékonyságát, s egyúttal lakosainak életszínvonalát. Különösen akkor van ennek 
kiemelt jelentősége, amikor a munkaidő nem növelhető, illetve a foglalkoztatottak 
száma csak lassan nő. Magyarországon az utóbbi több mint egy évtizedben gyorsan, a 
fejlett országokét meghaladó mértékben nőtt a termelékenység, de ez nagyon eltérő 
mértékű volt az egyes ágazatokban. Ott, ahol a külföldi működő tőke beruházások 
jelentősek voltak (feldolgozóipar, főleg gépipar; pénzügyi szektor; logisztika; 
kereskedelem; ingatlanszektor; stb.) ott igen gyorsan nőtt a termelékenység, olykor a 
fejlett országok szintjét is elérve. Ugyanakkor egyes könnyűipari ágazatokban, a 
mezőgazdaságban és egyes állami kézben maradt szolgáltató ágazatokban nő a 
lemaradásunk. 
 
Árak és költségek 
 
Az egyes országok nemzetközi versenyképességét befolyásolja az általuk előállított és 
exportált áruk, illetve nyújtott szolgáltatások leglényegesebb költségelemeinek és 
árfolyamának az alakulása. Igaz ez Magyarországra is, amely intenzíven 
bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelembe. 2000 után a forint erősödése rontotta 
ugyan az ország nemzetközi versenyképességét a fő külső piacokon, de a nemzeti 
valuta más régióbeli országokban is erősödött, így az ország versenypozíciója nem 
változott alapvetően. A legnagyobb exportőr cégek egyben nagy importőrök is, ezért 
a reálárfolyam változások kevéssé hatnak a kivitelre. Magyarországon a régió 
országaihoz képest már viszonylag magasak a munkaerőköltségek. Dinamikus 
növekedésük, valamint a forint felértékelődése miatt főként Szlovákiával és 
Lengyelországgal szemben csökkent a magyar gazdaság versenyelőnye, a cseh 
gazdasággal viszont nagyjából azonos szinten mozog. A román és bolgár gazdaság az 
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igen alacsony bérszint és a beinduló fejlesztések következtében komoly 
versenytársnak ígérkezik. 
 
Piacok, befektetések 
 
A magyar gazdaság exportképessége a kilencvenes évek második felében 
ugrásszerűen javult, az exportdinamika megközelítette az ír gazdaságét, s meghaladta 
a régió összes országáét. A feldolgozóipar technológia-intenzív és kutatás-fejlesztés 
igényes ágazatai különösen sikeresen szerepelnek a világpiacon, s egyre több 
szolgáltató ágazat is bekapcsolódik a nemzetközi piacokba. A magas exportdinamika 
2000 után is fennmaradt, sikerült tovább növelni mind az áru-, mind a szolgáltatás 
exportot, ezzel Magyarország részesedését a világexportban. Mindebben komoly 
szerepe van annak, hogy Magyarországon – Észtország után – a második 
legmagasabb az egy főre jutó külföldi működő tőke állománya. Az utóbbi évek 
fejleménye, hogy – felülmúlva a többi új EU-tagállamot – nőtt a tőkekivitel, a hazai 
vállalatok főleg a régióban bővítik működésüket és piacaikat.  
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2.1 A munkaerő kínálata 
 
Magyarországon 1992-2005 között csökkent a 
foglalkoztatottak száma, ugyanakkor az egy fő által 
átlagosan ledolgozott órák száma dinamikusan, több 
mint 10%-kal bővült. Ezek együttes hatására az 
összes ledolgozott óraszám is emelkedett. A magyar 
munkaerőpiacon a kereslet ingadozásának 
kiegyenlítésére alkalmazott legfőbb eszköz a 
túlóráztatás, az egyéb, munkaerő-piaci 
rugalmasságot biztosító eszközök (így a 
részmunkaidős foglalkoztatás, a határozott idejű foglalkoztatás, a projekten való 
foglalkoztatás stb.) szerepe viszont marginális. 
 
15. ábra: A munkaórák alakulásának „tényezői” Magyarországon 1992-2005 (1992=100), (százalék) 

 

 
 
European Commission, AMECO 
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A kelet-közép-európai országokban jóval magasabb az egy fő által ledolgozott órák száma, 
mint a fejlett országokban, ahol rövidebb a munkaidő, hosszabb a fizetett szabadság, 
jelentősebb a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, kevesebb a túlóra. 
Magyarországon legalább 20, Csehországban viszont 30%-kal több órát dolgoznak egy 
évben átlagosan a foglalkoztatottak, mint Ausztriában. Miközben a régió többi országában 
csökkenő, Magyarországon növekvő az egy munkavállaló által ledolgozott munkaórák 
száma 
 
16. ábra: Munkaórák száma/fő/év 1995-2004 
 

 
 
OECD Economic Outlook 2006 
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21. oldal 

 

 
A következő ábrán szereplő kelet-közép-európai országokban – Szlovákia kivételével – 
csökken a népesség, ami a születések számának visszaesésével és az aktív korú (főleg a férfi) 
népesség magas halandóságával magyarázható. Mindez egyértelműen szűkíti a munkaerő-
piaci kínálatot. Ugyanakkor a nemzetközi munkaerő-vándorlás a régióban, így 
Magyarországon is jóval kisebb mértékű, mint egyes fejlett európai országokban, de a 
visegrádi országokban, Lengyelország kivételével már többletet eredményez, s így bővíti a 
munkaerő-piaci kínálatot. Egyes régiókban, főként a Dunántúl északi részén komoly 
gazdasági hajtóerőt jelent a nagyszámú szlovák munkavállaló. 
 
17. ábra: A népesség változása 1993-2004 (1993=100) (százalék) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
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22. oldal 

 

 
Valamennyi kelet-közép-európai országban és az EU-15 legtöbb országában emelkedik az 
idős népesség aránya, mert a második világháború után született nagy létszámú 
korosztályok kerülnek folyamatosan ebbe a korcsoportba, miközben a fiatalabb 
korcsoportok lényegesen alacsonyabb létszámúak. 2015-re Magyarország elöregedése 
nagyobb fokú lesz, mint a régióban Szlovákiában, Lengyelországban, vagy Romániában. A 
probléma az Európai Unió legtöbb országában jelentkezik: az eltartási ráta – a 65 éven 
felüliek aránya a munkaképes lakossághoz képest – az EU-25 szintjén a 2005. évi 25%-ról 
2020-ra 30% fölé emelkedik.  
 
18. ábra: A 65 évesnél idősebb lakosság várható aránya a teljes lakosságból 2015-ben (százalék) 
 

 
 
UN Human Development Report 2004 
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23. oldal 

 

 
Az aktív népesség (foglalkoztatottak és aktívan munkát kereső munkanélküliek) aránya 
jóval alacsonyabb a kelet-közép-európai országokban az EU-15 átlagánál. A vizsgált 
országok között ez Magyarországon a legalacsonyabb. A különbség nagymértékben a fekete 
(szürke) foglalkoztatás kiterjedtségével függ össze.  
 
19. ábra: Az aktív népesség* aránya 2005 (százalék) 
 

 
 
OECD Economic Outlook 2006 
*15-64 évesek 
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24. oldal 

 

 
A női népesség aktivitása az EU-15 országokban átlagosan mintegy 8 százalékponttal 
marad el a teljes népességétől. Magyarországon a különbség 5 százalékpontos, s a kelet-
közép-európai régió más országaiban a nők aktivitása jobban lemarad a férfiakétól, mint 
hazánkban.  
 
Míg az utóbbi évtizedben a nők aktivitási rátája az EU-15 országaiban enyhe emelkedést 
mutat, addig több kelet-közép-európai országban csökken. Magyarország viszont ebben 
kivétel; 2002 óta nő a munkaképes korú nők gazdasági aktivitása, míg a férfiaké lényegében 
stagnál.  
 
20. ábra: Az aktív nők* aránya 2005 (százalék) 
 

 
 
OECD Economic Outlook 2006 
*15-64 évesek 
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25. oldal 

 

 
Az EU-15 országokban 2005-ben az aktív népesség 92,2%-a volt foglalkoztatott, 7,8% 
pedig munkanélküli. A kelet-közép-európai országok közül kiemelkedően magas a 
munkanélküliek hányada Szlovákiában és Lengyelországban, lényegesen jobb a helyzet 
Magyarországon és Csehországban. A képzettség szerinti különbségek a régió országaiban 
igen jelentősek a foglalkoztatásban, sokkal nagyobbak, mint a fejlett országokban, ahol az 
alacsony képzettségűek legális foglalkoztatását is „európai módon” sikerült megoldani. 
 
21. ábra: A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen* belül 2005 (százalék) 
 

 
 
OECD Economic Outlook 2006 
*15-64 évesek 
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26. oldal 

 

 
A foglalkoztatottak aránya a munkaképes korúak körében a következő ábrán szereplő kelet-
közép-európai országokban jóval alacsonyabb, mint az EU-15 országaiban. Ebben 
legjobban Lengyelország maradt le, ahol a munkaképes korú népesség alig több mint a 
felének van munkahelye, igen magas a munkanélküliségi ráta. A foglalkoztatottak aránya 
sem Magyarországon, sem Szlovákiában nem éri el a 60%-ot, Csehországban viszont a 
foglalkoztatottsági szint az utóbbi két évben utolérte az EU-15 országok átlagát.  
 
22. ábra: A foglalkoztatottak arányának alakulása a munkaképes korú népességen belül 1998-2005 
(százalék) 
 

 
 
Eurostat 
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27. oldal 

 

 
A külföldi munkavállalók aránya több európai országban jelentős: 10% körüli Ausztriában, 
Luxemburgban, Svájcban, illetve Németországban, míg Kelet-Közép-Európában rendkívül 
alacsony, egyedül Csehországban éri el a 2%-ot.  
 
23. ábra: A külföldi munkavállalók aránya az összes foglalkoztatotthoz képest 2003 (százalék) 
 

 
 
OECD In Figures 2005 
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2.2 Termelékenység 
 
A nemzetgazdasági szintű termelékenység 
legpontosabb mutatója a hozzáadott 
érték/ledolgozott munkaórák száma, ami a 
termelékenységi szintet, nemzetközi 
összehasonlításban – közös vagy egy meghatározott 
valutában kifejezve – az egyes országok közötti 
termelékenységi különbségeket jelzi. Olyan 
időszakban, amikor a munkavállalók heti 
munkaideje a legkülönbözőbb okok miatt nem 
növelhető és a foglalkoztatottak száma nem, vagy lassan nő, a GDP növekedési ütemét 
mind nagyobb mértékben határozza meg a termelékenység alakulása. 
 
A következő ábrán szereplő minden országban, de főként a régió országaiban sokkal 
magasabb a munkaórák száma, mint az EU-15 átlaga. Ugyanakkor egy munkaóra alatt jóval 
kevesebb hozzáadott értéket állítanak elő. 
 
24. ábra: A termelékenység (GDP/foglalkoztatottak száma) és a munkaórák különbségei (EU-15 
országok átlagától számított eltérés), (százalék) 
 

 
 
OECD Productivity Database 
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29. oldal 

 

 
Az utóbbi több mind egy évtizedben Magyarországon az egy foglalkoztatottra jutó GDP 
gyors növekedéséhez sokkal nagyobb mértékben járult hozzá a termelékenység javulása, 
mint a ledolgozott munkaórák számának növekedése.  
 
25. ábra: A GDP növekedésének összetevői Magyarországon évente átlagosan 1992-2005 (százalék) 
 

 
 
OECD Productivity Database 
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30. oldal 

 

 
A 2000 utáni időszakban a munkatermelékenység Magyarországon a többi kelet-közép-
európai országhoz hasonló gyors ütemben nőtt, jelentősen meghaladva a fejlett országok 
dinamikáját.  
 
26. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó GDP alakulása 2000-2006* (2000=100), (százalék) 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 és IMD World Competitiveness Online  
*2006: Európai Bizottság előrejelzése 
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31. oldal 

 

 
Igen eltérő a termelékenység emelkedésének hozzájárulása a GDP növekedéséhez. A régió 
új tagországaiban egyértelműen döntő szerepe volt a növekedésben. Ugyanakkor több EU-
15 országban és az Egyesült Államokban igen fontos szerepe volt a foglalkoztatottság 
bővülésének is.  
 
27. ábra: A GDP és a munkatermelékenység (egy foglalkoztatottra jutó GDP) alakulása 2000-2006 
(2000=100), (százalék) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
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32. oldal 

 

 
A munka termelékenysége a régió országaiban a műszaki szempontból korszerű 
ágazatokban (járműgyártás, villamos gép- és műszergyártás, irodagépgyártás, 
gyógyszergyártás) nőtt a leggyorsabban. A járműgyártás esetében főleg Szlovákiában és 
Magyarországon a kiemelkedő mértékű termelékenység növekedés a külföldi autóipari 
cégek betelepedésére, azon belül zöldmezős beruházásaira vezethető vissza. A külföldi 
működő tőke beruházások termelékenységnövelő hatása viszont kevésbé érvényesült még 
Lengyelországban és Csehországban, ahol nagy hagyományai vannak a személyautó-
gyártásnak. A termelékenység-javulási rangsort a villamos gépiparban Magyarország, a 
hagyományos gépiparban Lengyelország vezeti. A vegyiparban, és kisebb mértékben az 
élelmiszeriparban, a kialakult és elterjedt technológia határozza meg a termelékenység-
növekedési ütemet; ezekben az ágazatokban jól kivehető a későn jövők (így Románia) 
előnye.  
 
28. ábra: A munkatermelékenység alakulása néhány feldolgozóipari ágazatban 1995-2004 
(1995=100), (százalék) 
 

 
 
WIIW Handbook of Statistics 2005 
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33. oldal 

 

2.3 Árak és költségek 
 
Az egyes országok nemzetközi versenyképességét 
befolyásolja az általuk előállított és exportált áruk, 
illetve nyújtott szolgáltatások leglényegesebb 
költségelemeinek és a nemzeti valuta árfolyamának 
az alakulása.  
 
 
 
 
2.3.1 Árak 

 
A fogyasztói árindex a háztartások szempontjából lényeges költségelemeket tartalmazza, 
tehát nemcsak azokat, amelyek a vállalkozások versenyképességét alakítják. Ugyanakkor – a 
vállalkozások szempontjából is fontos – reálbérek alakulásában fontos szerepük van. Az 
éves átlagos fogyasztói árindex Magyarországon 1997 és 2005 között 18,5%-ról 3,5%-ra 
csökkent, közelítve a célul kitűzött 3%-os szinthez. Annak ellenére, hogy a dezinfláció 
Magyarországon volt a legnagyobb mértékű, a fogyasztói árindex dinamikája még mindig itt 
a legmagasabb az összehasonlításban szereplő kelet-közép-európai EU-tagországok között. 
Az általános forgalmi adó kulcsának 5 százalékpontos csökkentése 2006 első felében 
tovább mérsékelte a drágulás ütemét, a magas kőolajárak és a 2006 nyár végén bevezetett 
intézkedések (energiaár- és adóemelés) árnövelő hatásúak (várhatóan 2007 közepéig). Ezt 
követően azonban újra gyors áresés várható. 
 
29. ábra: A fogyasztói árindex alakulása 1997-2005 (előző év=100) (százalék) 
 

 
 
Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok 
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A fogyasztói árindexszel számított reálárfolyam index – amikor a nominális árfolyam 
változását a fogyasztói árindexszel korrigálják – egyik legfőbb előnye az, hogy az a 
fogyasztói árindexen keresztül tartalmazza a Magyarország külgazdasági kapcsolataiban és 
bruttó hazai termékében számottevő súlyú és mind fontosabbá váló idegenforgalmat. Az új 
EU-tagországokat és a belépőket (Bulgária és Románia) tekintve a fogyasztói árindex alapú 
reálárfolyam-index 2000 és 2005 között Szlovákiában értékelődött fel a legnagyobb 
mértékben, majd Magyarország, Csehország és Bulgária következett. Ez rontotta az 
idegenforgalom versenyképességét ezekben az országokban.  
 
30. ábra: Fogyasztói árindex alapú reálárfolyam index 2005 (2000=100) (százalék) 
 

 
 
WIIW Handbook of Statistics 2005 
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35. oldal 

 

 
A termelői ár alapú reálárfolyam esetében a nominális árfolyam változását az ipari termelői 
árindexszel korrigálják. A termelői ár alapú reálárfolyam index azt mutatja, hogy az 
árbevétel szempontjából mely piacokon érdemes termelni. Eszerint 2000 és 2005 között 
Románia relatív nemzetközi versenyképessége romlott a legnagyobb mértékben, de 
Magyarországénál jobban romlott ez a bolgár, a cseh és a szlovák gazdaságban is.  
 
31. ábra: Termelői árindex alapú reálárfolyam index 2005 (2000=100) (százalék) 
 

 
 
WIIW Handbook of Statistics 2005 
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2.3.2 Bér jellegű költségek 
 
Mivel a munkabér a vállalkozások fontos költségeleme, ezért a munkabérek, tágabb 
értelemben a járulékos költségeket is tartalmazó munkaerőköltségek nagysága és változása a 
nemzetközi versenyképesség kiemelkedő fontosságú tényezője.  
 
Az egy foglalkoztatottra jutó munkaerőköltség Magyarországon 2005-ben 12,6 ezer euró 
volt, ami a legmagasabb a kelet-közép-európai EU-tagországok között, miközben 
jelentősen alacsonyabb, mint az EU-15 átlaga. Az elemzési körbe bevont országok közül ez 
csak Romániában, Csehországban és Észtországban emelkedett nagyobb mértékben az 
utóbbi öt évben, mint Magyarországon. A kiemelkedő dinamika Romániában és 
Észtországban az alacsony induló értékre vezethető vissza.  
 
32. ábra: Egy foglalkoztatottra jutó munkaerőköltségek 2005 (ezer EUR) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
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Magyarország munkaerőköltség alapú versenyképessége 2000-ig jól alakult, de az 
ezredfordulót követően jelentősen romlott. A fajlagos munkaköltségek Magyarországon 
64,5%-kal emelkedtek 1995 és 2005 között, amely mögött – elsősorban 2001 után – a 
béreknek a  munkatermelékenységnél sokkal gyorsabb növekedése állt.  
 
33. ábra: Egy foglalkoztatottra jutó munkaerőköltségek alakulása* 1999-2005 (1999=100), 
(százalék) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
*Reál érték változás 
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38. oldal 

 

 
A fajlagos munkaerőköltségek alakulását 10 éves idősoron vizsgálva Magyarország 
leginkább Szlovákiához hasonlítható, míg Csehország tudhatja magáénak a legmagasabb, 
Lengyelország a legelőnyösebb értékeket a térségben.  
 
34. ábra: A fajlagos munkaköltségek (unit labor cost=ULC) alakulása 1995-2005 (1995=100), 
(százalék) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
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2000 után a vásárlóerő-paritáson kalkulált egységnyi munkaerőköltség az osztrák érték 
százalékában nőtt, de 2005-ben még mindig csak annak 40%-a körül volt Csehországban, 
Magyarországon, Lengyelországban és Észtországban, viszont 30-35%-a körül 
Szlovákiában, Romániában és Lettországban. Az utóbbi évek béremelései vásárlóerő-
paritáson nem erodálták túlságosan Magyarország relatív nemzetközi munkaerőköltség-
előnyeit. 
 
35. ábra: Egységnyi munkaerőköltségek vásárlóerő paritáson Ausztriához viszonyítva 2000-ben és 
2005-ben (százalék) 
 

 
 
WIIW Handbook of Statistics 2005 
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40. oldal 

 

 
A feldolgozóipar versenyképessége összességében kedvezően alakult Magyarországon 
1995-2005-ben: a bérek emelkedését sikerült a munkatermelékenység növelésével 
ellensúlyozni.  
 
36. ábra: A fajlagos munkaköltségek (ULC) alakulása a feldolgozóiparban 1995-2005 (1995=100), 
(százalék) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
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2.3.3 Egyéb (nem bér jellegű) költségek 
 
A nemzetközi versenyképesség vizsgálható még néhány más költségnem alakulása alapján, 
ezek jelentősége különböző. Az irodabérleti díjak nagyságának csak akkor van jelentősége, 
ha az egyéb feltételek azonosak, vagy közel azonosak. Az energia már jelentősebb 
költségtétel, a magasabb energiaárak rontják a költség-versenyképességet.  
 
Magyarországon egy irodahelyiség átlagos éves (egy négyzetméterre vonatkozó) bérleti díja 
a fővárosban magasabb, mint Csehország, Lengyelország és Szlovákia fővárosaiban, 
azonban jóval elmarad az ír, illetve a japán bérleti díjtól. 2005-ben igen jelentős volt az 
irodakereslet, amely a bérleti díjak enyhe emelkedését hozta magával. A szakma várakozásai 
szerint a bérleti díjak 2006 végéig a jelenlegi szinten maradnak, ezt követően azonban annak 
következtében, hogy egyre több új irodaépületet adnak át, kis mértékben csökkenhetnek. 
 
37. ábra: Irodabérleti díjak 2005 (négyzetméter/év) (USD) 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
 



VERSENYKÉPESSÉGI ÉVKÖNYV 2006 
 

 
42. oldal 

 

 
Az ipari elektromos áram díja Magyarországon közel megegyezik a szlovákkal, jóval 
magasabb azonban a cseh, illetve lengyel díjnál. A piac – közösségi jogszabályok által előírt 
– további liberalizációjával az új tagállamok közötti különbségek várhatóan mérséklődnek. 
 
38. ábra: Az ipari elektromos áram díja 2005 (EUR/100 kwh) 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
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A nagy ipari gázfelhasználók – amelyek legalább évi 41.860 GJ-t használnak fel –  éves 
költségei Magyarországon több mint kétszeresére emelkedtek 1995 és 2005 között. Az ipari 
gázár 2006-ban a visegrádi országok közül Magyarországon a legmagasabb, de kissé 
alacsonyabb az EU-15 átlagánál.  
 
39. ábra: Ipari gázár 2006 (EUR/GJ) 
 

 
 
Eurostat 
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Az International Telecommunication Union felmérése szerint a mobilhívások átlagos 
percdíja Magyarországon nemcsak a közép-európai országokénál, hanem a vizsgált régi EU 
tagállamokénál is magasabb. Ennek ellenére 2004-ben Magyarországon ezer főre 864 mobil 
telefon előfizető jutott, 44%-kal több mint Lengyelországban.  
 
40. ábra: Telefonköltségek (mobil) 2005 (USD/perc) 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
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Magyarországon a szélessávú internet elérés elsődleges eszköze az ADSL, 2005-ben az 
internet csatlakozások 54%-a ADSL-en keresztül valósult meg. Az ezer főre jutó szélessáv-
előfizetők száma 2002 és 2004 között közel négyszeresére (11-ről 41 főre) emelkedett, mely 
48%-kal haladta meg a lengyel, 43%-kal a cseh, illetve 78%-kal a szlovák értéket. A 100 
kbit/s sebességű szélessáv-hozzáférés havi díja a vizsgált országok közül Magyarországon a 
legmagasabb. 
 
41. ábra: ADSL díja 2003 (USD/100 kbit/s/hó) 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
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A nem-élet biztosítások adják Magyarországon a biztosítók díjbevételeinek 60%-át. Ebben 
az üzletágban a gépjármű és az ingatlanbiztosítás a legnagyobb jelentőségű. A svájci Sigma 
felmérése szerint a magánszemélyek hazánkban évente átlagosan 145 USD-t költenek nem-
élet jellegű biztosításra, ami ugyan ötszöröse a román, töredéke azonban az ír, az osztrák 
vagy a finn értéknek. 
 
42. ábra: Nem-élet biztosítási kiadások 2003 (USD/fő) 
 

 
 
World Insurance in 2003, Sigma Np. 3. 2004 
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A magyar vállalatok környezetvédelmi célokra lényegesen kevesebbet költenek, mint a régi 
EU-tagállamok, de jelentős Magyarország lemaradása Szlovákiától és Lengyelországtól is. 
Ezek a költségek – a szigorúbb szabályozás következményeként – várhatóan a jövőben 
növekedni fognak. 
 
43. ábra: Egy főre jutó környezetvédelmi kiadások az iparban 2003 (EUR) 
 

 
 
Eurostat 
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Az egyes országok finanszírozási díjainak összehasonlításakor irányadó mérőszám a 
jegybanki alapkamat. Magyarországon az alapkamat 2003 novemberétől 2006 júniusáig 
folyamatosan (12,5%-ról 6%-ra) csökkent, 2006 nyarán azonban három lépésben 7,25%-ra 
emelkedett. A vizsgált országok közül csupán Romániában magasabb a jegybanki 
alapkamat, mint Magyarországon. 
 
44. ábra: Jegybanki alapkamat 2006 július (százalék) 
 

 
 
Nemzeti bankok honlapjai 
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2.4 Piacok és befektetések 
 
A versenyképesség kiemelkedő fontosságú 
komponense a nemzetközi munkamegosztásba 
való bekapcsolódás hatékonysága, különösen a 
nagy világgazdasági nyitottságú, így sebezhető kis 
országok esetében. A nemzetközi 
munkamegosztásba való bekapcsolódás 
legáltalánosabb mennyiségi jellegű mutatószáma az 
áruk és szolgáltatások exportja növekedési 
ütemének alakulása.  
 
A piacgazdaságba való átmenet befejeződése és az 1995. évi pénzügyi stabilizációs program 
végrehajtása után a magyar gazdaság exportképessége ugrásszerűen javult. Az 1990-es 
évized második felében a magyar exportdinamika a vizsgált országok élcsoportjában volt, 
Észtország és Írország előzte csak meg. A 2000 utáni időszakban a magyar kivitel 
növekedési üteme tartósan meghaladta az EU-15 országokét, de elmaradt az ábrán szereplő 
új tagállamok dinamikája mögött. 2005-ben Magyarországon 10%-kal, továbbra is gyorsan, 
bár csökkenő ütemben nőtt a kivitel, jóval meghaladva a behozatal bővülését.  
 
45. ábra: Az áruk és szolgáltatások exportjának alakulása 2000/1995, 2005/2000, (százalék) 

 

 
 
European Commission, AMECO 
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A kivitel áruszerkezete a visegrádi országok mindegyikében a feldolgozott termékek, illetve 
a gépek, szállítóeszközök dominanciáját mutatja, különösen igaz ez Magyarországra és 
Csehországra, ahol e két árucsoport a teljes export kilenctizedét adja. Az élelmiszerek, 
italok, dohányáru, a nyersanyagok, valamint az energiahordozók export-részesedése a 
vizsgált országokban – Bulgária kivételével – 20% alatti. 
 
46. ábra: A kivitel áruszerkezete nemzetközi összehasonlításban 2004 (százalék) 
 

 
 
World Trade Organization 
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A kelet-közép-európai országok világkereskedelemből való részesedését országonkénti 
bontásban mutatja az alábbi két ábra. Míg termékek esetében egyértelmű növekedés látható, 
szolgáltatások esetében viszonylag stabil növekedést csak Magyarország tud felmutatni.  
 
47. ábra: Részesedés a világkereskedelemből termékek esetén 1993-2005 (százalék) 
 

 
 
 World Trade Organization 
 
48. ábra: Részesedés a világkereskedelemből szolgáltatások esetén, 1993-2005 (százalék) 
 

 
 
World Trade Organization 
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A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás minőségét jelzi az egyes ágazatok 
világexportjából elfoglalt részesedés. A végbement gyors szerkezeti korszerűsödés 
eredményeként Magyarország világexportban elfoglalt részesedése egyrészt a 
feldolgozóiparban jobban javult, mint a mezőgazdaságban, másrészt a feldolgozóiparon 
belül sokkal erőteljesebb volt az előretörés a szakképzett munka- és technológia-intenzív, 
illetve részben kutatás- és fejlesztés-igényes ágazatokban (irodagép- és számítástechnikai 
berendezések gyártása, gépgyártás, azon belül közúti járműgyártás), mint a nemzetközi 
szerkezet-átalakulási folyamatokban lemaradó textiliparban és élelmiszeriparban. 
 
49. ábra: Részesedés a világexportból gazdasági ágak alapján 1998 és 2004 (százalék) 
 

 

 
 
World Trade Organization 
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A nemzetközi szolgáltatás-exporton belül Magyarország részesedése a kereskedelmi 
szolgáltatások körében emelkedett a legerőteljesebben. Ide tartoznak a szoftverfejlesztés, a 
pénzügyi-, számviteli és egyéb üzleti szolgáltatások és a kutatás-fejlesztés is. A szállítási 
exportban bekövetkezett nemzetközi pozíciójavulás Magyarország központi fekvéséből 
adódó előnyök kiaknázására, azon belül a logisztikai bázisok terjedésére vezethető vissza. 
 
50. ábra: Részesedés az egyes szolgáltatások világkereskedelméből 1998-2004 (százalék) 
 

 
 
World Trade Organization 
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Az egy főre jutó külföldi működő tőke állomány Magyarországon 2004-ben megközelítette 
a 6000 dollárt, ami Észtország után a második legmagasabb érték az EU új tagállamai 
között. A magyar adat alig marad el a portugáltól, jóval nagyobb viszont a görögnél.  
 
51. ábra: Az egy főre jutó külföldi működő tőke állomány 2004 (USD)  
 

 
 
 
UNCTAD World Investment Report 
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2000 és 2004 között Magyarország aránya a világ működő tőke import állományában 0,4%-
ról 0,68%-a nőtt, azaz a magyar relatív súly nagyobb a közvetlen tőkebefektetésekben, mint 
a világexportban. A Magyarországon befektetett külföldi működő tőke állománya, illetve 
ami ezzel egyenértékű, a világ működő tőke import állományában elfoglalt részesedés az 
osztrák, a portugál és a lengyel értékhez áll közel, meghaladja viszont a finn adatot. Mindez 
Magyarország figyelemreméltó versenyképességére utal a működő tőke bevonásában.  
 
52. ábra: A világ külföldi működő tőke importjában és exportjában való részesedés 2004 (százalék) 
 

 
 
UNCTAD World Investment Report 
 
Magyarország sokáig csak fogadta a működő tőkét. A hazai vállalkozások megerősödése, 
belső piacuk beszűkülése az utóbbi években már növekvő tőkekivitelt is lehetővé tett. A 
magyar működő tőke export nagyságrendje nemzetközi összehasonlításban ugyan még nem 
jelentős, de meghaladja a többi új EU-tagállamét. A célországok a szomszédos államok, 
főként Szlovákia és Románia, illetve olyan szovjet utódállamok – Ukrajna és Oroszország –
ahol a magyar cégek megőrizték piaci pozícióikat. 
 



VERSENYKÉPESSÉGI ÉVKÖNYV 2006 
 

 
56. oldal 

 

3 Gazdaságpolitika 
 

Adózás és gazdasági szabályozás 
 
Az adózás igen lényeges eleme a versenyképességnek, lévén az adóbevételekből az 
állam fontos – infrastruktúrát fejlesztő, kutatás-fejlesztési és oktatási-képzési – 
kiadásokat finanszíroz. Ha viszont az állam nem jól költi el az adóbevételeket, vagy 
túlságosan magasak a kivetett adók, az elriasztja a befektetőket, a vállalkozásokat 
pedig arra készteti, hogy minél kevésbé fedjék fel tényleges adózandó eredményeiket. 
Magyarországon a nyereségadó szintje (16%) nemzetközi összevetésben alacsony, 
viszont a bért terhelő adóké (személyi jövedelemadók, társadalombiztosítás, 
munkaadókat és munkavállalókat terhelő egyéb adók) kiemelkedően magas (a bruttó 
bérek mintegy 50%-a). Az áfa 20%-os mértéke 2006. január 1-jétől több európai 
országéval megegyezik, de még mindig kissé magas. 
 
Infrastruktúra 
 
Az infrastruktúra fejlettsége nagymértékben meghatározza egy-egy ország tőkevonzó 
képességét és – részben ezen keresztül is – a versenyképességét. Hazánk 
infrastrukturális oldalról jobb helyzetben van, mint más kelet-közép-európai 
országok, de nagy még az elmaradásunk az Unió fejlett országaitól. A közlekedési 
infrastruktúra minősége sokat javult az utóbbi három-négy évben, ami a 
gyorsforgalmi utak építésének köszönhető. A hazai közutak színvonala így az EU-25-
öt alapul véve közepes. A légi forgalom földi kiszolgálása kiemelkedően jó, szintén 
megfelelőek a vízi közlekedéshez kapcsolódó létesítmények. Kiemelkedő nemzetközi 
kitekintésben a magyar energetikai rendszer színvonala. A lakásépítési és ellátottsági 
mutatók alapján hazánk az Európai Unió középmezőnyében helyezkedik el, de egyes 
mutatókban lehagyja még a gyorsan fejlődő Írországot is. 
 
Információs és kommunikációs technológia (IKT) 
 
Az IKT javak elterjedtsége, használatuk gyakorisága fokmérője egy ország 
fejlettségének, s jól mutatja a humán erőforrás minőségét is. Az IKT használata maga 
után vonja az ilyen típusú ismeretek bővülését is a társadalomban, illetve újabb 
fejlesztések mozgató rugója lehet. Az elmúlt években hazánkban a telekommunikáció 
területén a vezetékes vonalak folyamatos visszaszorulása és a mobiltelefonok 
elterjedése volt a jellemző. Az otthoni PC penetráció jelentősen nőtt, az internet 
terjedését a szélessávú kapcsolatok számának növekedése generálta. Összességében 
lemaradásunk a korábbi EU tagállamokhoz képest nem csökkent, régiós 
versenytársainkkal hozzávetőleg azonos szinten vagyunk, velük együtt alkotjuk 
Európa középmezőnyét. A következő évek fejlődését technológiai oldalról 
elsősorban a vezeték nélküli szélessávú infrastruktúrák elterjedése és a sávszélesség 
iránti igény növekedése, keresleti oldalról pedig a digitális televíziózás és a politika 
által is felkarolt elektronikus kormányzati szolgáltatások sikeressége határozza meg. 
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Innováció 
 
A nemzetgazdaságok hosszú távú versenyképességét alapvetően megújulási 
képességük határozza meg. Magyarország nemzetközi összevetésben keveset költ 
kutatás-fejlesztésre és innovációra, különösen a vállalati ráfordítások maradnak el a 
versenytársaktól. A kutatói és mérnöki utánpótlás elapadni látszik, a jól képzett 
munkaerő sokszor külföldön kamatoztatja megszerzett tudását. A külföldi tőke által 
meghatározott ipari szektor hatékony, jól alkalmazkodik a globális piaci 
kényszerekhez, ám egyelőre nem épít eléggé a hazai munkaerő szaktudására (a hazai 
klaszterek fejletlenek, a vállalat-kutatóhely együttműködések ritkák). Az üzleti 
környezet nem igazán innováció barát. Összességében nem meglepő, hogy az új 
tudás hasznosulása (az új termékek aránya, a szabadalmak száma) elmarad az ország 
lehetőségeihez képest. 
 
Oktatás és képzés 
 
Egy ország versenyképességének meghatározó tényezője az oktatás és a képzés 
korszerűsége, a humán tőkébe való invesztálás minősége. A tudásnövelés nemcsak az 
egyén életminőségének javulásához, de az ország összteljesítményének fejlődéséhez is 
hozzájárul. A rendszerváltást követő években Magyarországon jelentősen átalakult az 
oktatási és képzési rendszer. Tanulni vágyók tömegei kerültek be – elsősorban 
magasabb képzési szinteken – az oktatási rendszerbe, a túlzott mértékű expanzióhoz 
azonban nem társult minőségi fejlesztés. A folyamat következtében jelentősen 
visszaesett a képzés színvonala. Párhuzamosan ezzel a trenddel rohamosan csökken 
az alacsonyabb képzési szinteken – főleg a szakmunkásképzésben – oktatottak száma, 
ami jelentős szakemberhiányt eredményez egyes szakmák esetében.  
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3.1 Adózás és gazdasági szabályozás 
 
3.1.1 Adózás 

 
Magyarországon 2004-ben a GDP-hez mérten 
39,1%-ot vont el az állam különféle adók, tb- és 
egyéb járulékok, illetve illetékek formájában az 
állampolgároktól és a vállalkozásoktól. Ez a mérték 
az EU-25 országainak átlagával (39,3%) közel 
egyező, de a visegrádi országok között ez volt a 
legmagasabb adószint. 
 
Az EU-15 országaira 2000-ig – az euró 
bevezetéséig (!) - az adók emelkedése, az ezt követő négy évben az adócsökkenés volt a 
jellemző. Ez a tendencia érvényesült a visegrádi országokban is. Magyarországon az 
adóbevételek átlagos szintje 1999 és 2003 között 39,5% volt, amely 2004-ben és 2005-ben 
mérséklődött, 2006-ban azonban nő. 
 
53. ábra: Összes adóbevétel a GDP arányában 2004 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
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Az egyes adófajták hozzájárulása az adóbevételekhez igen eltérő volt az EU országaiban, 
ezért is vált kulcsfontosságúvá az adózás, az adókulcsok harmonizációja. Magyarországon a 
termékadók 42%-os aránya a legmagasabbak közé tartozik. Ennél lényegesen kisebb, 25%-
os a jövedelemadók részesedése, mely azonban Szlovákiában és Lengyelországban ennél is 
alacsonyabb. A tb-járulékokból származó bevételek aránya a szomszédos Ausztriában, 
Horvátországban és Romániában jóval magasabb, mint az átlagos szintű hazai 30%.  A 
tőke- és vagyonadók súlya mindenhol kicsi, nálunk is. 
 
54. ábra: Az adóbevételek megoszlása fő adófajták szerint 2004 (százalék) 
 

 
 
KPMG's Corporate Tax Rate Survey 2006 
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A visegrádi országok viszonylag igen alacsony nyereségadó-kulcsai közül is kitűnik a 
magyarországi 16%-os alapráta, amely az adókedvezmények igénybevétele révén lényegesen 
tovább mérséklődhet. (Az effektív nyereségadó nálunk csak 10% körüli, de az iparűzési 
adót is figyelembe véve már meghaladja a 16%-ot.)  
 
55. ábra: Vállalati nyereségadó kulcsok 2006. január (százalék) 
 

 
 
KPMG's Corporate Tax Rate Survey 2006 
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A világgazdaságot 2003-2006 között a stabil, de még inkább a csökkenő vállalati 
nyereségadó kulcsok jellemezték. Ennek megfelelően az EU-15 országai közül többen is 
mérsékelték a vállalati nyereségadó terhelést (Ausztria, Finnország, Görögország, 
Portugália), élénkítve ezzel – legalábbis szándékuk szerint – a gazdasági növekedést. 
Szembetűnő, hogy a 2004-ben csatlakozó országok közül a lengyelek, a csehek és a 
szlovákok is jelentősen csökkentették az adókulcsokat, ezáltal azok már kevéssé térnek el 
egymástól. Magyarországon 2004-től szintén csökkent az adókulcs, ez kedvező a 
vállalkozások versenyképessége szempontjából. A kiigazítás keretében viszont 2006. utolsó 
negyedévétől kezdve emelkedik a nyereségadó kulcsa Magyarországon. 
 
56. ábra: Az átlagos nyereségadókulcsok csökkenése 2003-2006 (százalék) 
 

 
 
KPMG's Corporate Tax Rate Survey 2006 
 



VERSENYKÉPESSÉGI ÉVKÖNYV 2006 
 

 
62. oldal 

 

 
A még érvényben lévő 16 százalékos magyar nyereségadókulcs az egyik legalacsonyabb a 
kibővült Európai Unióban. A főként a beruházásokat ösztönző hazai adókedvezmények a 
tényleges adóterhet több százalékponttal a névleges alá szorították 1997-2004-ben. Az EU-
csatlakozással azonban a kedvezmények csökkentek, s távlatilag (a korábbi kedvezmények 
kifutásával) egyre inkább közel kerül a tényleges adóteher a névlegeshez.  
 
57. ábra: A vállalatok tényleges nyereségadója Magyarországon 1997-2004 (százalék) 
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A munkaerőköltségek százalékában kifejezett béradók (jövedelemadók, munkaadókat és 
munkavállalókat terhelő adók) nagysága Magyarországon igen jelentős (50,5%) és ennek 
több mint a fele a foglalkoztatókat terheli. A többi visegrádi ország szintje közel van az 
EU-15 42%-os átlagához. Nálunk a foglalkoztatottság alacsony színvonala és a 
kiskeresetűek jelentős adómentesítése miatt az átlagos keresetű munkavállalók alkalmazása 
igen magas teherrel, főleg a munkáltatókat érintő magas tb-járulékkal párosul (ennek 
mértéke 1998-ban még 39% volt, 2006-ban 29%). A magas béradók Magyarországon 2005-
ben kissé, Szlovákiában igen jelentősen csökkentek (a munkáltatók által fizetett tb-járulék 
radikális csökkentésével), Csehországban és Lengyelországban azonban nőttek. 2006-tól a 
béradók is kissé emelkednek Magyarországon.  
 
A minimálbérnél a bérek adóterhelése – aminek a foglalkoztatási szempontból kiemelt 
jelentősége van – némileg kedvezőbb. 
 
58. ábra: A béradók a munkaerőköltség arányában 2005 (százalék) 
 

 
 
OECD Taxing Wages 2005 
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64. oldal 

 

 
A progresszíven adózó személyi jövedelmek tényleges adóterhelése Magyarországon 
tendenciájában 2000-től mérséklődött, a legmarkánsabban azonban 2004-2005-ben, mivel 
az adókulcsok csökkentek. 2006 utolsó negyedévétől emelkedik az SZJA-terhelés. 
 
59. ábra: Átlagos személyi jövedelemadó terhelés Magyarországon 2001-2005 (százalék) 
 

 
 
APEH 
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65. oldal 

 

 
Magyarországon a GDP arányában kifejezett tb-járulékok mértéke a felsorolt országok 
átlagával (10,9%) közel megegyezik. A többi visegrádi országban ez a mérték lényegesen 
magasabb. Érdekességként említhető, hogy 2004-ben az EU-n belül Dánia érvényesítette a 
legalacsonyabb tb-járulék elvonást, mivel szinte kizárólag adókból finanszírozza 
társadalombiztosítási rendszerét. 
 
60. ábra: Kötelező tb-járulék a GDP arányában 2004 (százalék) 
 

 
 
OECD Revenue Statistics 2005 
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66. oldal 

 

 
A normál áfa-kulcs mértéke 2004-ben 25% volt Magyarországon, a legmagasabb a 
régióban, amit az általánostól eltérő, 5, ill. 15%-os kedvező adómérték egészített ki. Ezt 
csak az EU által előírt termékek és szolgáltatások körére lehetett alkalmazni. 2006-tól a 
normál áfa kulcs 20%-ra, a visegrádi országok átlagára csökkent, a 15%-os kulcs viszont 
megszűnt (20%-ra nőtt). 
 
61. ábra: Általános forgalmi adó kulcs 2004 (százalék) 
 

 
 
OECD Revenue Statistics, nemzeti statisztikák 
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67. oldal 

 

 
Magyarországon a vizsgált országok átlagánál (1,32%) jóval alacsonyabb a GDP-hez mért 
tőke- és vagyonadó aránya. Ez – Lengyelország kivételével – a visegrádi országokra is 
jellemző, ahol ez a szint az átlagot valamivel meghaladja. Hazánkban a tőke- és vagyonadók 
jelentős része vagyonátruházási illetékekből, a vállalkozások által fizetett építményadókból, 
gépjárműadóból, osztalékadóból, árfolyamnyereség, illetve ingatlanok értékesítése és 
bérbeadása után képződő jövedelem adójából származik.  
 
62. ábra: Tőke- és vagyonadók a GDP arányában 2004 (százalék) 
 

 
 
OECD Revenue Statistics, nemzeti statisztikák 
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3.1.2 Gazdasági szabályozás 

 
A WEF – üzletemberek megkeresésén alapuló – felmérésének eredményei azt mutatják, 
hogy Magyarországon a piaci verseny intenzitása erősebb, mint más kelet-közép-európai 
országokban és az utóbbi két évben még javult is ennek megítélése. A fejlett gazdaságoktól 
így is kissé elmarad a verseny ereje.   
 
63. ábra: A gazdasági verseny intenzitása 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=nagyon gyenge, 7=nagyon erős 
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Magyarországon a versenyszabályozás kissé komolyabb akadályát jelenti a piaci versenynek, 
mint a fejlett gazdaságokban, de hasonló a helyzet más kelet-közép-európai és kevésbé 
fejlett EU tagországokban is.  
 
64. ábra: Versenyszabályozás 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=erős akadálya a versenynek, 10=nem akadályozza a versenyt 
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Magyarországon a termékekre vonatkozó előírások/szabályozások a felsorolt országokhoz 
képest jelentős mértékben nehezítik a versenyt.  
 
65. ábra: A termékpiacok szabályozottsága 2006 
 

 
 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=gyenge, versenyösztönző, 10=igen erős, versenygátló 
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71. oldal 

 

 
A vezető üzletemberek szubjektív megítélése alapján Magyarországon elég erőteljes a 
külföldi működő tőke befektetések ösztönzése, de még erősebb a régió országai közül 
Észtországban, Szlovákiában és Csehországban. A fejlett országok közül e téren Írország 
emelkedik ki.  
 
66. ábra: A külföldiek működő tőke befektetéseinek ösztönzése 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=nagyon gyenge, 10=nagyon erős 
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72. oldal 

 

 
Az IMD felmérése szerint Magyarországon nagyjából az EU-15 átlagának felel meg az 
üzletvitel bonyolultsága (szabályozottsága).  
 
67. ábra: Az üzletvitel bonyolultsága 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=nagyon bonyolult, 10=nagyon egyszerű 
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73. oldal 

 

 
A vállalatindításhoz szükséges napok száma Magyarországon kb. 72, 19 nappal több, mint 
az EU-15-ben. A régión belül ez sokkal gyorsabb Szlovákiában és Romániában, de az 
észtek is gyorsabbak, nem beszélve olyan fejlett országokról, mint Finnország, Írország, 
vagy az Egyesült Államok.  
 
68. ábra: A vállalkozás indításához szükséges napok száma 2006 
 

 
 
World Bank, Doing Business in 2006 
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74. oldal 

 

 
Magyarországon a fekete gazdaság fejlődésre gyakorolt hatása – az IMD felmérése szerint – 
igen kedvezőtlen. Lényegesen jobb helyzetet tükröz e felmérés Észtország és Csehország 
esetében, viszont Lengyelországban, Bulgáriában és Romániában még rosszabb a helyzet. 
 
69. ábra: Illegális (fekete és szürke) gazdaság 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=erőteljesen korlátozza a gazdaság fejlődését, 10=nem korlátozza azt 
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A minimálbérek vásárlóerő-paritáson a kelet-közép-európai országokban általában 
lényegesen alacsonyabbak, mint a fejlett országokban. Magyarországon az elmúlt években 
jelentős minimálbér-emelésre került sor a korábbi reálérték-vesztés korrigálásaként. 
Miközben ez pozitív hatással van az életszínvonalra, rontja az alacsony bérszínvonalú 
ágazatok – pl. textil-, ruházati- és cipőipar – versenyképességét. 
 
70. ábra: Minimálbér (havi), 2005 (EUR) 
 

 
 
Eurostat 
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76. oldal 

 

 
A Világbank foglalkoztatási rugalmassági indexe azt fejezi ki, hogy a munkáltatók kezét a 
foglalkoztatás tekintetében mennyire kötik meg jogszabályok. A felmérésben részt vevő 
üzletemberek szerint legkevésbé az Egyesült Államokban és Japánban, míg legjobban az 
Unió és a régió kevésbé fejlett országaiban. Magyarországon sokkal rugalmasabb a 
foglalkoztatás, mint a legtöbb kelet-közép-európai országban. 
 
71. ábra: A foglalkoztatás rugalmassága* 2006 
 

 
 
World Bank, Doing Business in 2006  
*minél kisebb, annál rugalmasabb 
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3.2 Gazdasági és technikai infrastruktúra 
 
3.2.1 Beruházások az infrastruktúrába 

 
Magyarországon a beruházások jelentős része 
infrastrukturális jellegű. A rendszerváltás váltást 
hozott ezen a területen is. A távközlési és 
energetikai rendszer magánosításával ezek a 
szektorok gyors fejlődésnek indultak. A 
közlekedési infrastruktúra területén azonban a 
fejlődés sokáig lassú volt. A gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztése 2002-től vett nagyobb 
lendületet, azóta mintegy 500 km autópálya és 
autóút készült el. A vasúti beruházások viszont igen vontatottak, nem pótolják a korábbi 
évek elmaradt fejlesztéseit, tovább romlik a minőség. 
 
72. ábra: A beruházások volumenének alakulása az EU újonnan csatlakozott néhány országában 
1995-2005 (1995=100) (százalék) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
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Románia és Bulgária beruházási aktivitása ugyan jobb, mint Magyarországé, de figyelembe 
kell venni, hogy pozíciójuk még így is gyenge. Ami az EU-15 országokat illeti, csak 
Írországban volt nagyobb a növekedés ezen a területen, főleg a lendületesen fejlődő 
ingatlan szektornak köszönhetően, de gyors ütemben nőttek az infrastrukturális 
beruházások is. Az EU támogatásokkal jól ellátott országokban (Görögországban, 
Portugáliában) sem volt élénkebb a beruházási aktivitás, mint Írországban, sőt Portugáliát 
még a fejlettebb, s kevesebb támogatást kapó Finnország is megelőzte.  
 
1995-ben a magyar beruházási ráta (20%) viszonylag magasnak számított a vizsgált 
országokkal összevetésben. 2005-ben a magyar ráta már 23% volt, meghaladta az EU-15 
átlagát, valamint a japán, a portugál, a román vagy a bolgár mutatót. 
 
73. ábra: A beruházási ráta (bruttó állóeszköz felhalmozás/GDP) 1995-2005 (százalék) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
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Az állam túlsúlya figyelhető meg a beruházásokban Japánban, Észtországban és 
Csehországban. Közepes súlyú az állami szerepvállalás hazánkban, Finnországban, 
Írországban, Portugáliában, Görögországban és Lengyelországban. Kifejezetten alacsony a 
költségvetés részesedése a beruházásokból Ausztriában. 
 
74. ábra: A költségvetési állóeszköz felhalmozás részesedése a GDP-ből 2005 (százalék) 
 

 
 
European Commission, AMECO 
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A költségvetésből finanszírozott fejlesztések hatékonysága tekintetében Magyarország a 
középmezőny alját foglalja el (ami megmutatkozik például a hazai alsórendű utak, vagy a 
vasúti szolgáltatások minőségében is). 
 
75. ábra: Az infrastruktúra karbantartásának és fejlesztésének hatékonysága 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1= nem hatékony, 10= kiemelkedően hatékony 
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3.2.2 Közlekedési és energetikai infrastruktúra 
 
A hazai közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzők alapján jónak mondható. 
Kifejezetten sűrű a vasút (75 km/1000 km2) és a közút hálózat (323 km/1000 km2), s 
jelentősen fejlődött a gyorsforgalmi úthálózat is (7,5 km/1000 km2) (Írország esetében ez 
1,8). A központi repülőtér és a regionális repterek fejlesztése is folyamatos, a kikötői 
beruházások is beindultak. Ugyanakkor a meglevő közlekedési hálózat minőségi oldalról 
gyenge (a gyorsforgalmi úthálózatot leszámítva). A városi és városközi alsórendű utak 
leromlott állapotúak, a vasúti személyszállítás (a fejlesztések ellenére) alacsony minőségű, az 
utazósebesség a múlt század elejét idézi, a pályaudvarok állapota (kevés kivételtől 
eltekintve) katasztrofális. Mindezek alapján nem meglepő, hogy a megkérdezettek lehangoló 
képet adtak hazánk közlekedési infrastruktúrájának állapotáról.  
 
2006-ban Magyarország a szállítási infrastruktúra megítélésében elérte az EU régi 
tagállamainak 2002-es osztályzatát, s megelőzte Szlovákiát, Romániát, Bulgáriát, Írországot, 
de meghaladta az Eurózóna tagállamainak átlagát is – ezzel Portugáliával és Görögországgal 
került egy szintre. Csehországban, Finnországban, Észtországban, és természetesen 
Ausztriában, Japánban és az Egyesült Államokban az infrastruktúra minősége jó, vagy 
kiváló. 
 
76. ábra: A közúti szállítási és elosztási infrastruktúra minősége* 2002, 2006 
 

 
 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
1= igen gyenge, 10= kiváló 
*EU-15: a tagországok GDP-jével súlyozva 
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A légi közlekedési infrastruktúra értékelésében Magyarország jobb helyezést ért el, mint 
általában a közlekedési infrastruktúra esetében, s 2006-ra ezen a területen nagyot lépett 
előre 2002-höz képest. A vizsgált országok közül ebben csak az Egyesült Államok, 
Finnország és Ausztria előz meg bennünket. 
 
A hazai repterek forgalma dinamikusan emelkedik, s nő a légi úton elszállított áruk 
mennyisége is. 2005-ben 7,4 millió utast szolgált ki Ferihegy, s 52 ezer tonna áru 
szállításában működött közre. A közeljövőben jelentős fejlesztések lesznek mind 
Ferihegyen, mind a vidéki reptereken, így a forgalom további dinamikus bővülése várható. 
 
77. ábra: A légi közlekedési infrastruktúra minősége* 2002, 2006 
 

 
 
 
IMD World Competitiveness Report 2006. 
1= igen gyenge, 10= kiváló 
*EU-15: a tagországok GDP-jével súlyozva 
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A vízi szállítás Magyarországon jelenleg marginális az áruszállításban, s nem túl jelentős a 
személyszállításban sem. A szakértői vélemények szerint hazánk kikötői infrastruktúrája 
közepesnek értékelhető, s elmarad tőlünk Románia, Lengyelország és Szlovákia. 2002-höz 
képest hazánk esetében nem történt változás: a sok kidolgozott és megvitatott tervből alig-
alig valósult meg valami. Ezen várhatóan változtat majd a tervbe vett dunaújvárosi, mohácsi 
és gönyűi fejlesztés, illetve a Csepeli Szabadkikötő magánosítása.  
 
78. ábra: A folyami közlekedési infrastruktúra minősége* 2002, 2006 

 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
1= igen gyenge, 10= kiváló 
*EU-15: a tagországok GDP-jével súlyozva 
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A hazai energetikai rendszerrel alapvetően elégedettek a felmérés keretében 
megkérdezettek, de jobbak a vélemények Japán, Finnország, Ausztria és Csehország 
esetében. Kedvezőbb értékelést kaptunk viszont Portugáliánál, Görögországnál, de még 
Írországnál is, sőt Észtországot is sikerült megelőznünk. Kevés olyan terület van, ahol az 
Egyesült Államokat le tudjuk körözni, de az energetika ezen kevés terület közé tartozik. (A 
rendszeressé váló áramkimaradások sokat rontottak az amerikai energetikai rendszerről 
alkotott véleményeken.) Románia és Bulgária hátul kullog a mezőnyben.  
 
79. ábra: Az energiaellátási infrastruktúra minősége* 2002, 2006 

 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
1= igen gyenge, 10= kiváló 
*EU-15: a tagországok GDP-jével súlyozva 
 
 
A hazai GDP és az energia felhasználás növekedési üteme között egyre nagyobb a távolság, 
vagyis az energiaigényesség mérséklődik. Ennek oka az, hogy részben olyan tevékenységek 
fejlődnek az átlagnál gyorsabban, amelyeknek fajlagos energiaigénye alacsony, illetve a 
környezetvédelmi beruházások mellékhatásaként is gyakran csökken a felhasznált energia 
egységnyi termékre vonatkozóan (technológiaváltás). Mindezek hatására a hazai villamos 
energia igény évente kb. 1-1.5%-kal nő, amit az újonnan belépő kapacitások képesek ellátni. 
Ugyanakkor az ország importfüggősége is folyamatosan emelkedik, mivel a kapacitások 
egyre nagyobb része gáz alapú. 
 



VERSENYKÉPESSÉGI ÉVKÖNYV 2006 
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3.2.3 Lakáshelyzet 
 
A lakáshelyzet a gazdasági fejlettség egyik igen jelentős fokmérője. A jó minőségű 
lakásállomány, az igényeknek megfelelő lakóingatlan a fejlett társadalmak polgárainak 
elvárása. Az ezer főre vetített lakásállomány tekintetében hazánk viszonylag jó helyen áll. A 
cseh és lengyel mutatóhoz közeli a magyar érték, s meghaladja a szlovák vagy az ír mutatót, 
ugyanakkor elmarad a finn aránytól. 
 
80. ábra: Lakások száma* 2005 (ezer főre) 
 

 
 
 
Nemzeti statisztikai hivatalok 
*Szlovákia: 2004, Finnország: 2003 
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A magánszektor hitelállománya a GDP arányában kelet-közép-európai összehasonlításban 
sem mondható magasnak, az Európai Unió már korábban csatlakozott tagállamaiban pedig 
jóval magasabb ennek mértéke.  
 
81. ábra: A magánszektor hitelállománya a GDP arányában 2005 (százalék) 
 

 
 
Nemzeti bankok 
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A lakosság eladósodása ugyanakkor az utóbbi években gyorsan nőtt. Míg 2000-ben a 
lakáshitel állomány még elképesztően alacsony volt, mindössze a lakossági jövedelmek 2%-
át tette ki, addig 2005-re 14,3%-ra nőtt ez az arány. Közben a lakosság egyéb adósságai is 
nőttek (lízing, fogyasztási és személyi hitelek, kölcsönök), ezért emelkedik a hiteleiket 
törleszteni képtelen családok száma. Arányuk azonban nemzetközi összehasonlításban nem 
magas.  
 
82. ábra: A lakáscélú hitelek állománya Magyarországon a háztartások összes jövedelme arányában 
2000-2005 (százalék) 
 

 
 
MNB, KSH 
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3.3 Az információs és kommunikációs technológia 
 
A kelet-közép-európai országok IKT költése 
meglehetősen magas a GDP arányában. 
Magyarország 7,8%-os értéke az élmezőnybe 
tartozik, megelőzzük a régiónkhoz tartozó 
Szlovákiát, Csehországot, Szlovéniát és 
Lengyelországot, csak Litvánia, Észtország és 
Bulgária előz meg bennünket. Bulgária magas GDP-
arányos IKT költése külön említést érdemel a 
tudatos (főleg felsőoktatási) IKT infrastruktúra 
fejlesztési törekvések miatt.  
 
83. ábra: Az IKT-ra fordított összkiadások a GDP arányában 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
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Az egy főre jutó IKT kiadások az észak-európai országokban a legmagasabbak. 
Magyarországon 2005-ben egy főre vetítve 680 eurót fordítottak információs és 
kommunikációs technológiákra, mintegy egyharmadát, mint Ausztriában, illetve 
Finnországban. Ebben az összevetésben hazánk már elmarad az EU-hoz korábban 
csatlakozott országoktól, de még így is megelőzi a 2004-ben csatlakozott országokat (csak a 
csehek és az észtek tudtak bennünket megközelíteni). Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az 
alacsonyabb jövedelmi helyzet mellett is csaknem annyit költünk IKT-ra, mint Portugália. 
Ez mentalitásbeli (kulturális) okokra is visszavezethető, a magyar lakosság szereti az 
elektronikai újdonságokat és presztízst tulajdonít nekik. Mivel Magyarországon az IKT 
szolgáltatások ára nemzetközi összehasonlításban is magas (különösen vásárlóerő 
paritáson), ez a nominális költést megemeli. Romániában és Bulgáriában a mutató értéke 
kevesebb, mint egytizede Finnországénak. 
 
84. ábra: IKT kiadások/fő 2005 (EUR) 
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90. oldal 

 

 
Az EU-15 országok és az Egyesült Államok IKT költései a dotcom válság után csak 2004-
től kezdtek el növekedni. A kelet-közép-európai piacok a 2002-2005-ös időszakban végig 
dinamikusan fejlődtek. Magyarország költésének dinamikája meghaladta Csehországét. 
Szlovákia és Szlovénia költései a cseh költésekkel szinte megegyező módon alakultak. A 
kelet-közép-európai piacok konvergenciáját mutatja az IKT költések dinamikájának 
közeledése. Románia és Bulgária IKT költései végig 10% körüli, illetve feletti növekedést 
mutattak a 2002-2005 közötti időszakban.  
 
A legfrissebb előrejelzések szerint (EITO 2006) az IKT piacok EU-szinten 3,2%-kal 
bővülnek, 2007-re ennél valamivel alacsonyabb, 2,9%-os növekedés várható. Az EU IKT 
piacainak 2007-es növekedése mind az Egyesült Államok (4,0%), mind a fejlődő országok 
(6,3%) piacainak várható növekedésétől elmarad.  
 
85. ábra: Az IKT kiadások alakulása 2002-2005 (ez előző évhez képest) (százalék) 
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Az informatikusok arányában nagyok a különbségek az Európai Unió országai között. Az 
északi államok ezen a téren is élenjáróak, mert míg Finnországban 2,4 informatikus jut száz 
foglalkoztatottra, addig Bulgáriában ennek csak a hatoda. Magyarország 1,2-es értéke 
hasonló a szomszédos Szlovákia és Szlovénia értékéhez, de elmarad Csehország mögött. 
 
86. ábra: Az informatikusok aránya az összes foglalkoztatotthoz képest 2002 (százalék) 
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3.3.1 Az IKT vállalati alkalmazása 
 
A személyi számítógépek (PC-k) eladásának növekedési üteme tekintetében a kelet-közép-
európai országok dinamikus növekedést mutatnak, hiszen komoly hátrányt kell 
ledolgozniuk. Magyarországon 2002-2005 között évről évre kétszer akkora mértékben nőtt 
a PC eladások száma, mint az Európai Unióban.  
 
87. ábra: Az értékesített személyi számítógépek számának évi átlagos növekedési üteme 2002-2005 
(százalék) 
 

 
 
European Information Technology Observatory 2005 
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Az Európai Unió különböző fejlettségű országaiban 2005-ben hasonló mértékben, mintegy 
10%-kal nőtt az értékesített személyi számítógépek száma 2004-ez képest. 2002 óta 
folyamatos a közeledés a PC értékesítések növekedésében.  
 
88. ábra: Az értékesített PC-k számának növekedési üteme 2002-2005 (százalék) 
 

 
 
European Information Technology Observatory 2005. 
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Az értékesített szerverek számának növekedési üteme Magyarországon stabilan 20% körül 
alakult a 2003-2005 közötti időszakban. Romániában kiugróan magas ütemben, mintegy 
40%-kal nőttek a szerver eladások 2004-ben.  
 
89. ábra Az értékesített szerverek számának növekedési üteme 2003-2005 (százalék) 
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A kis- és középvállalatok (KKV) az IKT piacok fejlődésére is komoly hatással vannak. Az 
Európai Unióban alapvető versenyképességi feltételnek számít a személyi számítógépek 
használata. A nagyvállalatok kivétel nélkül használnak PC-t, sőt még a középvállalatok 
körében is szinte 100%-os penetráció jellemző. A PC penetráció 100%-tól való eltérését a 
kisvállalati szektor felkészültségének fokaként értelmezhetjük. A 2005-ös adatok hazánk 
lemaradását mutatják régióbeli versenytársainkhoz képest, hiszen Csehországra, Szlovákiára 
és Szlovéniára is 95% feletti penetráció jellemző. Az északi tagállamok előnye a PC 
penetráció esetében is fennáll.  
 
90. ábra: A személyi számítógéppel rendelkező vállalkozások* (PC penetráció) 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik. Bulgária, Románia: 2004. 
 



VERSENYKÉPESSÉGI ÉVKÖNYV 2006 
 

 
96. oldal 

 

 
A személyi számítógépek helyi hálózattá (Local Area Network, LAN) való összekapcsolása 
ha nem is kizárólagos feltétele, de mindenképpen a legkézenfekvőbb módja a teljes 
vállalatra kiterjedő IT alkalmazások használatának. A LAN-ok elterjedtsége így természetes 
módon szoros összefüggést mutat a PC használattal és a legmagasabb PC penetrációjú 
országokban a legmagasabb. Hazánkban a LAN-ok használata nemcsak az EU-15-höz, de a 
környező országokhoz képest is lemaradást mutat. A Magyarországon működő 10 fő feletti 
cégek 41%-a rendelkezik LAN-nal, ami 47 százalékponttal marad el a PC penetrációtól. Az 
EU-15 esetében ez a különbség csak 29 százalékpont.  
 
91. ábra: A LAN-nal rendelkező vállalkozások* 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik. Bulgária, Románia: 2004. 
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Az internet a nyugat-európai országokban már mindenki számára hozzáférhető jószág és az 
infrastrukturális hátrányok ledolgozása a kelet-közép-európai országokban is megvalósult, 
illetve folyamatban van. Hazánkban a 10 fő feletti vállalatoknak csak 78%-a rendelkezett 
internet-hozzáféréssel 2005-ben, ezzel sajnos a lemaradók táborba tartozik az ország.  
 
92. ábra: Az internet-kapcsolattal rendelkező vállalkozások* aránya (internet penetráció) 2005 
(százalék) 
 

 
 
 
Eurostat 
*A mutató a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik. Bulgária, Románia: 2004. 
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A szélessávú kapcsolatok létesítése fontos feltétele az e-business területén való 
előrelépésnek. Az elmúlt évek általános trendje szerint az ADSL kapcsolatok aránya 
folyamatosan és dinamikusan növekedett az analóg és az ISDN kapcsolatok aránynak 
terhére. 2005-ben a magyarországi 10 fő feletti vállalatok mintegy fele rendelkezett 
szélessávú hozzáféréssel. A szélessávú kapcsolatok további terjedését indukálhatja, hogy az 
ADSL mellett más technológiák (WLAN, UMTS) is megjelennek.  
 
93. ábra: A szélessávú internet-kapcsolattal rendelkező vállalkozások* aránya 2005 (százalék) 
 

 
 
 
Eurostat  
. *A mutató a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik. Bulgária, Románia: 2004 
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Honlapja az EU-15-ben is csak a vállalkozások 65%-ának volt 2005 végén. A cseh és 
szlovák vállalkozások ebben kiemelkedők, Magyarország jóval mögöttük jár. A hazai 
kutatási eredmények azt mutatják, hogy a honlap penetráció csak lassú ütemben növekszik 
és tekintettel arra, hogy a weboldalak kialakításának nincsenek külső korlátai, így az ebben 
való lemaradás egyértelműen a vállalatok attitűdjére vezethető vissza. 
 
94. ábra: A honlappal rendelkező vállalkozások* aránya 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik. Bulgária, Románia: 2004 
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A honlap penetráció felső korlátot szab az online értékesítést végzők körére vonatkozóan. 
Az internetes értékesítésben sokszoros különbségek figyelhetők meg a régi és több új 
tagállam között. Hazánk vállalkozásai különösen rosszul szerepelnek, még az EU-15-ök 
átlagától is messze elmaradnak. A régióban Csehország és Szlovénia játszik vezető szerepet, 
Magyarország messze elmarad ezektől az országoktól.  
 
95. ábra: Az online módon értékesítő vállalkozások* aránya 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató 10 vagy annál több főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik, melyek legalább 1%-
nyi online rendelést kaptak. Bulgária: 2004 
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Az internetes értékesítésekből származó bevételek aránya az összes árbevételen belül még 
az Európai Unióban is alacsony, a kelet-közép-európai országokra jellemző értékek pedig 
ettől is jóval elmaradnak. Az interneten keresztül megrendelést végző vállalatok aránya 
messze kiemelkedő Írországban, ami a tudatos gazdaságfejlesztési politikának, és a 
tengerentúlról Írországba települt online értékesítéssel foglalkozó vállalatok 
tevékenységének köszönhető. 
 
Az internetes értékesítésből származó bevételek kapcsán két dolgot fontos megjegyezni. Az 
egyik, hogy online kereskedéssel foglalkozó vállalatok jelentős része 10 főnél kevesebb 
alkalmazottal működik és ezek tevékenysége az ábrán nem jelenik meg. A másik fontos 
tényező, hogy az ábra csak az adózás szempontjából az adott országban megvalósult 
internetes értékesítéseket jeleníti meg, viszont a nagy internetes értékesítésre 
specializálódott cégek székhelye (pl. eBay) jellemzően valamilyen „adóparadicsomnak” 
számító országban, vagy területen van bejegyezve. 
 
96. ábra: Az internetes értékesítésből származó bevételek aránya a vállalkozások* összes 
bevételében 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató 10 vagy annál több főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik. Bulgária, Szlovákia, 
Lengyelország, Portugália és Románia: 2004 
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Az internetes kereskedelem keresleti oldalának korlátja az internet-kapcsolatok alacsony 
aránya. A magasabb internet-penetráció nemcsak több potenciális megrendelőt jelent, de 
azt is feltételezni engedi, hogy az IT technológiák iránti bizalom erősebb és a használatukra 
való nyitottság nagyobb. Ezen túlmenően az online módon megrendelést végzők arányát 
természetesen az interneten keresztül értékesítők aránya is befolyásolja.  
 
Az online módon megrendelést végzők tekintetében még nagyobb a szórás az unió országai 
között. Az Európai Unióhoz korábban csatlakozott országok vállalkozásainak 26%-a 
vásárolt interneten keresztül 2005-ben, míg a lett érték olyan csekély, hogy szinte 
mérhetetlen. 
 
97. ábra: Az online módon megrendelést végző vállalkozások* aránya 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató 10 vagy annál több főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik, melyek rendeléseik 
legalább 1%-át online intézték. Bulgária: 2004 
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3.3.2 Az IKT szerepe a lakosság körében 
 
A lakosság esetében még ma is használt, de egyre inkább „megöröklött” mutatóként 
funkcionáló mutató a vezetékes telefonnal való ellátottság. Az utóbbi években a 
vezetékestelefon-ellátottság tekintetében kétféle tendencia különíthető el. Szlovákia, 
Litvánia, Lettország, Ausztria, Írország, Finnország, esetében csökkenés figyelhető meg, 
míg a többi ország esetében növekedett a mutató értéke. A vezetékestelefon-ellátottság 
2002 óta Magyarországon is lassan, folyamatosan csökken. A másik csoportot Románia, 
Bulgária, Lengyelország és Szlovénia alkotják, ahol a vezetékes telefon ellátottság még 
bővül. A vezetékes infrastruktúra az ezredfordulón még a világháló elérését biztosító 
lehetőségként funkcionált, de napjainkra jelentős fejlődésen mentek keresztül az Internet 
elérését alternatív módon biztosító technológiák, mint például a kábel- és a mobil 
hálózatok.  
 
98. ábra: Vezetékes telefon ellátottság* 100 főre vetítve 1997 és 2004 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*EU-15: 1997 és 2003 
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A vezetékes telefon hanyatlásában meghatározó szerepet játszott a mobilkommunikáció 
elterjedése. Az ezredfordulón még csak néhány országra volt jellemző a magas mobil 
penetráció, az azóta eltelt évek viszont mindenütt a mobiltelefonok elterjedését 
eredményezték. Magyarországon négy év alatt 30-ról 86-ra nőtt a mutató értéke, mellyel 
2004-re az Unió középmezőnyébe került.  
 
A 100 főre jutó mobiltelefonok számára vonatkozó mutató értékelésénél nem szabad 
elfelejteni, hogy a mutatóban jelentős mértékű duplikáció, illetve multiplikáció is 
megjelenik, mivel a mutatót az eladott SIM kártyák alapján számolják. Tekintettel arra, hogy 
sokan több készüléket használnak, illetve gyakori jelenség, hogy kedvező ajánlat esetén új 
pre-paid kártyával ellátott készüléket vásárolnak, majd a kártyát nem használják, a 
mobiltelefon ellátottságra vonatkozó adatokat csak irányadónak szabad tekinteni. 
Magyarországon 2005-ben 100 főre 76 mobiltelefon-használó jutott. 
 
99. ábra: Mobil ellátottság* 100 főre 2000, 2004 
 

 
 
Eurostat 
*EU-15, Lettország: 2000 és 2003 
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A mobiltelefonok elsődleges funkciójuk, a hangátvitel mellett egyre újabb kommunikációs 
formákra is lehetőséget biztosítanak, a technológia fejlődése lehetővé teszi az egyre 
nagyobb mennyiségű adatátvitelt. A sávszélesség növekedésével a mobilkommunikáció 
egyre komolyabb versenyt támaszt a vezetékes infrastruktúrákkal szemben, viszont a gyors 
ütemű technológiai fejlődés következményeként bizonyos mobil technológiáknak nem volt 
lehetőségük az érettség szakaszáig eljutni. A magyar háztartások mindössze 2%-a használta 
mobilját WAP-ozásra, vagy GPRS alapú internet-kapcsolat létrehozására. Tekintettel arra, 
hogy már hazánkban is folyamatban van az UMTS hálózatok építése, a keskeny sávon 
történő mobilkommunikáció a jövőben várhatóan fokozatosan elveszíti létjogosultságát.  
 
100. ábra: A mobiltelefonos keskeny sávon internetezők aránya* 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A keskeny sáv használata a WAP és a GPRS használatára vonatkozik. 
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A csatornák használatához eszközökre van szükség, melyek segítségével az állampolgárok ki 
tudják használni a közeg nyújtotta lehetőségeket. A vállalkozásokkal ellentétben a 
lakosságnál jellemzően nincsenek üzleti érdekek a személyi számítógépek használatára, 
elsősorban az IT technológiákkal szembeni attitűd, valamint a kereseti viszonyok 
befolyásolják a PC-k otthonokban való elterjedését. Hazánkban a háztartások 38%-a 
rendelkezik legalább egy PC-vel, ami jóval elmarad az EU-15 átlaga mögött. A penetrációs 
adatok alapján éles különbség mutatkozik a korábbi EU tagállamok, az Unióhoz 2004-ben 
csatlakozó országok, valamint a csatlakozásra jelenleg készülő országok között. 
Magyarország a középmezőnyben foglal helyet, régióbeli versenytársainkhoz hasonló a 
személyi számítógépek otthonokban való elterjedtsége. Érdekes, hogy a vállalati szférában 
igen magas PC használati arányt mutató Csehország esetében a lakossági PC használat jóval 
elmarad Magyarország mögött.  
 
101. ábra: PC-vel rendelkező háztartások* aránya 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*Bulgária, Románia: 2004, Magyarország: GKIeNET Kft. kutatás 
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2002-ben Magyarországon 10,8 személyi számítógép jutott 100 lakosra. Az előző ábrán 
szerepeltetett háztartások körében mért PC penetrációból úgy becsülhetjük, hogy a mutató 
értéke 2005-re 17,4 re javult. Hazánk lemaradását mutatja, hogy a 2005-re vonatkozó 
magyar adat hozzávetőleg 50%-a az EU-15-ök 2003-ra vonatkozó átlagának. Az 
információs társadalom fejlettségében óriási különbség van az EU és az Egyesült Államok 
között: ez utóbbiban 2003-ban a 100 főre jutó PC-k száma több mint duplája volt az EU-
15 átlagának.  
 
102. ábra: 100 lakosra jutó PC-k száma* 2003-ban 
 

 
 
European Information Technology Observatory 2005 
*Bulgária, Románia, Magyarország, Lettország, Szlovákia, Észtország, Szlovénia: 2002 
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A magyar háztartások 17%-ának volt internet kapcsolata 2005 végén, amivel a sereghajtók 
köréhez tartozunk. A képet tovább árnyalja, hogy 2005-ben a PC-vel rendelkező 
háztartások kevesebb, mint fele rendelkezett internet-kapcsolattal, szemben az EU-15-ökre 
jellemző 84%-os aránnyal. A lemaradást más szempontból mutatja, hogy a háztartásokra 
vonatkozóan a magyarországi PC penetráció az EU-15 átlagának 60%-a, míg az internet 
penetrációnál 30% ez az arány.  
 
A lemaradás egyik magyarázója az eltérő jövedelmi viszonyok és a költségek felmerülése. A 
PC megvásárlása egyszeri költséget jelent, továbbá a gyors technológiai fejlődés és a 
használt PC-k árának rohamosan csökkenése már az alacsonyabb jövedelműek számára is 
elérhetővé teszi a személyi számítógépeket. Ezzel szemben az internet-kapcsolat fenntartása 
folyamatos költség.  
 
103. ábra: Az internet-kapcsolattal rendelkező háztartások aránya, valamint a szélessávú 
kapcsolatok* aránya 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*Bulgária, Románia, Írország: 2004 
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A másik magyarázó változó az infrastruktúra, amelynek fejlesztésére Magyarország jelentős 
lépéseket tett az Első Nemzeti Fejlesztési Tervben. A szolgáltatók számára nem 
jövedelmező az infrastruktúra kiépítése az üzletileg kevésbé vonzó településeken, és nem 
szabad elfelejtenünk, hogy hazánkban 70% körül mozog a vezetékes telefon lefedettség. A 
mobil technológiáknál már említettük, hogy a gyors ütemű fejlődés eredményeként egyre 
gyakrabban előfordul, hogy egyes technológiák nem képesek kifutni teljes életciklusukat – a 
szélessávú kapcsolatok arányának elterjedtsége is jó példa erre. Hazánkban az internet-
kapcsolatok kétharmada szélessávú, szemben az EU-15-ökre jellemző 47%-os aránnyal. A 
magas arány azzal magyarázható, hogy az internet-kapcsolat bevezetése a technológia iránt 
nyitott rétegeknél történt meg először, akik a szélessávú kapcsolatok megjelenése után a 
magasabb hozzáadott érték miatt gyorsan váltottak a szélessávú technológiára. A következő 
hullámokban csatlakozók már nagy eséllyel azonnal szélessávú kapcsolatra tettek szert.  
 
A két legelterjedtebb szélessávú technológia a DSL és a kábeltelevízió. A 100 főre jutó 
szélessávú kapcsolatok aránya az OECD tagállamok közül Izlandon a legmagasabb, az 
ábrán is szereplő Finnország a lista ötödik helyén áll, meghaladva az Egyesült Államok és 
Japán mutatóit. Általánosan igaz, hogy a kábeltársaságok szerepe Európában sokkal kisebb, 
mint az Egyesült Államokban. Az Európai Unión belül kivételnek számít Ausztria és 
Portugália, ahol kiemelkedően magas a 100 főre jutó kábel-kapcsolatok száma.  
 
Magyarország a régió államaihoz viszonyítva jó eredményt el. Hazánkban a 100 főre jutó 
DSL kapcsolatok száma 4,1, a 100 főre jutó kábel kapcsolatok száma 2,1 volt 2005-ben és 
az összesen 6,3 darab 100 lakosra jutó szélessávú előfizetéssel az OECD országok között a 
25. helyen álltunk.  
 
104. ábra: A 100 főre jutó szélessávú kapcsolatok száma 2005 
 

 
 
OECD  
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Hazánkban 2003 óta megháromszorozódott a 100 főre jutó szélessávú kapcsolatok száma. 
A hazai szélessávú előfizetői kör növekedése meghaladja az EU-15 államokét és az OECD 
országok átlagát is, igaz, az indulási szint különbözik. A 2005-re vonatkozó magyar adat a 
két-három évvel ezelőtt mért OECD és EU átlag számoknak felel meg, vagyis van esélyünk 
a felzárkózásra ezen a területen. 
 
A szélessávú technológiára igen változatos alkalmazási kör épül rá. Lehetőség van pl. 
televízió és házi mozi szolgáltatás nyújtására, interaktív játékra (MMORPG) amely csak 
szélessávon élvezhető, de még a multimédiás tanuló programok számára is szükség van a 
minél magasabb adatátviteli képességre. Hosszabb távon valószínűleg ez lesz az alapja a 
többi kommunikációs technológiának is, így a gyors kiépítést a szakértők egy része legalább 
olyan fontosnak tartja a gazdasági fejlődés szempontjából, mint hajdan a vasúthálózatét.  
 
A 16 évnél idősebb, de 74 évnél fiatalabb magyar lakosságnak mindössze 23%-a használja 
az internetet legalább heti gyakorisággal, ez ugyan nem marad el jelentősen a környező 
országokra vonatkozó értékektől, de a régióban az utolsó helyen állunk.   
 
105. ábra: Az internetet rendszeresen használók aránya* 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató a 16 és 74 év közötti lakosságra vonatozik. Rendszeres internet használó az, aki a heti 
egy alkalmat meghaladó gyakorisággal internetezik. Bulgária, Románia, Finnország: 2004 
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Az EU-15 országaiban minden ötödik, míg Magyarországon minden huszadik lakosra 
jellemző, hogy háromhavonta megrendel valamilyen terméket vagy szolgáltatást az 
interneten keresztül. Természetesen az arányokat erősen befolyásolja a rendszeresen 
internetezők aránya. Az internetet rendszeresen használókat vizsgálva a magyar lakosság a 
régió országa lakosságánál pozitívabb attitűdöt mutat az interneten keresztüli vásárlás iránt. 
Hazánkban a hetente legalább egyszer internetezőknek mintegy 20%-a vásárolt három 
hónap alatt az interneten, míg a régiós versenytársainkra jóval alacsonyabb arányok 
jellemzőek.  
 
106. ábra: Az interneten vásárlók aránya* 2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató azoknak az arányát mutatja az összlakossághoz viszonyítva, akik három hónap alatt saját 
használatra rendeltek meg termékeket vagy szolgáltatásokat interneten keresztül. Románia, Bulgária: 
2004 
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3.3.3 E‐kormányzat 
 
A Cap Gemini tanácsadó cég nemzetközi összehasonlítása szerint hazánkban a valamilyen 
szinten megvalósított e-kormányzati szolgáltatásoknak 50%-a intézhető el teljes egészében 
elektronikus úton, ami nem sokkal marad el az EU-15 országok 56%-os átlagától. 
Észtországban a 20 szolgáltatás 63%-a érhető el teljes mértékben online módon és ezzel az 
értékkel a legfejlettebb országok között foglal helyet.  
 
107. ábra: A teljes mértékben online módon intézhető e-kormányzati szolgáltatások aránya 2006 
(százalék) 
 

 
 
Eurostat 
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A közhivatalokkal interneten keresztül kapcsolatba lépők aránya 2005-ben Magyarországon 
meghaladta a 15%-ot, mely nem sokkal marad el a korábban csatlakozott országok 
átlagától. Az internetet használók körében Finnországban a leggyakoribb a közhivatalokkal 
való elektronikus kapcsolattartás, minden második internetezőre jellemző, hogy ilyen 
módon jut hozzá információkhoz, nyomtatványokhoz. 
 
108. ábra: Közhivatalokkal interneten keresztül ügyintézést kezdeményező lakosok aránya* 2005 
(százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató azoknak az arányát mutatja a 16-74 éves korosztályon belül, akik az elmúlt 3 hónapban 
közhivatalokkal való kapcsolatfelvételre használták az internetet (információt szereztek a 
weboldalakról, formanyomtatványokat töltöttek le, illetve küldtek vissza). Románia, Bulgária: 2004 
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A vállalkozások elektronikus ügyintézése sokkal inkább elterjedt, mint a lakossági 
ügyintézés. A nagyobb mennyiségű, és gyakoribb ügyintézési igény mellett a különbséget 
magyarázza az is, hogy a kormányzat gyakran kötelezővé teszi a vállalkozások számára az 
elektronikus ügyintézést. Jó példa erre, hogy Magyarországon 2003-ban a legnagyobb 450, 
2004-ben a legnagyobb 3000 adózónak kellett adóbevallását elektronikus úton az APEH-
nek eljuttatnia. 2005-től kiterjesztették az előírást a 10000 legnagyobb adózóra. Ilyen 
módon Magyarországon jelenleg az adószámmal rendelkezők kevesebb, mint 1%-ának kell 
elektronikus adóbevallást végeznie, ugyanakkor ezen adózók adóteljesítménye csaknem 
kétharmada a teljes magyarországi adóteljesítménynek.  
 
109. ábra: Közhivatalokkal interneten keresztül ügyintézést kezdeményező vállalkozások* aránya 
2005 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*A mutató 10 vagy annál több főt foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik. Románia, Bulgária: 
2004 
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Az IKT-nak a kormányzat viszonylag nagy jelentőséget tulajdonít Magyarországon: e 
tekintetben hazánk az élmezőny végén foglal helyet. A 115 országban elvégzett felmérésben 
a 38. helyen végeztünk 4,7-es átlagértékkel. 
 
110. ábra: Az IKT jövőbeli fontosságának kormányzati megítélése 2005 
 

 
 
WEF The Global Information Technology Report 2005-2006 
1=egyáltalán nem ért vele egyet, 7=teljesen egyetért vele 
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Az európai kormányok igen eltérő mértékben fordítanak figyelmet politikájukban az IKT 
technológiákra. Magyarország a 4,0-s átlagértékkel a középmezőny végére szorult, a 
felmérésben vizsgált 115 ország közül a 80. helyen áll a rangsorban. A lista élén Szingapúr 
és Malaysia áll, a harmadik helyen már Dánia szerepel, majd Finnország következik a 
sorban. A kormányzat által az IKT-nak biztosított viszonylag alacsony prioritás némileg 
ellentmond annak, miszerint a kormányzat felismerte az IKT jövőbeni fontosságát.  
 
111. ábra: Az IKT prioritása a kormányzati politikában 2005 
 

 
 
WEF The Global Information Technology Report 2005-2006 
1=egyáltalán nem ért vele egyet, 7=teljesen egyetért vele 
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3.4 Innováció 
 
A fejezetben azt mutatjuk be, hogy az egyes 
országok mennyit és milyen struktúrában 
fordítanak az új és hasznosítható ismeretek 
megszerzésére, milyen gazdasági-környezeti 
feltételek segítik az új tudás terjedését, és mindez 
milyen eredményességgel hasznosul.  
 
3.4.1 Befektetések az új tudásba 

 
A fejlett gazdaságok kutatás-fejlesztésre fordítják a GDP legalább 2%-át. Magyarország az 
elmúlt 10 évben nem tudta átlépni az 1%-os küszöböt. A régióból a legkedvezőbb 
mutatóval Csehország és Szlovénia büszkélkedhet, ám a fejlett országokhoz képest ezen 
gazdaságok teljesítménye is szerény. 
 
112. ábra: A K+F ráfordítások a GDP arányában* 2004 (százalék) 
 

 
 
Eurostat  
*Szlovénia, Japán: 2003, Ausztria, Finnország: 2005 
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Régiónkban a K+F ráfordítások elmúlt évtizedbeli trendje nem kedvező. A példakép 
Finnország tartósan a GDP 3%-a fölé emelte K+F kiadásait. Magyarország 1% körül 
stagnál, Románia alulról, Szlovákia felülről közelíti a 0,5%-ot. 
 
113. ábra: A K+F ráfordítások alakulása a GDP arányában 1995-2004 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
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Az összes K+F ráfordítás kedvezőtlen kelet-közép-európai alakulásában a vállalati K+F 
költések alacsony szintje a döntő. Ugyanakkor a vállalati K+F ráfordítások alapján 
Magyarország megelőzi Észtországot és Portugáliát. 
 
114. ábra: A vállalkozási K+F ráfordítások a GDP arányában* 2004 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*Portugália, Észtország, Szlovénia, Japán: 2003, Ausztria: 2002, Finnország: 2005 
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Az elmúlt évtized végén a finn vállalatok látványosan dinamizálták K+F erőfeszítéseiket: a 
magáncégek ma már a GDP 2,5%-át költik kutatás-fejlesztésre. Magyarország – régióbeli 
versenytársaival egyetemben – ennek a szintnek még csak mintegy 1/8-ára képes. 
 
115. ábra: A vállalkozási K+F ráfordítások alakulása a GDP arányában 1995-2004 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
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A magyar és a finn K+F ráfordításoknak a vállalati méretkategóriák szerinti megoszlása 
nagyon hasonló. Mindkét országban a nagy, világpiaci folyamatokba bekapcsolódó 
vállalatok költik a legtöbbet kutatás-fejlesztésre. 
 
116. ábra: A vállalkozási K+F ráfordítások méretkategóriák szerinti megoszlása 2004 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
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Az üzleti szektorban Finnországban a mobilkommunikációs és információtechnológiai 
kutatások, Magyarországon a gyógyszeripari kutatások igen jelentősek: az e szektorokba 
tartozó nagyvállalatok jelentik a vállalkozási K+F tekintélyes hányadát. 
 
A külföldi többségi tulajdonú cégek részesedése az üzleti szektor kutatás-fejlesztéséből 
Magyarországon az egyik legmagasabb a világon. Ennek fontos oka, hogy a nagy cégek 
szinte kivétel nélkül külföldi kézben vannak. 
 
117. ábra: A külföldi tulajdonú vállalatok részesedése a vállalkozási K+F ráfordításokból* 2003 
(százalék) 
 

 
 
OECD MSTI adatbázis 
*Magyarország: 1998, Görögország: 1999, Finnország: 2001, Egyesült Államok: 2002 
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Az aktív népességhez viszonyított hazai kutató-fejlesztői létszám az ábrában szereplő 
országok között átlagos, s jobb, mint a legtöbb kelet-közép-európai országban. 
 
118. ábra: A kutató-fejlesztők aránya az aktív népességhez képest* 2003-2004 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*Ausztria: 2002 
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Biztató viszont, hogy a World Economic Forum adatai szerint a matematika és a 
természettudományok oktatásának hazai színvonala az egyik legjobbnak számít Európában, 
bár a jól teljesítő országok körében nincsenek jelentős különbségek. (Más felmérések 
némileg rosszabb képet mutatnak.)  
 
119. ábra: A matematika és a természettudományok oktatásának színvonala 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=nagyon elmaradott, 7=a világon az egyik legjobb 
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Az üzleti szektor Magyarországon csak keveset költ K+F-re, szerény összegeket fordít 
termék-innovációkra, technológiákra, vagy új termék marketingjére. A régióbeli versenytárs 
országokban a vállalatok árbevételükhöz képest mindenhol többet költenek innovációkra, 
mint nálunk. 
 
120. ábra: Az innovációs ráfordítások a teljes árbevétel arányában* 2003 (százalék) 
 

 
 
Eurostat 
*Románia, Szlovénia: 2002 
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A magyar és a lengyel kockázati tőkepiac szerény méretű, ám e két országban e befektetések 
volumene (pl. a GDP arányában) mégis kiemelkedik a kelet-közép-európai mezőnyből. Ezt 
erősítik meg a vállalati vélemények is. 
 
121. ábra: A kockázati tőke elérhetősége 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=nehezen elérhető, 7=könnyen elérhető 
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A kormányzatnak a K+F-et ösztönző lépései között nagyon fontosak a műszaki tartalmú 
közbeszerzések, hiszen a hazai kutató szektornak jelenthetnek megrendelést. Amennyiben 
ezek a technológiai közbeszerzések „célzottan okosak”, hosszabb távú innovációs 
hatásokra is számítani lehet. A kelet-közép-európai régióban a cseh kormányzat törekvései 
valamivel elismertebbek, a magyar és a szlovák erőfeszítések hasonlóak, de némiképp 
kedvezőtlenebbek. 
 
122. ábra: Mennyire támogatják a kormány technológia-beszerzései az innovációt? 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=a fejlett technológiák beszerzésében az ár, 7=a műszaki teljesítmény és innovativitás a döntő 
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3.4.2 Innovációs miliő, hálózatok 
 
Az innováció sok esetben vállalkozók, vállalkozó szellemű vezetők motivációiból ered. A 
magyarországi vállalati felső vezetés átlagos hatékonysága – a szakértői megkérdezésen 
alapuló IMD felmérés szerint – kiemelkedik a kelet-közép-európai mezőnyből. Ha az 
innovációs rendszer egyéb elemeinek (pl. az oktatás, a kormányzati K+F szektor) 
innovációs teljesítménye növekedne, ennek az előnyeit az agilis menedzsment minden 
bizonnyal ki is használná. 
 
123. ábra: Hatékony felső vezetés 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=az igazgatóságok a vállalati vezetés felügyeletében gyengék, 10=hatékonyak 
 



VERSENYKÉPESSÉGI ÉVKÖNYV 2006 
 

 
129. oldal 

 

 
A magyarországi vállalkozások piaci alkalmazkodó képessége jónak mondható, a cseh és az 
észt attitűd azonban még rugalmasabbnak tűnik.  
 
124. ábra: Alkalmazkodás a piacokhoz 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=a piaci hatásokra a vállalatok nem reagálnak rugalmasan,10=rugalmasan reagálnak 
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Már-már közhelyszámba megy, hogy Magyarország is járhatná az ír fejlődés útját. A külföldi 
tőkebefektetések – és a külföldi tulajdonú cégek gazdasági jelentősége – alapján ez valóban 
nem elképzelhetetlen, mint ahogy a cseh, a szlovák és az észt gazdaság esetében sem az.  
 
125. ábra: A külföldi működő tőke mennyiben szolgálja a műszaki megújulást? 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=a külföldi tőke behozatala kevés új technológiát jelent, 7=fontos forrása az új technológiáknak 
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A rendszerváltozás óta eltelt időszak egyes fejlődési jellemzői Magyarország számára 
ugyanakkor nem az ír felzárkózási pályát valószínűsítik. A külföldi működő tőke sok 
esetben szinte enklávéban termel és szolgáltat. Talán Nyugat- és Közép-Magyarország 
autóiparától eltekintve nem nagyon jöttek létre regionálisan koncentrált, helyi 
sajátosságokra és szolgáltatásokra épülő, a fejlett országokban jellemző ún. klaszterek.  
 
126. ábra: A klaszterek fejlettsége 2004 
 

 
 
WEF The Global Information Technology Report 2005-2006 
0=a klaszterek fejletlenek, 7=fejlettek 
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A klaszterek fejlődésének fő előfeltétele a regionalizmus megerősödése, amiben egyetlen 
kelet-közép-európai ország sem jeleskedik (miközben az EU – tekintettel a világgazdasági 
trendekre – ezt kifejezetten ösztönzi). Világosan jelzi ezt a K+F szolgáltatások és képzés 
nehéz helyi elérhetősége is. A rossz minősítéshez az is hozzájárul, hogy a régió tudományos 
akadémiái centralizáltan, rosszul konzerválódott struktúrában, a gazdaságtól elkülönülten 
működnek. Ebben a tekintetben Magyarország értékelése kifejezetten kedvezőtlen.  
 
127. ábra: K+F szolgáltatások és képzés helyi elérhetősége 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=nem elérhető, 7=világszínvonalú helyi intézményeknél elérhető 
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A vállalati szektor technológiai együttműködéséről alkotott kép kedvezőbb, bár a fejlett 
országokban a vállalatok közötti műszaki jellegű kooperáció lényegesen intenzívebb, mint a 
régióban. 
 
128. ábra: A vállalkozások közötti műszaki együttműködés fejlettsége 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=gyengén fejlett, 10=nagyon fejlett 
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134. oldal 

 

 
Az egyetemekkel való vállalati kapcsolatok Magyarország és Csehország esetében 
intenzívebbek, mint Kelet-Közép Európa egyéb országaiban. A két ország nívósabb 
műszaki egyetemei környezetében néhány multinacionális nagyvállalat kisebb-nagyobb 
kutatási részlege is letelepült. 
 
129. ábra: A vállalkozások és egyetemek közötti tudástranszfer 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Yearbook 2006 
1=nem működik, 10=kiválóan működik 
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135. oldal 

 

 
Folytatódik Kelet-Közép Európa integrálódása az Európai Kutatási és Innovációs 
Térségbe, amit a közvetlen brüsszeli finanszírozású K+F Keretprogramokban való 
részvétel dinamizálódása is jelez.  
 
130. ábra: Részvétel a Keretprogramokban legalább egy szervezettel az adott országból 1994-2002 
(a projektek darabszáma) 

 

 
 
European Commission, CORDIS 
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136. oldal 

 

 
Ígéretes, de nem elegendő, hogy a 4. Keretprogramhoz (1994-98) képest az 5. 
Keretprogram időszakára (1998-2002) a cseh, lengyel, magyar, szlovák, vagy szlovén 
részvételű projektek darabszáma megkétszereződött.  
 
131. ábra: Részvétel a Keretprogramokban az adott országból koordinálva 1994-2002 (a projektek 
darabszáma) 

 

 
 
European Commission, CORDIS 
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137. oldal 

 

 
Az innovációk kiterjedtsége és sikeressége szempontjából meghatározó a vállalkozások 
környezete. A Világbank részletes esettanulmányokon alapuló módszertanával készített 
üzleti környezet indikátorok szerint e téren is nagy a különbség Kelet-Közép Európa és a 
fejlett országok között. A vállalatok adminisztrációs stb. terhei Magyarországon is 
viszonylag magasak. A balti államok viszont figyelemre méltóan jó mutatókkal 
rendelkeznek. 
 
132. ábra: A vállalkozások üzleti-szabályozási környezete* 2005 
 

 
 
World Bank, Doing Business in 2005 
*A 39 indikátor szerint sorba rendezett országoknál a rangszámok összege. Ha pl. egy ország 
mindenben a legjobb, rangszámainak összege 39, ha a legrosszabb, 39*39 = 1521 
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138. oldal 

 

 
Az innovációk terjedése szempontjából kulcstényező a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
széles körű érvényesítési lehetősége is. A kelet-közép-európai régióban azonban a szellemi 
tulajdonvédelem hagyományosan komoly probléma. A felmérési adatok szerint az e téren 
kialakult, a fejlett országoktól vett távolság körülbelül megegyezik az üzleti indikátorokkal 
kapcsolatban mértekkel. 
 
133. ábra: A szellemi tulajdon védelme 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=gyenge vagy nem létezik, 7=a világ legszigorúbb jogi szabályozásával egyenértékű 
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139. oldal 

 

 
Az innovációs légkört a korrupció jelensége kifejezetten rombolja. Magyarország évek óta 
közepes korrupciós mutatóval rendelkezik, elmaradva Európa fejlettebb felétől. A 
felzárkózó országok körében a szlovén és az észt korrupciós helyzet érdemben kedvezőbb.  
 
134. ábra: Korrupciós index 2005 
 

 
 
Transparency International 
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3.4.3 Az innováció hatásai 
 
Magyarország keveset fektet be az új tudásba, az innovációs miliő gyenge, a hálózatosodás 
éppen csak megindult. A feldolgozóiparban a külföldi működő tőke részfeladatokra 
szakosodott egységeket hozott létre, az értékláncoknak általában csak rövid szakaszai 
vannak jelen.  
 
135. ábra: Az új termékek aránya az összes árbevételhez képest 2003 (százalék) 

 
Új termék a piacon 

 
 

Új termék a vállalkozásnál 

 
 
Eurostat  
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Az innovatív kis- és középvállalatok esetében a kelet-közép-európai helyzetkép 
kiegyensúlyozottabb. Az innovatív KKV-k jelenléte a régió valamennyi országában 
markánsan kitapintható, de a fejlett országokkal e téren még messze nem vagyunk 
versenyképesek. 
 
136. ábra: Az innovatív KKV-k aránya 2003 (százalék) 

 

 
 
Eurostat  
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142. oldal 

 

 
Azokban az országokban, ahol kedvezőbb az üzleti környezet, az innovatív vállalatok 
aránya is magasabb (a korreláció csaknem 70%). 
 
137. ábra: Az üzleti környezet minőségének és az innovatív vállalatok arányának kapcsolata  
 

 
 
Eurostat és World Bank adatok alapján GKI Zrt. számítások 
A vállalkozások környezete= a rangszámok összege, lásd. a 132. ábrát 
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143. oldal 

 

 
A magyar feldolgozóipar tekintélyes hányada – a külföldi működő tőke segítségével – 
sikerrel kapcsolódott be a világgazdasági munkamegosztásba. Ezt a csúcstechnológiai 
export kiemelkedően magas részaránya is jelzi.  
 
138. ábra: A csúcstechnológiai export részaránya az összes kivitelből 2004 (százalék) 
 

 
 
World Bank, World Development Indicators 2006 
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144. oldal 

 

 
Részletesebben megvizsgálva a csúcstechnológiai export részarányának alakulását jól 
látható, hogy Magyarország már a finn szintet is túllépve tud növekedést felmutatni, míg 
Szlovákia és Románia mutatói jóval elmaradnak hazánkétól.  
 
139. ábra: A csúcstechnológiai export részarányának alakulása az összes kivitelből 1995-2004 
(százalék) 
 

 
 
World Bank, World Development Indicators 2006 
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145. oldal 

 

 
A csúcstechnológiai export magas aránya kedvező, de nagy volumenű csúcstechnológiai 
importtal is párosul, azaz a hozzáadott érték a termékek teljes (évente 15 milliárd euró 
nagyságrendű) értékéhez képest nem túl nagy. Mindezt megerősíti az értékláncok gazdasági 
jelenlétére vonatkozó mérőszám is, amely Magyarországot az átlagos országok 
környezetében pozícionálja. 
 
140. ábra: Az értékláncok jelenléte a gazdaságban 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=az exportőr cégek elsősorban nyersanyagot termelnek ki, vagy gyártanak, 7 = nemcsak gyártanak, 
hanem termékfejlesztést, marketinget, logisztikai és értékesítés utáni (after-sales) szolgáltatásokat is 
megvalósítanak 
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146. oldal 

 

 
A szabadalmi függőségi ráta jól mutatja a kelet-közép-európai gazdaságok külföldi 
technológiáktól való függőségét. Magyarországon csaknem százszor annyi külföldi eredetű 
szabadalmi bejegyzés iránti kérelmet adnak be, mint hazait. 
 
141. ábra: Szabadalmi függőségi ráta 2002 
Nem rezidensek / rezidensek szabadalmi kérelmeinek száma 
 

 
 
World Bank, World Development Indicators 2006 
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147. oldal 

 

 
Az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmi kérelem a nemzetközi versenyben helyt álló 
szabadalomnak számít. A népességszámra vetített magyar mutató jelentősen elmarad a 
fejlett országokhoz képest, ám még így is jobb a helyzet, mint a kelet-közép-európai régió 
legtöbb országában. 
 
A külföldi technológiáktól való függés a felzárkózó (és különösen a kisebb) gazdaságokban 
természetes, mint ahogy a felgyorsult műszaki fejlődés miatt a függőség lassú csökkenése is. 
A hazai esetben azonban az is igaz, hogy a rendszerváltás óta a rezidenseknek megadott 
szabadalmak abszolút száma is jelentősen csökkent. 
 
142. ábra: Egymillió lakosra jutó USPTO* szabadalom 2003 
 

 
 
UNCTAD és National Science Foundation adatok alapján GKI Zrt. számítások 
*United States Trademark and Patent Office 
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148. oldal 

 

 
Népességarányosan Magyarország publikációs teljesítménye belesimul a kelet-közép-
európai mezőnybe. Amennyiben viszont a kutatói létszámra vetítjük a tudományos 
publikációk számát, Szlovénia, Csehország és Magyarország néhány fejlett országot meg is 
előz. 
 
143. ábra: Egymillió lakosra jutó tudományos közlemény 2003 
 

 
 
UNCTAD és National Science Foundation  
 
144. ábra: Ezer kutatóra jutó tudományos közlemény 2003 
 

 
 
UNESCO és National Science Foundation  
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149. oldal 

 

 
 
A magyar kutatók publikációs teljesítménye jórészt az akadémiai hálózat kutatóintézeteiben 
és az elismertebb egyetemi tanszékeken dolgozó munkatársak teljesítményeit tükrözi. Az 
üzleti-gazdasági siker, mint értékelési kritérium, sajnos háttérbe szorul. Az európai 
paradoxon néven ismert jelenség a magyar gazdaságra is érvényes: a tudományos 
teljesítmény és az innovációs eredmények (az új tudás gazdasági hasznosítása) nincsenek 
összhangban. Ennek egyik oka az innovációs rendszer alrendszereinek, különösen a 
gazdaságnak és a tudománynak már említett elkülönültsége. 
 
A vállalkozások innovációs kapacitása összességében kifejezi azt a képet, amit a magyar 
gazdaság megújulási képességéről a fejezetben bemutatott ábrák alapján nyerhettünk. 
 
145. ábra: A vállalkozások innovációs kapacitása 2005 
 

 
 
WEF The Global Competitiveness Report 2005-2006 
1=A cégek a technológiákhoz külföldi vállalatok licencei illetve másolása, 7=saját kutatások és új 
termékek/technológiák előállítása révén jutnak hozzá  
 
A kelet-közép-európai régió cégeinek innovációs kapacitása jelentősen elmarad a fejlett 
országoktól, ám a régión belül Magyarország helyzete összességében nem rossz. 
Ugyanakkor ez az összefoglaló jellegű mérőszám az innováció területén is a gazdasági 
átmenetet tükrözi. Az átmenet 2006-ban is a kormányzati K+F szektor intézményi-
orientációs válságával, visszafogott vállalati kutatási-innovációs törekvésekkel, az új tudást 
hordozó humán erőforrások elhanyagolásával, a nemzeti innovációs rendszer elemei 
közötti kapcsolatok hiányával, az értékláncok és klaszterek mérsékelt gazdasági 
jelentőségével, bonyolult szabályozási környezettel, és a külföldi működő tőkének a 
segítségével rohamosan korszerűsödő feldolgozóiparral jellemezhető. 
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3.5  Oktatás és képzés 
 
Az oktatási kiadások jól tükrözik egy ország 
oktatáshoz fűződő elhivatottságát. Magyarország a 
közép-európai országok körében kedvező helyet 
foglal el az egy diákra jutó kiadások terén, a fejlett 
országoktól azonban még így is jelentősen elmarad. 
Hazánk oktatási rendszerének legfőbb problémáját 
a ráfordítások és a színvonal összhangjának hiánya 
okozza, ami elsődlegesen az elaprózódott, 
jellemzően decentralizált képzési rendszerrel, a 
pedagógusképzésbe bekerülők kontraszelektív kiválasztásával és a pedagógusképzés 
gyengeségeivel magyarázható. 
 
146. ábra: Oktatási kiadások/év/diák vásárlóerő-paritáson 2002 (EUR) 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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151. oldal 

 

 
A magánszektor az Egyesült Államokban és Japánban járul hozzá legnagyobb mértékben az 
oktatási kiadásokhoz. Ezekben az országokban olyan fejlett a társadalom és a gazdaság, 
hogy a befektetett tőke gyorsan megtérül. Hazánk, de a legtöbb fejlett ország is jelentősen 
elmarad ettől az állapottól. 
 
147. ábra: A magánszektor aránya az oktatási kiadásokban 2002 (százalék) 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
 



VERSENYKÉPESSÉGI ÉVKÖNYV 2006 
 

 
152. oldal 

 

 
Az egy általános iskolás diákra jutó kiadások viszonylag alacsony színvonala tükrözi az 
oktatás minőségi korlátait Magyarországon. A kiadások – bár meghaladják a közép-európai 
átlagot – jóval elmaradnak a fejlett országok színvonalától. 
 
148. ábra: Általános iskolai kiadások/év/diák vásárlóerő-paritáson 2003 (EUR) 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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153. oldal 

 

 
Magyarország az egy oktatóra jutó általános iskolai diákok számát tekintve előkelő helyet 
foglal el nemzetközi viszonylatban, de ez a jelenség nem az oktatás jó minőségének, hanem 
az oktatási rendszer szétaprózottságának tulajdonítható.  
 
149. ábra: Egy oktatóra jutó általános iskolai diák 2003 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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154. oldal 

 

 
Magyarországon az általános iskolai oktatáshoz képest kedvezőtlenebb a helyzet a 
középszintű oktatás terén, ahol a második legkevesebb ráfordítás jut az egyes tanulókra a 
vizsgált országok körében. Az alacsony ráfordítások mögött alacsony keresetű pedagógusi 
kar és gyengén felszerelt, nagyszámú oktatási hely húzódik meg. 
 
150. ábra: Középiskolai kiadások/év/diák vásárlóerő-paritáson 2003 (EUR) 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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155. oldal 

 

 
A középszintű oktatásban résztvevő tanulók arányát vizsgálva hazánk a középmezőnybe 
tartozik. Az elmúlt évek mennyiségi növekedése ellenére a fiatalok 17%-a ma sem kap 
középfokú képzést, ők későbbi életük során számos problémával szembesülnek majd és 
nagy valószínűséggel idő előtt bekerülnek a szociális ellátórendszerbe.  
 
151. ábra: Középiskolai tanulók aránya a megfelelő korcsoportú népességben 2003 (százalék) 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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A legalább középiskolát végzettek aránya Magyarországon a 25-34 évesek körében 83%, de 
a középkorúak (45-54 évesek) esetében ennél kedvezőtlenebb a kép, itt ez az arány már 
csupán 74%. Hazánkban Csehországhoz és Szlovákiához képest alacsonyabb a 
középiskolát végzettek aránya, ugyanakkor jóval kedvezőbb a kép, mint Lengyelországban, 
ahol a 45-54 évesek csupán 32%-a végezte el a középiskolát. 
 
152. ábra: Legalább középiskolát végzettek aránya 2003 (százalék) 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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157. oldal 

 

A középiskolai képzés intézményileg koncentráltabb Magyarországon, mint az általános 
iskolai képzés. Az egy oktatóra jutó középiskolás diákok száma hazánkban más kelet-
közép-európai országokhoz és számos fejlett nyugati országhoz képest kedvező. A 
problémát ezen a képzési szinten is elsősorban az oktatás színvonala jelenti. 
 
153. ábra: Egy oktatóra jutó középiskolás diák 2003 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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158. oldal 

 

 
A magyar középiskolák nemzetközi viszonylatban hiányos felszereltsége nem vonatkozik a 
számítógéppel való ellátottságra. Főleg a Sulinet programnak köszönhető, hogy 
Magyarországon átlagosan mindössze 4 középiskolás tanuló jut egyetlen számítógépre. 
Ezzel Magyarország olyan fejlett országokat előz meg, mint Ausztria, Japán vagy 
Finnország. 
 
154. ábra: Egy számítógépre jutó középiskolás diák 2003 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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159. oldal 

 

 
A nemzetközileg elismert PISA teszt alapján, amely többek között a 15 évesek diákok 
szövegértési készségét méri, Magyarország más kelet-közép-európai országokkal együtt a 
gyenge középmezőnybe tartozik. Ez szorosan összefügg az általános iskolai képzés már 
említett hiányosságaival. 
 
155. ábra: A 15 évesek szövegértési készsége 2003 
 

 
 
OECD Pisa database 2004 
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160. oldal 

 

 
A 15 évesek nemzetközi viszonylatban közepes szövegértési készsége ugyanakkor 
viszonylag erős tudományos tájékozottsággal társul. Ebben nem mutatható ki markánsan a 
fejlett országok előnye. 
 
156. ábra: A 15 évesek tudományos tájékozottsága 2003 
 

 
 
OECD Pisa database 2004 
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161. oldal 

 

 
A 15 évesek matematikai teszten mutatott teljesítménye viszont elmarad a finn, a japán vagy 
akár a cseh diákok szintjétől. Az Egyesült Államokban készített felmérés eredményei 
csaknem megegyeznek a magyaréval, és sovány vigaszt jelenthet csak, hogy az angol diákok 
a magyaroknál is jóval rosszabbul teljesítettek.  
 
