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Versenyképesség mai felfogása: 
- tőkevonzó képesség 
- tipikus mérése makromutatókkal 

(Növekedés)

Oka: 
- a gazdaság van a központban, ezen belül a  

cégek érdekei
- nemzeti és vállalati versenyképesség 

„összemosva”.
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Bevezető gondolatok:



A GDP csak azt méri, amit veszünk vagy 
eladunk. Vagyis csak mennyiségi adatok alapján 
méri a teljesítményt. 
„GDP measures everything, except that which 
make life worthwile” (R. Kennedy, 1968)
Boldogtalan, egészségtelen munkahelyeken dolgozók is 
termelik a GDP-t!

Gazdasági növekedés központúság (GDP)
1.tétel: korunkban félrevezető mutató, rossz irányba

orientálhatja a döntéshozatalt

Alapvető problémák:
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2. tétel: A GDP-vel mért növekedés nem fejlődés, 
nem számol az externáliákkal és ezért rövidtávú
szemléletű. 
Amit értékel:
Hatékonysági törekvések, tömegtermelés 
(economies of scale) 

Következmény
- Monokultúrák, a gazdasági szerkezet 

elsivárosodása, monopolhelyzetek
- Növekvő nemzetközi függőség, összekapcsoltság
(Biodiverzitás, gazdasági diverzifikáltság, 
többféle lehetőség, több lábon állás helyett)
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„The economy is, in the first instance, a subsystem of 
human society, which is itself, in the second 
instance, a subsystem of the totality of life on Earth 
(the biosphere).

And no subsystem can expand beyond the capacity of 
the total system of which it is a part.” (Porritt, J. 2006)

„Jövővakság”

3.tétel: A növekedés-orientáltság nem rendszerszemléletű:
a gazdaság egy nagyobb rendszer része
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Gazdaság Társadalom

Természeti környezet

A fenntarthatóság átfedő körei

Forrás: Brundtland Report 1987
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Értékeltérések: elszakított rendszerek

Gazdaság Társadalom Környezet

Hatékonyság Emberi szükségletek A környezet 
megőrzése a jövő
generációk számáraTermelékenység "Jól-lét", életminőség

Gazdasági növekedés Tanultság, egészség Energia- és 
anyaghatékonyság

Versenyképesség Egyenlőtlenségi szint Biodiverzitás
Gazdaságpolitika Társadalompolitika Környezeti politika
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További problémák:
- Moralitás: verseny vagy együttműködés

• Szinergia 2+2>4
• Társadalmi tőke, bizalom, szolidaritás

- Értékrend:
• Univerzalitás, partikularitás
• Teljesítménykultúra, kapcsolati kultúra
• Mekkora „társadalmi egyenlőtlenség” fogadható

el?
• Közérdek, egyéni érdek: cégek meddig mehetnek 

el?
oProfit/bérosztozás
oMunkahelyi kultúra
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Javaslatok:
Új szemléletű nemzeti versenyképesség-javítás 

feltételei: az üzleti tényezők mellett
- „puha”, értéktényezők

• Értékrend, moralitás, spiritualitás – nagyobb 
versenyképesség!

• Társadalmi harmónia (együttműködés)
• Társadalmi tőke, bizalom 

Az új szemléletű versenyképesség eredményei: 
kibővített makromutatók és társadalmi mutatók
- Jól-lét (életminőség, egészség, tanultság)
- Területi kiegyenlítettség (területi harmónia)
- