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KOLTAI ZOLTÁN 

A versenyképesség regionális dimenziói 
A versenyképesség fogalmának regionális megközelítése több szempontból is értel-
met nyert az elmúlt időszakban. Egyrészről a globalizációs térben való fejlődés 
következményeként szükségessé vált a régióval kapcsolatos elméletek számára egy 
aggregált fogalom bevezetése, másrészt a fogalom eddigi mikro- és makroszintű 
használata korábban nélkülözte azt a mezoszintet, amely lokalizált szintként gazda-
sági teret jelenthet egy vállalkozás számára. Mindezt a folyamatot csak felerősítette 
a kilencvenes évektől megfigyelhető amerikai világgazdasági paradigmaváltás, 
amely a nagy nemzetközi gazdasági szervezetek formájában megvalósult tömörülé-
sek helyett előtérbe helyezte a kisebb léptékben, regionális méretekben formálódó, 
helyi adottságokra épülő együttműködéseket. 

A most elkészített tanulmány első része a verseny, versenyképesség fogalmak 
sokrétű, bár korántsem teljes körű bemutatására vállalkozik, megalapozva ezzel e 
fogalmak regionális alkalmazhatóságát, melyre a dolgozat második részében kerül sor. 

Jelen tanulmány terjedelmi okokból nem tartalmazza a témában eddig végzett 
legismertebb hazai kutatásokat, valamint a vonatkozó nemzetközi szakirodalom 
részletes feldolgozását. 

Verseny, versenyelőnyök, versenyképesség – fogalommagyarázat 
A verseny fogalmát sokan sokféleképpen határozták meg. Az egyik talán legátfo-
góbb megközelítés szerint „a verseny két vagy több szereplő egymással szembeni 
előnyszerzésre irányuló, adott szabályok közt zajló tevékenysége” (Chikán, 1998, 98 
pp.). A versenyben részt vevő felek célja, a minél nagyobb piaci részesedés, az ezzel 
együtt járó magasabb profit, a biztosabb piaci pozíció megszerzése. 

A verseny legfontosabb területei között említhetjük magukat a kibocsátott out-
putokat, a ráfordításokat és ezzel szoros összefüggésben az árak színvonalát. A ki-
bocsátott outputoknál a lehetséges versenyelőnyök eléréséhez eszközt biztosíthat a 
termék-differenciáció, a piaci szegmentáció vagy éppen a termékfejlesztés, innová-
ció. A ráfordítások esetén említést érdemelnek olyan fogalmak, mint az eltérő költ-
ségszerkezetből származó versenyelőny, a méretgazdaságosság, a növekvő skálaho-
zadék és a működőtőke-export, míg az árakkal összefüggésben érdemes szót ejteni 
az ár-differenciációról, árrugalmasságról, különböző árstratégiákról vagy a döm-
pingárról. 

Míg korábban a termékegységre jutó költségek minimalizálása, a bérek és a be-
ruházási költségek alacsony szinten tartása, a hatékony inputforrások és a vezetési 
szakértelem volt a vállalati versenyhelyzetben elfoglalt kedvező vagy kedvezőtlen 
pozíció záloga, addig jelenleg egyértelműen növekszik az árversenyen kívüli fakto-
rok, így a termékminőség, a termékek változatossága, a kapcsolódó szolgáltatások 
szerepe. 
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A versenyben való tisztes helytállás, a másoknál jobban végrehajtott tevékeny-
ség lehetetlen megfelelő adottságok, képességek hiányában. Persze az sem mindegy, 
hogy ezek az ún. versenyelőnyök mennyire tartósak, milyen könnyen vagy nehezen 
újították meg, egyáltalán mire épülnek. 

Porter megkülönbözteti egymástól a rövidebb távon is könnyen utánozható ala-
csony rendű előnyöket (így például az olcsó inputtényezőket), valamint a ténylege-
sen, hosszabb távon is kedvező versenypozíciót garantáló magasabb rendű előnyöket 
(mint a speciális, egyedi szolgáltatásokat, innovációkat, magasan képzett munkaerőt 
stb.). Véleménye szerint egyáltalán nem mindegy, hogy a versenyelőny az ún. érték-
lánc elemeinek mekkora körét érinti (a versenyelőnyöket nyújtó források száma), a 
gazdasági szereplő tartalékai mennyiben teszik lehetővé a versenyelőny megújítását 
(innovációs készség), biztosítva ezzel a konkurenciával szembeni tartósan kedve-
zőbb versenypozíciót. (Porter, 1990)  

A sikeres vállalkozásokban nő a termelékenység, az egységnyi ráfordításra jutó 
reálkibocsátás, amely a tőke/munka hatékonyságának növekedésével magyarázható. 
Amennyiben elfogadjuk azt a meghatározást, miszerint a termelékenység „az összes 
rendelkezésre álló erőforrás eredményes felhasználását jelenti” (Vörös, 1999, 37 
pp.), rögtön egyértelművé válik számunkra az a feltevés, hogy a termelékenységben 
bekövetkezett pozitív változás mindig csak relatív értelemben vizsgálható, amennyi-
ben azt a versenyképességgel kapcsolatban értelmezzük. A versenyképesség mindig 
csak a potenciális és tényleges versenytársakkal összevetve ítélhető meg, legfonto-
sabb dimenziói között érdemes megemlíteni a költséget, a minőséget, az időt és a 
flexibilitást, kiemelve annak egyediséget eredményező következményeit.  

Ezek alapján elfogadhatjuk az alábbi meghatározást, mely szerint a versenyké-
pesség „lényegében a piaci versenyben való pozíciószerzést és tartós helytállást 
jelenti, a piaci részesedés és a jövedelmezőség növelését, az üzleti sikerességet”. 
(Horváth 2001, 204 pp.) 

A verseny ténye a gazdasági szereplők számára egyszerre többféle előnnyel is 
jár. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény 
megkülönbözteti a közérdekből és a piac szereplőinek érdekéből adódóan a verseny 
fontosságát. Előbbi esetben a gazdasági hatékonyságot, a társadalmi felemelkedést 
kapcsolja össze a verseny tényével, utóbb az üzleti tisztességre hivatkozik. (1996. 
évi LVII. tv.) Más megközelítések egyszerűen a fogyasztók választási lehetőségeit, 
anyagi jólétét, a gazdaságban rendelkezésre álló erőforrások megfelelő cél érdeké-
ben történő allokálását, valamint a hatékonysági követelményeknek való megfelelést 
hozzák kapcsolatba a verseny fogalmával. (Chikán 1998) Annak korlátozása jóléti 
veszteségekhez vezet, kihasználatlan vagy kevésbé hatékony erőforrás-allokációt 
eredményez. 

Régiók versenyképessége 
Ahogy a termékek piacán zajló versenyben a termékek különböző komponensei 
kerülnek összehasonlításra, a régiók esetén sem beszélhetünk a régió egészére értel-
mezhető versenyről, sokkal inkább régión belüli adottságok, részpiacok kerülnek 
összehasonlításra. Persze ezek a részpiacok minden pozitív és negatív sajátosságuk-
kal egy – végül homogénnek egyáltalán nem nevezhető – régiót alkotnak. 

Ha a verseny célját, tárgyát vizsgáljuk, megemlíthetünk funkciókat, intézménye-
ket, beruházásokat, infrastruktúra-fejlesztést, kulturális, sport- és egyéb eseményeket 
vagy más szűkösen rendelkezésre álló tényezőket (fejlesztési forrásokat, informáci-



 A versenyképesség regionális dimenziói 

 23 

ót, értékes munkaerőt stb.), amelyek végeredményben valamilyen kedvezőbb gazda-
sági pozíció elérésének szándékával kapcsolódnak össze. 

A régiók versenyének keresleti és kínálati oldalát megkülönböztetve azt mond-
hatjuk, hogy amíg a keresleti oldalon a régiók céljai, addig a kínálati oldalon a régi-
ók adottságai jelennek meg, a kettő együtt pedig végeredményben a területek általá-
nos versenypozícióján keresztül a képződő jövedelmeket, a létrejövő életszínvonalat 
határozza meg. 

A régiók, városok versenye eltér a vállalatok versenyétől, eszerint alapvetően 
két álláspontot különböztethetünk meg. Egyrészről a régiókat egységes egészként 
értelmezve, a közöttük lévő verseny a nemzetgazdaságok versenyéhez hasonlatos, 
kiemelt szerepet adva gazdasági teljesítményüknek, outputjuknak. Másrészt kiindul-
hatunk a vállalati versenyből, mint alacsonyabb dimenzióból és azt vizsgálhatjuk, 
hogy mely tényezők, feltételek azok, melyek versenyelőnyhöz vezetnek egy adott 
régióban. 

Ahhoz, hogy a verseny, versenyképesség, versenyelőnyök fogalmakat a régiók 
szintjén is értelmezhessük, természetesen eddigi, alapvetően mikroszintű megközelí-
tésünket a makroökonómia szempontjából kell kezelnünk. A fogalom nemzetgazda-
sági szinten történő értelmezése rögtön vitákat eredményez, mivel nem egyértelmű, 
hogy a versenyképesség és termelékenység, mennyiben különíthető el egy ország 
vagy akár csak egy régió esetében. Az egyértelműen kijelenthető, hogy a globalizá-
ció felerősödésével és az e mögött meghúzódó deregulációs politikáknak, valamint 
az információs társadalomnak a megnövekedett gazdasági szerepével a verseny 
világpiaci megjelenése, globalizálódása a korábbi évekhez képest elképzelhetetlen 
méretűvé vált. (Lengyel 1999) Elég, ha csak a vállalatok megnövekedett 
internalizáltságára, a működőtőke-export és a teljes skálájú nemzetközi termelés 
tömeges megjelenésére utalunk. A régiók közötti versenyhelyzet fokozódását emel-
lett persze sok egyéb feltétel módosulása is előidézhette, gondoljunk csak a kiszá-
míthatatlan gazdasági környezetre, a vállatok közötti élesedő konkurenciaharcra, a 
vállalatokat érintő szervezeti változásokra vagy éppen a társadalmi-politikai átalaku-
lás folyamatára. 

A versenyképesség globális értelmezése természetesen nem nélkülözheti a 
mikrogazdasági szintű alapokat sem, így beszélhetünk regionális versenyképességről: 

– egyrészt a régióban működő vállalatok összegzett adaptálási képességei alap-
ján („gyakorlatias” felfogás),  

– a régió által domináns vállalatai részére biztosított gazdasági bázis, gazdasági 
környezet (tőke- és munkapiac, inputok minősége, infrastruktúra) alapján 
(„környezeti/rendszer” felfogás),  

– valamint a régiók befektetéseket vonzó képessége (humán- és fizikai tőke ak-
kumulációja) szerint („tőkefejlesztés” felfogás). (Lengyel 1999, Horváth 
2001) 

Az Európai Unió különböző dokumentumai eltérő részletességgel kísérlik meg 
konkretizálni azokat a tényezőket, melyek egy régió versenyképességét determinál-
ják. A dokumentumok közül néhányat kiragadva jól látható a versenyképesség kér-
déskörének megkerülhetetlen szerepe a gazdasági és társadalmi kohézióban, a gaz-
dasági növekedésben és foglalkoztatottságban, vagyis az egységes belső piac ered-
ményes működtetésében, figyelmet fordítva a környezet állapotának megóvására is. 

Az Európai Területfejlesztési Perspektíva által meghatározott három alapvető 
célkitűzés között megtaláljuk az európai térség kiegyensúlyozottabb versenyképes-
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ségét, a gazdasági és társadalmi kohézió, valamint a természeti erőforrások és kultu-
rális örökségek megőrzése mellett (EC 1999a). 

Az EU hatodik periodikus regionális jelentése szintén foglalkozik a versenyké-
pesség fogalmával, miszerint az nem más, mint „vállalatok, iparágak, régiók, nemze-
tek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas 
foglalkoztatottsági szint létrehozására, miközben a nemzetközi versenynek ki van-
nak téve.” (EC 1999b, 75 pp.) 

A hatodik regionális jelentés szerint a régiók versenyképességét befolyásoló leg-
fontosabb determinánsok: 

– kutatási és technológiai fejlesztés, 
– kis- és középvállalkozások, 
– közvetlen külföldi befektetések, 
– infrastruktúra és humán tőke, 
– intézmények és társadalmi tőke. 
 

Szintén a hatodik regionális jelentés tartalmazza azokat a legfontosabb faktoro-
kat, melyek általában a sikeresnek mondott régiókat jellemzik, ide sorolva a foglal-
koztatottak magas arányát a gazdasági szolgáltatásokban és a feldolgozóiparban, az 
innovációs tevékenységek kiterjedtségét, a regionális elérhetőség, megközelíthető-
ség kedvező feltételeit, a munkaerő képzettségét, a felsőfokú végzettségűek magas 
arányát. 

A versenyképesség fogalmát kibővítve, a sikeresség szintén használható foga-
lomnak tűnik a régiók, városok versenypozíciója összevetéséhez.  