157. ábra: A 15 évesek matematikai készsége 2003 
 

 
 
OECD Pisa database 2004 
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162. oldal 

 

 
Magyarországon a legdinamikusabb mennyiségi változás a felsőoktatás területén ment 
végbe az elmúlt másfél évtizedben. 1990 óta megközelítően négyszeresére emelkedett a 
felsőoktatásban részesülők száma, ugyanakkor az oktatók száma csupán 30%-kal nőtt. A 
felsőoktatás tömegszerűvé válása az oktatás minőségének rovására ment. A felsőoktatási 
ráfordításokat tekintve Magyarország a középmezőnybe tartozik, ugyanakkor a kutatási 
ráfordítások terén jelentősen elmaradunk a fejlett országoktól. 
 
158. ábra: Felsőoktatási kiadások/év/diák vásárlóerő-paritáson 2003 (EUR) 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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163. oldal 

 

 
A magyar felsőoktatási rendszer jelentős bővülése azt eredményezte, hogy nálunk a közép-
európai országoknál magasabb a 25-34 évesek körében a felsőfokú végzettségűek aránya a 
népességen belül.  
 
159. ábra: A felsőfokú képzettségűek aránya a 25-34 éves népességben 2003 (százalék) 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
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164. oldal 

 

 
Az életen át tartó tanulás szellemében egyre nagyobb hangsúlyt kap az iskolarendszeren 
kívüli képzés a fejlett országokban. Ennek fontos eleme a munkahelyen történő képzés. 
Hazánkban a vállalatok ez idáig kevéssé ismerték föl a munkahelyi képzés fontosságát.  
 
160. ábra: A munkahelyi továbbképzés jelentősége 2006 
 

 
 
OECD Education at a Glance 2005 
1=nem fontos, 10=nagyon fontos 
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Magyarországon köztudottan alacsony az idegen nyelvet beszélők száma, ami hátráltatja a 
vállalkozások nemzetközi kapcsolatainak a bővülését. Nálunk jobban csak Japán és 
Lengyelország van lemaradva. 
 
161. ábra: A nyelvtudás értékelése 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report 2006 
1=nem felel meg, 10=teljesen megfelel 
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Magyarországon viszont – az IMD felmérése szerint – a vállalkozások találnak a 
munkaerőpiacon kiváló műszaki szakembereket. Ebben sokkal jobbak vagyunk, mint a 
térség más országai.  
 
162. ábra: Kiváló műszaki szakemberek jelenléte a munkaerőpiacon 2006 
 

 
 
IMD World Competitiveness Report, 2006  
1=hiányoznak, 10=jelen vannak 
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4 Összefoglalás 
 
A Versenyképességi Évkönyv a magyar gazdaság versenyképességét több nézőpontból, 
nemzetközi összehasonlításban mutatja be. A versenyképes gazdasági működés 
fenntartható növekedést eredményez, amelynek alapvető tényezői közül az Évkönyv a 
munkaerő kínálatot, a termelékenységet, az árakat és költségeket, valamint a piaci 
feltételeket és a külföldi befektetéseket emeli ki. A felzárkózáshoz azonban az is 
elengedhetetlen, hogy a gazdaságpolitika a versenyképesség különböző, és esetenként 
gyorsan változó feltételeinek minél jobb hatásfokú érvényesülését hosszabb távon is 
támogassa. Ebben az összefüggésben tárgyalja az Évkönyv az adózást és a gazdasági 
szabályozást, az infrastruktúra fejlettségét, ezen belül részletesen az információs és 
kommunikációs technológia terjedését és színvonalát, az innovációt, valamint az oktatást.  
 
4.1 A gazdaság fenntartható növekedése 
 
Magyarország az elmúlt évtizedben jelentős eredményeket ért el a gazdasági növekedés 
dinamikájában. A gazdasági fejlettség szintjének emelkedése a legjobb volt a négy visegrádi 
ország között, ugyanakkor az élet minőséget jellemző mutatók nem javultak és a környezet 
állapotával kapcsolatos jellemzők is ellentmondásosak maradtak.  
 
A rendszerváltást követően a gazdaság fejlődésének dinamikája igen gyors volt a visegrádi 
országokban. 1999-2005-ben Magyarország GDP-je 4,1%-kal, az EU-15-öké 2,2%-kal nőtt. 
A viszonylag gyors gazdasági felzárkózást jól szemlélteti, hogy Magyarország egy főre jutó 
GDP-je1999-ben 47, 2005-ben pedig 56%-a volt az EU-15 országokénak. Az egy főre eső 
jövedelem különbségeket kifejező Gini-koefficiens nemzetközi összehasonlításban elég 
alacsony, viszonylag kis differenciákat mutat, de emelkedik, ami jelzi a lakosság jelentős 
jövedelem átrendeződését.  A gazdasági növekedés üteme a makrogazdasági egyensúly 
helyreállítása miatt 2006-ban és várhatóan 2007-ben is lassul.  
 
A magyar gazdaság differenciáltan fejlődik. A számottevő külföldi tőkebeáramlás nyomán, 
korszerű, exportorientált, esetenként innovatív szektorok és ide beszállító erős hazai nagy- 
és középvállalkozások jöttek létre. A csúcstechnológiai export volumenéhez képest az 
értékláncoknak még csak kis hányada van jelen a gazdaságban annak ellenére, hogy az 
ezekben a szektorokban foglalkoztatottak aránya eléri az EU átlagát. A kis- és középvállalati 
szektor tömegesen nem erősödött meg, lényeges erőforrásuk még mindig a szürke 
gazdaság. Nem csökkentek a regionális különbségek. Ugyanakkor ezek kisebbek, mint több 
igen fejlett európai országban, ahol egy-egy, nem feltétlenül a fővárosok körüli, innovatív 
régió szédületes tempóban fejlődik.  
 
Az ENSZ-nek az emberi élet minőségét kifejező indexe (HDI) a visegrádi országokban 
alacsonyabb, mint a fejlett országokban. Magyarországon ez legfőképpen annak 
tulajdonítható, hogy alacsony a születéskor várható átlagos élettartam (a legalacsonyabb a 
visegrádi országok körében), a lakosság egészségi állapota rossz, a jövedelmek szintje és az 
oktatásban való részvétel alacsony. A lemaradást évtizedek óta nem sikerül behozni. 
 
 A környezet állapotára vonatkozó mutatók igen gyengék, amit a vállalatok, 
önkormányzatok és a lakosság nem kellő figyelme, érdekeltsége sokban megmagyaráz. 
Ahhoz, hogy utolérjük a többi visegrádi országot a hulladékok hasznosításában, 
feldolgozásában, a központi kormányzatnak és a helyi önkormányzatoknak is határozottabb 
szerepet kellene vállalni. S hogy vannak kedvező környezetszennyezési mutatóink is, az 
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kedvező természeti adottságainknak (az erdővel borított terület magas arányának) és annak 
köszönhető, hogy az ipar és a közlekedés szerkezete korszerűsödött,  a feldolgozóipari 
termelés energiaigényessége csökkent, javult a járműpark műszaki állapota, szigorodtak a 
járművek környezetszennyezéssel kapcsolatos előírásai és korszerűsödött a fűtés.   
 
4.2 A versenyképesség alapvető tényezői 
 
Az elmúlt évtizedben – hasonlóan a fejlett országok többségéhez - a népesség mind 
Magyarországon, mind a vizsgált összes kelet-közép-európai országban csökkent. (Néhány 
országban, kiemelten Írországban és az USÁ-ban a bevándorlás miatt növekszik a 
népesség.) A régióban a születések száma alacsony, a halandóság magas és lényegében nincs 
bevándorlási nyereség .  
 
A népesség fogyása eddig nem okozott feszültséget a munkaerőpiacon, hiszen a 
foglalkoztatás is alacsony szintű maradt. Az alacsony legális foglalkoztatási szint mellett 
ugyanakkor jelentős mértékű az illegális foglalkoztatás is. Hazánkban és a többi visegrádi 
országban is az átlagosan ledolgozott munkaórák száma igen magas, mert a részmunkaidős 
foglalkoztatás nem jelentős, sok a túlóra, és rövid a fizetett szabadság. A fejlett országokban 
az átlagosan ledolgozott munkaórák trendszerűen csökkennek, míg Magyarországon és a 
többi visegrádi országban inkább az ingadozás jellemző. Ez azt jelzi, hogy a munkáltatók 
elsősorban nem a létszámot változtatják, hanem túlmunkaidő be-, illetve kiiktatásával oldják 
meg a munkaerőigény változását, nemcsak azért, mert megtakarítják a munkaerő-
elbocsátással, illetve -felvétellel járó költségeket, hanem, mert így meg tudják tartani a 
számukra fontos munkaerőt. A munkaerőpiac viszonylag rugalmas.  
 
Magyarországon az egy foglalkoztatottra jutó GDP gyors növekedéséhez sokkal nagyobb 
mértékben járult hozzá a termelés bővülése, mint a foglalkoztatottak, illetve a ledolgozott 
munkaórák számának növekedése. A régió többi új EU-tagországában hasonló a helyzet. A 
termelékenység növekedése továbbra is fontos forrása lehet a gazdasági növekedésnek, a 
termelékenységi lemaradás egyes ágazatokban, különösen a közszolgáltatások körében, a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, egyes vegyipari ágazatokban igen jelentős.  
 
A forint euróval szembeni felértékelődését is figyelembe véve, az egységnyi 
munkaerőköltségek (ULC) 2000 és 2005 között Magyarországon jobban nőttek, mint a 
régió más országaiban, a versenyképesség ennek alapján 2001-ben és 2002-ben jelentősen, 
2003-2005-ben kisebb mértékben romlott. Mindennek ellenére költségoldalról 
Magyarország és a régió többi országa továbbra is jelentős versenyelőnyt élvez az EU-15 
országokkal szemben. A feldolgozóipari munkaórára vetített munkaerőköltségek alapján 
Magyarország Csehországgal egy szinten helyezkedik el, hátrányban viszont 
Lengyelországgal, vagy Szlovákiával szemben.  
 
Míg a munkaerő a drágulás ellenére is viszonylag olcsó, nem mondható ez el olyan 
költségelemekre, mint az irodabérleti díjak, vagy az energia- és telekommunikációs 
költségek. Magyarországon egy irodahelyiség egy négyzetméterre vonatkozó átlagos éves 
bérleti díja a fővárosban magasabb, mint Csehország, Lengyelország és Szlovákia 
fővárosaiban, bár jóval elmarad pl. az ír szinttől. 2005-ben igen jelentős volt az 
irodakereslet, amely a bérleti díjak enyhe emelkedését hozta magával. A szakma várakozásai 
szerint a bérleti díjak 2006 végéig a jelenlegi szinten maradnak, ezt követően azonban a 
kínálat folyamatos növekedése miatt kis mértékben csökkenhetnek. Az ipari elektromos 
áram ára Magyarországon megegyezik a szlovákkal, jóval magasabb azonban a cseh, illetve 
lengyel árnál. A piac – közösségi jogszabályok által előírt – további liberalizációjával az új 
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EU-tagállamok közötti különbségek várhatóan mérséklődnek. Az ipari gázár a visegrádi 
országok közül Magyarországon a legmagasabb. A mobilhívások Magyarországon többe 
kerülnek mint a kelet-közép-európai országokban és az EU-15-öknél .   
 
A külföldi működő tőke vonzásában a rendszerváltás óta Magyarország az egyik 
legeredményesebb ország. A külkereskedelmen keresztül az ország bekapcsolódása a 
világgazdasági folyamatokba igen gyors volt: 1995-2000-ben az export dinamikáját tekintve 
egyértelműen vezettük a régiót, később az előny csökkent. Az 1990-es években és a 2000 
után végbement gyors szerkezeti korszerűsödés eredményeként Magyarország 
világexportban elfoglalt részesedése a feldolgozóiparban lényegesen jobban javult, mint a 
mezőgazdaságban. A feldolgozóiparon belül sokkal erőteljesebb volt az előretörés a 
szakképzett munka- és technológia-intenzív ágazatokban (irodagép- és számítástechnikai 
berendezések gyártása, közúti járműgyártás), mint a nemzetközi szerkezet-átalakulási 
folyamatokban lemaradó textiliparban és élelmiszeriparban. A nemzetközi szolgáltatás-
exporton belül Magyarország részesedése a kereskedelmi szolgáltatások körében emelkedett 
a legerőteljesebben. Ide tartoznak a szoftverfejlesztés, a pénzügyi-, számviteli és egyéb 
üzleti szolgáltatások és a kutatás-fejlesztés is. A szállítási exportban bekövetkezett 
nemzetközi pozíciójavulás Magyarország központi fekvéséből adódó előnyök kiaknázására, 
azon belül a logisztikai bázisok terjedésére vezethető vissza. 
 
Az egy főre jutó külföldi működő tőke állomány Magyarországon 2004-ben megközelítette 
a 6000 dollárt, ami Észtország után a második legmagasabb érték az EU új tagállamai 
között. A magyar adat alig marad el a portugáltól, jóval nagyobb viszont a görögnél. 2000 és 
2004 között Magyarország aránya a világ működő tőke import állományában 0,4%-ról 
0,68%-a nőtt. Magyarország relatív súlya nagyobb a közvetlen tőkebefektetésekben, mint a 
világexportban. A Magyarországon befektetett külföldi működő tőke állománya, illetve ami 
ezzel egyenértékű, a világ működő tőke import állományában elfoglalt részesedés az 
osztrák, a portugál és a lengyel értékhez áll közel, meghaladja a finn adatot. Mindez 
Magyarország figyelemreméltó versenyképességére utal a működő tőke bevonásában.  
 
4.3 Gazdaságpolitika  
 

Adózás és gazdasági szabályozás 
 
Magyarország növekedésben, jövedelmekben, termelékenységben, exportban, működőtőke 
vonzásban megtestesülő versenyképessége nagymértékben függ azoktól a korábbi 
döntésektől, gazdaságpolitikai intézkedésektől, amelyek az adókra és szabályozásra, az 
infrastruktúrára, az innovációra, azon belül az információs és kommunikációs technológia 
elterjedésére és az oktatásra, képzésre irányultak. Az államháztartási egyensúly javítása 
érdekében megfogalmazott markáns intézkedések a versenyképesség alakulására is 
jelentősen hatnak majd.  
 
Az adózási környezet Magyarország versenyképességét ellentmondásosan befolyásolta. 
Magyarországon a nyereségadó szintje (16%) nemzetközi összevetésben alacsony, viszont a 
bért terhelő adóké (személyi jövedelemadók, társadalombiztosítás, munkaadókat és 
munkavállalókat terhelő egyéb adók) kiemelkedően magas (a bruttó bérek mintegy 50%-a). 
Az áfa 20%-os mértéke 2006. január 1-jétől több európai országéval megegyezik, de még 
mindig kissé magasnak mondható. A GDP 39 %-a körüli adókoncentráció az EU-25 
országainak átlagával közel egyező, de a visegrádi országok között ez a legmagasabb 
adóterhelést jelenti.  
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Az uniós jogharmonizáció és a versenyt erősíteni kívánó Lisszaboni Stratégia ellenére 
Magyarországon az üzleti környezet szabályozási feltételei és egyes (részben állami 
tulajdonú) vállalatok sokszor korlátozzák a versenyt. Ennek nem mond ellent, hogy 
Magyarországon a piaci verseny intenzitása erősebb, mint más közép-kelet európai 
országokban és az utóbbi két évben még javult is ennek megítélése. A fejlett gazdaságoktól 
való lemaradás azonban így is nyilvánvaló.  
 
Az IMD felmérése szerint Magyarországon nagyjából az EU-15 átlagának felel meg az 
üzletvitel bonyolultsága (szabályozottsága). A felmérés szerint Magyarországon sokkal jobb 
a helyzet, mint bármelyik régióbeli országban, viszont sokkal rosszabb, mint a 
kiemelkedően fejlődő Irországban, Finnországban, vagy az Egyesült Államokban. A 
vállalatok kezét a foglalkoztatás tekintetében kevéssé kötik a szabályok, mint más régióbeli 
országokban. Magyarországon elég erőteljes a külföldi működő tőke befektetések 
ösztönzése, de még erősebb a régió országai közül Észtországban, Szlovákiában és 
Csehországban. A fejlett országok közül e téren is Írország emelkedik ki. Magyarországon a 
fekete gazdaság jelentősen korlátozza a gazdaság fejlődését, lényegesen jobb helyzetet 
tükröz e felmérés Észtország és Csehország esetében, ellentétben Lengyelországgal, 
Bulgáriával és Romániával, ahol még rosszabb a helyzet.  
 

Az infrastruktúra, kiemelten az IKT fejlesztése 
 
A költségvetésből finanszírozott infrastrukturális beruházások aránya tekintetében 
Magyarország a középmezőny alján található. A városi és városközi alsórendű utak 
leromlott állapotúak, a vasúti személyszállítás rossz minőségű, az utazósebesség a múlt 
század elejét idézi, a pályaudvarok állapota kevés kivételtől eltekintve katasztrofális. Az 
infrastruktúra ágazatainak egy része (a vasút, a légi közlekedés, a városi és városközi 
buszközlekedés stb.) jelentős veszteséget termel, s finanszírozásuk jelenleg az állami 
költségvetést terheli. Az IMD felmérése szerint is a mennyiségi jellemzők alapján a hazai 
közlekedési infrastruktúra jónak mondható, de a meglevő közlekedési hálózat minőségi 
mutatói gyengék. A közeljövőben mind Ferihegyen, mind a vidéki reptereken jelentős 
fejlesztések lesznek így a forgalom további dinamikus bővülése várható. A hazai energetikai 
rendszerről az IMD felmérése szerint meglepően jók a vélemények.  
 
Az információs és kommunikációs technológiára fordított kiadások igen magasak. 2005-
ben Magyarország GDP-arányos 7,8%-os értéke az élmezőnybe tartozik: megelőzzük 
Szlovákiát, Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot, csak Litvánia, Észtország és 
Bulgária van előttünk. Magyarországon 2005-ben egy főre vetítve 680 eurót fordítottak 
információs és kommunikációs technológiákra, mintegy egyharmadát, mint Ausztriában, 
illetve Finnországban, de többet, mint a legtöbb 2004-ben csatlakozott ország. A kelet-
közép-európai piacokon az IKT költések dinamikája hasonló.  
 
A személyi számítógépek (PC-k) eladásának növekedési üteme a közép-kelet európai 
országokban dinamikusan nő, bár alacsony szintről. Magyarországon 2002-2005 között 
évről évre kétszer akkora mértékben nőtt a PC eladások száma, mint az Európai Unióban.  
 