Konkrétan az alábbi tényezők jelenléte tehet sikeressé egy régiót: 
– a gazdasági szerkezet változtatási képessége, kiemelten az értéknövelő, mul-

tiplikátor hatású ágazatok térnyerése, 
– értékhúzó, szolgáltató ágazatok magas aránya (üzleti szolgáltatások, kutatás – 

fejlesztés, felsőoktatás, kultúra), 
– jellemző a tudás-alapú termelés, 
– erős az innovációs készség, 
– a sikeres régióban születnek a döntések, 
– erős és gyarapodó középosztály, 
– értékes településkörnyezet, igényes várospolitika és színvonalas közszolgálta-

tások biztosítása, 
– sikeres konfliktuskezelés, 
– jelentős külső (nemzetközi) kapcsolatok, illeszkedés egy nemzetközi nagyré-

gió város- és kapcsolatrendszerébe, 
– növekvő jövedelem és foglalkoztatás (Enyedi 1997). 
 

Részben a hatodik regionális jelentés alaptényezőit felhasználva, részben a régi-
ók, városok sikerességénél elmondottakat beépítve egy ún. „piramis-modellt” ka-
punk. 
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1. ábra: A versenyképességet meghatározó jellemzők „piramis-modellje” 

Forrás: Lengyel-Rechnitzer 2000, 139 pp. 
 

A modell talapzatát a hosszú távú sikerességhez elengedhetetlen társadalmi és 
gazdasági faktorok alkotják, középső részén az alaptényezők szerepelnek, csúcsán 
pedig végső célként megfogalmazva a régió lakosságának minél magasabb életszín-
vonala és életminősége található. 

– Gazdasági szerkezet: a sikeres régiókban a foglalkoztatottak túlnyomó része a 
gazdasági szolgáltatásokban, a feldolgozóiparban rendelkezik munkahellyel, 
ahol jellemző a magas hozzáadott érték, az erőteljes multiplikátor hatás és 
nagyfokú rugalmasság. 

– Innovációs kultúra: a sikeres régiókra jellemzőek a kiterjedt innovációs tevé-
kenységek, az innovációk hatékony diffúziója, a sok szabadalom. Ez nemcsak 
kutató- és fejlesztő intézetekben, egyetemekben kell, hogy testet öltsön, leg-
alább ennyire fontosak a megfelelő vállalati kapacitások, a felkészült, innova-
tív kis- és közepes vállalkozások. 

– Regionális elérhetőség: a sikeres régiók jól megközelíthetők, közlekedési 
kapcsolataik, földrajzi fekvésük előnyös. Mindez a közlekedési és kommuni-
kációs infrastruktúrával kiegészülve alkot egységes egészet. 

– Munkaerő felkészültsége: a sikeres régiókban relatív magas a munkaképes ko-
rú lakosságon belül a kvalifikált munkaerő aránya, mindez persze nem nélkü-
lözheti a valós munkaerő-piaci igényekre fókuszáló, hatékony oktatási rend-
szert. 

– Társadalmi szerkezet: a sikeres régiókban erős, gyarapodó középosztály jele-
nik meg, amely igényes keresletével, magasabb jövedelmével segíti a régió 
fejlődését. 

– Döntési központok: a sikeres régiók egyben a vállalatok térségi bázisai, az itt 
működő vállalkozások lényegi tevékenységét folytató egységek, önálló dönté-
si kompetenciával rendelkeznek. Jellemzően az új, innovatív stratégiai részle-
gek fejlesztése a központnak helyet adó városban, régióban történik. 

– A környezet minősége: a sikeres régiók színvonalas települési környezettel 
(közbiztonság, minőségi közszolgáltatások, esztétikus városépítészet, színvo-
nalas lakások, jó helyi közlekedés stb.) és egészséges természeti környezettel 
rendelkeznek. 
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– A régió társadalmi kohéziója: a sikeres régiók képesek kezelni a konfliktuso-
kat, származzanak azok gazdasági szerkezetváltásból, erőteljes gazdasági nö-
vekedésből, régión belüli területi és települési egyenlőtlenségekből. A telepü-
lési önkormányzatok együttműködésre törekednek, a regionális identitás, a 
lokálpatriotizmus erősödik. 