Az Európai Unióban alapvető versenyképességi feltételnek számít a személyi számítógépek 
használata. A nagyvállalatok kivétel nélkül használnak PC-t, sőt még a középvállalatok 
körében is szinte 100%-os használati arányok jellemzők. A 2005-ös adatok hazánk 
lemaradását mutatják régióbeli versenytársainkhoz képest, hiszen nálunk 88, 
Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában is 95% feletti penetráció jellemző. Az északi 
tagállamok előnye a PC penetráció esetében is fennáll. 
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A LAN-ok használata Magyarországon nemcsak az EU-15-höz, de a környező országokhoz 
képest is lemaradást mutat. A Magyarországon működő 10 fő feletti cégek 41%-a 
rendelkezik LAN-nal, ami 47 százalékponttal marad el a PC penetrációtól. Az EU-15 
esetében ez a különbség csak 29 százalékpont. 
 
2005-ben Magyarországon a 10 fő feletti vállalatoknak csak 78%-a rendelkezett Internet 
hozzáféréssel, ezzel sajnos az ország a lemaradók táborába tartozik, a szélessávú hozzáférés 
arányai kedvezőbbek.  2005 végén az EU-15 országokban is csak a vállalkozások 65%-ának 
volt honlapja. A cseh és szlovák vállalkozások ebben kiemelkedők, Magyarország jóval 
mögöttük jár. Az internetes értékesítésben és megrendelésben sokszoros különbségek 
figyelhetők meg a régi és az új tagállamok között. Hazánk vállalkozásai különösen rosszul 
szerepelnek: a magyar vállalkozásoknak csak 4%-a értékesít, 5%-a rendel online, míg 
Szlovéniában és Csehországban az arányok három-négyszeresek.   
 
A valamilyen szinten megvalósított e-kormányzati szolgáltatásoknak 50%-a intézhető el 
teljes egészében elektronikus úton, ami nem sokkal marad el az EU-15 országok 56%-os 
átlagától. A közhivatalokkal interneten keresztül kapcsolatba lépők aránya 2005-ben 
Magyarországon meghaladta a 15%-ot, ami kedvező. Ez azzal függ össze, hogy a 
kormányzat gyakran kötelezővé teszi a vállalkozások számára az elektronikus ügyintézést.  
 
Az európai kormányok igen eltérő mértékben fordítanak figyelmet politikájukban az IKT 
technológiák fejlesztésére, alkalmazásának kiterjesztésére.  Magyarország a WEF felmérése 
szerint a középmezőny végére szorult, a régióban csak Bulgáriát előzi meg. 
 

Innováció 
 
A régióban a K+F ráfordítások elmúlt évtizedbeli trendje nem kedvező. Miközben pl. 
Finnország tartósan a GDP 3%-a fölé emelte K+F kiadásait. Magyarország 1% körül 
stagnál, Romániában, vagy Szlovákiában azonban ez csak 0,5% körül van. Az innováció 
esetleges, a tudomány-ipar kapcsolat gyenge. Az állami K+F költésben túl magas az 
alapkutatások hányada, a vállalati K+F súlya pedig rendkívül alacsony. A tudásalapú 
gazdaság fontos területein, a kutatás-fejlesztésben és az innovációs tevékenységben mind 
mennyiségileg, mind minőségileg jelentős előrelépésre, sőt áttörésre van szükség. A GDP 
arányos K+F növelését össze kellene kapcsolni a tudásipar hatékonyságát javító intézményi 
reformokkal. 
 
A vállalati K+F ráfordításokban Magyarországot messze megelőzik a szlovének, csehek, sőt 
a horvátok is. A KKV-szektor elmaradása a K+F költésben is jelentős, s az innovatív 
KKV-k aránya is alacsony (15%). A vállalati K+F kiadások főként a külföldi vállalatoknál 
koncentrálódnak. Nyugat- és Közép-Magyarország néhány szektorától eltekintve nem 
nagyon jöttek létre regionálisan koncentrált, helyi sajátosságokra és szolgáltatásokra épülő, a 
fejlett országokban jellemző klaszterek sem.  
 
Az innovációt az is korlátozza, hogy a vállalatok nagyon nehezen jutnak kockázati tőkéhez, 
bár a magyar helyzet némileg jobb, mint a régió más országaiban. Az innováció sok esetben 
vállalkozók, vállalkozó szellemű vezetők motivációiból ered. Igéretes viszont, hogy a 
magyarországi vállalati felső vezetés átlagos hatékonysága – a szakértői megkérdezésen 
alapuló IMD felmérés szerint – kiemelkedik a közép-kelet európai mezőnyből.  
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Oktatás és képzés 
 
A tudást nem eléggé fejlesztjük és nem jól használjuk. A közoktatás minősége romlik, 
tartósan 20%-ban funkcionális analfabéták hagyják el az iskolarendszert. Közben egy 
tanárra fele annyi diák jut, mind az EU átlaga. A nemzetközileg elismert és egyre 
gyakrabban hivatkozott PISA teszt alapján az oktatás teljesítménye nagyon gyenge. A 15 
évesek diákok szövegértési készsége tekintetében Magyarország más kelet-közép-európai 
országokkal együtt legfeljebb a középmezőnybe tartozik, a matematikai készségek terén a 
korábbi mérhető előny sajnos lemorzsolódott. Ugyanakkor a diákok tudományos 
tájékozottsága jónak mondható, jobbnak, mint az Egyesült Államokban és több fejlett EU-
országban.  
 
A felsőoktatás mennyiségi bővülése minőségromlással és súlyos szerkezeti torzulással járt 
(sok a bölcsész, jogász, közgazdász; kevés a mérnök, a természettudományos végzettségű és 
a kettős képzettségű). 1990 óta megközelítően négyszeresére emelkedett a felsőoktatásban 
részt vevők száma, ugyanakkor az oktatói állomány csupán 30%-kal nőtt. A felsőoktatás 
tömegszerűvé vált, elit jellege néhány képzés kivételével megszűnt. Mindezek mellett is 
kedvező, hogy Magyarországon – az IMD felmérése szerint – a munkaerőpiacon a 
vállalkozások találnak kiváló műszaki szakembereket. Ebben sokkal jobbak vagyunk, mint a 
térség más országai, például Lengyelország, vagy Románia.  
 
Magyarországon igen alacsony az idegen nyelvet beszélők száma, angolul is kevesen tudnak, 
ami hátráltatja az emberek és a vállalkozások nemzetközi kapcsolatainak a bővülését.  
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5 Függelék 
 
5.1 Kiemelt adatbázisok 
 
AMECO 
 
Az Európai Unió AMECO adatbázisát, amely éves szintű adatokat tartalmaz az EU 
országairól, a DG Economic and Monetary Affairs állítja össze.  
 
EUROSTAT 
 
Az Eurostat az Európai Statisztikai Rendszer (ESS) szerves része. Az ESS az Eurostat 
mellett tartalmazza a tagországok statisztikai hivatalait, ügynökségeit, valamint központi 
bankjait, melyek a tagországok, továbbá Izland, Norvégia és Liechtenstein hivatalos 
statisztikai adatait  gyűjtik. A tagországok az EU által megadott szempontok szerint végzik 
az adatgyűjtést. Az ESS hálózatként működik, melynek tagjaként az Eurostat fő feladata az 
egyes nemzetek statisztikai mutatóinak harmonizációja és közzététele. Az ESS emellett 
folyamatos koordinációt folytat a nemzetközi szervezetekkel; az OECD-vel, az ENSZ-szel, 
az IMF-fel és a Világbankkal. 
 
KSH 
 
A Központi Statisztikai Hivatal nagy múltú, a kormány közvetlen felügyelete alá tartozó, 
szakmailag önálló, országos hatáskörű szerv. Feladata adatfelvételek megtervezése, adatok 
felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az egyedi adatok védelme. A 
hivatal adatokat szolgáltat az országgyűlés és a közigazgatás szervei, a társadalmi 
szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos 
élet, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi 
szervezetek, a külföldi felhasználók részére. 
 
OECD 
 
Az OECD 30 tagországot foglal magában, melyeket a demokratikus kormányzás, valamint 
a piacgazdaság iránti elkötelezettség jellemez. A szervezet folyamatos aktív kapcsolatot tart 
fenn 70 szervezeten kívüli országgal, nemzeti kormánnyal, valamint civil szervezetekkel. 
Tevékenysége - gazdasági és társadalmi szinten egyaránt – a makroökonómiai elemzésektől 
kezdve a kereskedelmi, oktatási tevékenységen keresztül a tudományos kutatás-fejlesztésre 
is kiterjed. Az OECD adatbázisai a tagországok gazdasági- és társadalomstatisztikai adatait, 
mutatóit tartalmazzák.  
 
5.2 Egyéb jelentősebb adatforrások 
 
European Information Technology Observatory 2006 
 
Az Európai Információtechnológiai Obszervatórium (European Information Technology 
Observatory – EITO) feladata többek között az információ- és kommunikáció-technológiai 
évkönyv elkészítése az IKT ágazat, illetve az IKT felhasználói számára. A szervezet 
elemzéseket készít a nyugat-európai információtechnológiai és telekommunikációs 
piacokról. Az EITO-2006 158 táblázatba rendezett adatbázist, valamint 71 ábrát és 
grafikont tartalmaz. 
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IMD World Competitiveness Yearbook és  
IMD World Competitiveness Online 
 
A World Competitiveness Yearbook (WCY) először 1989-ben jelent meg Svájcban, 
Lausanne-ban, az Institute for Management Development kutatóintézet termékeként. A 17 
év óta folyamatosan megjelenő évkönyv elkészítésének kiemelt célja a világ országai 
versenyképességének minősítése és számos szempont szerinti rangsorolásuk. A 
versenyképesség szokásos mutatói (termelékenységi index, unit labour cost) mellett kiterjed 
olyan – a vállalkozások környezetét meghatározó – indikátorokra, amelyek a gazdaság 
működésének hatékonyságát nagyban befolyásolják. A WCY 51 fejlett és fejlődő országot 
fog át. Több mint 300 versenyképességi kritérium szerint állítja sorrendbe az országokat, a 
következő területek szerint rendszerezve: gazdasági teljesítmény, kormányzati hatékonyság, 
üzleti hatékonyság, infrastruktúra. A WCY egyrészt statisztikai adatokat, másrészt mintegy 
4000 válaszadó szakembere által kitöltött kérdőíves felmérés eredményeit tartalmazza. Az 
IMD World Competitiveness Online-on hosszabb idősorok is elérhetők.  
 
KPMG's Corporate Tax Rate Survey  
 
A KPMG Nemzetközi Adóügyi és Jogi Központja évente publikálja a vállalati adókulcs-
felmérést. Az 1993-ban indult felmérés jelenleg 69 országra terjed ki, többek között 30 
OECD tagállamra, valamint számos ázsiai, illetve latin-amerikai országra. A felméréshez a 
helyi KPMG adóirodák biztosítják az adatokat. 
 
Sigma Np.3/2004, World Insurance  
 
A Sigma kiadvány összehasonlító adatokat tartalmaz a nemzetközi biztosítási piacokról, 
valamint részletes elemzést a biztosítási (élet és nem-élet biztosítások), viszontbiztosítási, 
pénzügyi szolgáltatási piacok gazdasági folyamatairól. 
 
Transparency International 
 
A Transparency International nemzetközi civil szervezet, amelynek elsődleges célja a 
korrupció globális és lokális felszámolása. A szervezet saját statisztikai adatbázissal 
rendelkezik.  
 
UN Human Development Report  
 
Az ENSZ jelentése kétfajta statisztikai információt tartalmaz: a társadalmi fejlődés egyes 
indikátorait, amelyek képet nyújtanak a társadalmi fejlődésről, valamint fejezetenként 
tematikus összehasonlítást az egyes országokról. A jelentést évente publikálják, elég nagy 
késéssel. 
 
UNCTAD World Investment Report  
 
Az 1991 óta évente megjelenő World Investment Report 2005 (WIR05) a működőtőke 
áramlás legfrissebb folyamataiba enged betekintést. A jelentés függelékében 196 országra 
vonatkozó adatok szerepelnek a működőtőke áramlásról és állományról.  
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WEF The Global Competitiveness Report  
 
A Global Competitiveness Report 1979 óta jelenik meg a Világgazdasági Fórum (World 
Economic Forum-WEF) Globális Versenyképességi Programjának a keretében. A 
kiadvány, amelynek összeállításában neves szakemberek, köztük Michel Porter is részt vesz, 
egyes országok versenyképességét két index (Növekedési Versenyképességi Index – GCI, 
illetve Üzleti Versenyképességi Index – BCI) segítségével elemzi. E két index nyilvánosan 
hozzáférhető nyers adatokból, valamint a WEF évente 103 országban folyó felméréséből 
(Forum’s Executive Opinion Survey) épül fel. A felmérés keretében közel 9000 üzleti 
vezető nyilváníthatja ki véleményét az üzleti környezet egyes tényezőiről.  
 
WIIW Handbook of Statistics  
 
A Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) osztrák non-profit 
kutatóintézet. Elsődleges feladata a gazdasági fejlődés elemzése és előrejelzése Kelet-Közép 
Európa országaiban, Kelet- és Dél-Kelet Európában (Törökországgal együtt), illetve 
Kínában. A kelet-közép-európai un. feltörekvő piacokat – 17 országot – magában foglaló 
statisztikai évkönyv igen gazdag saját adatbázisra támaszkodik.   
 
World Bank, Doing Business  
 
A Világbank Doing Business adatbázisa a vállalatok szabályozási környezetét fogja át, 
nemzetközileg összehasonlítható mutatószámok alapján 175 ország gazdaságára 
vonatkozóan.  
 
World Development Indicators  
 
A World Development Indicators (WDI) a Világbank évente megjelentetett, fejlettséget és 
fejlődést mérő és bemutató kiadványa. A 2006-os kiadvány 80 táblázatba rendezve 6 fő 
fejezet szerint (Világ, Társadalom, Környezet, Gazdaság, Piacok, Globális kapcsolatok) 
több mint 900 indikátort tartalmaz.  
 
World Trade Organization 
 
A World Trade Organization (WTO) az egyetlen nemzetközi szervezet, amelynek 
tevékenysége a nemzetközi kereskedelmet szabályozó előírások elemzésére, befolyásolására, 
módosítására irányul. A WTO honlapja on-line keresőfelülettel rendelkezik, amely 
tagországainak legfontosabb kereskedelmi statisztikáit tartalmazza. 
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5.3 Rövidítések magyarázata 
 
ADSL 
 
Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line = aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) 
technológiával a hagyományos (analóg) telefonvonal nagysebességű internetezésre alkalmas 
digitális vonallá alakítható. Az adatkommunikáció két irányának (feltöltés és letöltés) 
sebessége eltérő (aszimmetrikus), a legtöbb internetező számára fontos letöltési irány sokkal 
gyorsabb, mint az általában alig használt feltöltési irány.  
 
APEH 
 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
 
DSL 
 
Digital Subscriber Line (Digitális Előfizetői Vonal) 
 
GDP 
 
Gross Domestic Product. Az előállított javak (termékek és szolgáltatások) összességének 
értéke. 
 
GINI-KOEFFICIENS 
 
A jövedelem-eloszlás egyenlőtlenségének kifejezésére szolgál. Értéke 0, ha teljes 
jövedelemegyenlőség valósul meg (azaz mindenki jövedelme egyenlő), és 100 a teljes 
egyenlőtlenség esetén (vagyis minden jövedelmet egyetlen háztartás kap meg). 
 
GPRS 
 
General Packet Radio Service (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), csomagkapcsolt 
adatátviteli technológia, amely 115 kb/s vagy gyorsabb vezeték nélküli internetes és egyéb 
adatkommunikációt tesz lehetővé. 
 
HDI 
 
A Human Development Index (Humán Fejlettség Indexe) a születéskor várható átlagos 
élettartamot, az iskolázottsági szintet és az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 
vásárlóerő paritáson mért értékét összesíti egy mérőszámban.    
 
IKT 
 
Információs és Kommunikációs Technológia 
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ISDN 
 
Integrated Service Digital Network (ISDN) egy olyan telekommunikációs szolgáltatás, 
amely a hálózatokat digitális vonalon, termináladapter segítségével köti össze. 
 
KKV 
 
Kis- és középvállalatok 
 
K+F 
 
Kutatás-fejlesztés 
 
LAN 
 
Local Area Network (helyi hálózat). Számítógépek és egyéb eszközök olyan csoportja, 
amely mindössze néhány négyzetkilométernyi vagy kisebb területet szolgál ki, és olyan 
kommunikációs csatlakozással van összekötve, amely lehetővé teszi, hogy a hálózaton belül 
bármely eszköz bármelyik másikkal kapcsolatba lépjen. Mivel a hálózat csak kis területet fed 
be, a hálózati jelprotokollokon olyan optimalizációkat lehet végrehajtani, amelyek akár 100 
Mbps sebességű adatátvitelt is lehetővé tesznek.  
 
ORSZÁG RÖVIDÍTÉSEK 
 

AT – Ausztria 
BG – Bulgária 
CR – Horvátország 
CZ – Csehország 
EE – Észtország 
EUROZO – Eurózóna 
FI – Finnország 
GR – Görögország 
HU – Magyarország 
IE – Írország 
IL – Izrael 
JP – Japán 
LT – Litvánia 
LV – Lettország 
PL – Lengyelország 
PT – Portugália 
RO – Románia 
SK – Szlovákia 
SL – Szlovénia 
US – USA 

 
PC 
 
Személyi számítógép 
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PISA-TESZT 
 
A fejlett ipari országok (OECD) megbízásából PISA (Programme for International Student 
Assessment) néven egy átfogó nemzetközi felméréssorozat folyik a világban, melynek célja 
az oktatás hatékonyságának és eredményességének mérése. 
 
PPP 
 
Purchasing Power Parity (vásárlóerő-paritás) a hazai árszínvonal és a nominális árfolyamon 
hazai valutában kifejezett külföldi árszínvonal hányadosa. Ha ez 1 alatt van, akkor a 
nemzeti valuta alulértékelt, ha 1 felett, akkor felülértékelt.  
 
ULC 
 
Unit Labour Cost (a termelés egységére eső munkaerőköltség) 
 
UMTS 
 
Universal Mobile Telecommunication System (Általános Mobil Távközlési Rendszer) – 
vezeték nélküli adatátviteli rendszer. Az Európában és a világ több helyén bevezetett 
harmadik generációs mobiltelefon rendszer szabványának neve. A jelenleg már piaci 
bevezetésre került eszközök lehetővé teszik az akár 1,5-2 Mbps-os sebességű, kétirányú 
vezeték nélküli adatátvitelt. 
 
UNCTAD 
 
United Nations Conference on Trade and Development, az ENSZ Kereskedelmi és 
Fejlesztési szervezete.   
 
UNESCO 
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. 
 
WLAN 
 
Wireless Local Area Network (vezeték nélküli helyi hálózat) a hagyományos vezetékes 
hálózat vezeték nélküli kiterjesztése, amely a felhasználók számára kényelmes, 
nagysebességű adatkapcsolat létrehozását teszi lehetővé. 
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