A közvetett tényezők két csoportját érdemes megkülönböztetni, így a gazdasági 
teljesítményt rövidebb távon is meghatározókat (gazdasági szerkezet, innovációs 
kultúra, regionális elérhetőség, munkaerő felkészültsége), valamint a csak hosszabb 
időhorizonton érvényesülőket (társadalmi szerkezet, döntési központok, környezeti 
minőség, a régió társadalmi kohéziója). 

Másfajta felosztás szerint a piramis közvetett tényezőiből négy vagy inkább öt 
csoportot alakítva megkülönböztetünk: 

– gazdasági-társadalmi aktivitást kifejező csoportot (a városok gazdaságát, jö-
vedelmi potenciálját legjobban kifejező változók): gazdasági szemlélet, regi-
onális elérhetőség, 

– tevékenység/szervezeti innovációt leíró csoportot: innovációs kultúra, 
– foglalkoztatáshoz, szellemi erőforrásokhoz, a munkaerő felkészültségéhez 

kapcsolódó csoportot: munkaerő felkészültsége, 
– hagyományos és új centrum funkciókat, valamint demográfiai faktorokat érin-

tő csoportot: döntési központok, társadalmi szerkezet, társadalmi kohézió, 
– külön kategóriaként kezelve a környezet minőségét, amely egyértelműen 

egyik előző csoportba sem sorolható be. 
A területi versenyt nevezhetjük egy olyan folyamatnak „amelynek során a regio-

nális, helyi gazdaság fejlődését bizonyos csoportok a helyi politikákon keresztül más 
térségekkel versengve próbálják befolyásolni explicit vagy gyakran implicit mó-
don.” (Lengyel – Rechnitzer 2000, 132 pp.). 

Vagyis szemben az általános értelemben vett verseny fogalmával, ekkor területi 
egységek (régiók, városok) jelennek meg egymással szembeni szereplőként, előny-
szerzési szándékuk a gazdasági fejlődéshez kapcsolódik, a szabályozottság pedig 
annyiban érvényesül, hogy csak az azonos hierarchiaszinten értelmezhető területi 
egységek közötti versenyről beszélünk, amelyben a helyiek csoportjai (helyi önkor-
mányzat, a gazdasági és civil szféra képviselői) aktív szerepet vállalnak az alulról 
szerveződő versenystratégia kialakításában és végrehajtásában.  

Mindezek alapján a magyar területfejlesztési politika céljai az alábbiak lehetnek 
(Horváth 1998.): 

– a térbeli és települési szerkezet olyan irányban való változtatása, mely haté-
kony, innovatív és versenyképes vállalkozási tevékenységet eredményez, elő-
idézve ezzel a gazdaság dinamizmusát, jövedelemtermelését, 

– a társadalmi és gazdasági esélykülönbségek csökkentése, a civilizációs és inf-
rastrukturális térbeli különbségek enyhítése, 

– a gazdasági fejlődés térségi erőforrásainak hatékony hasznosítása, 
– a területfejlesztési politika aktív szerepvállalása a különböző szektorok, ága-

zatok közötti erőforrás-koordinációban, 
– a strukturális válságok korai felismerésére és kezelésére alkalmas programo-

zási módszerek, eszközök és intézmények működtetése, 
– határokon átnyúló együttműködések és kapcsolatok támogatása, 
Összefoglalva kijelenthetjük, hogy „a régiók és városok akkor versenyképesek, 

ha gazdaságuk nyitott, és az egy lakosra jutó jövedelmük tartósan magas és növekvő, 
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valamint magas szintű és nem csökkenő a foglalkoztatottsági ráta, azaz ebből a jö-
vedelemből a lakosság széles rétegei is várhatóan részesülnek.” (Lengyel – 
Rechnitzer 2000, 137 pp.). A sikeres régió ideális állapotban a jövedelem növekedé-
sével egyidejűleg kielégíti a település színvonalas működésének és fejlesztésének 
követelményét, a jövedelmekből a lakosság széles rétegei részesülnek és a gazdaság 
szereplői figyelmet fordítanak a régió természeti környezetére, épített és kulturális 
értékeire, valamint a gazdasági növekedés nem növeli a régión belüli területi egyen-
lőtlenségeket sem. Saját endogén adottságokra épülő fejlesztési stratégia hiányában 
a régiók legfeljebb átmenetileg stabilizálhatják helyzetüket, az ilyen térségek növe-
kedési potenciálja és versenyképessége csekély, a nemzetközi munkamegosztásba 
való bekapcsolódásuk meglehetősen esetleges. 
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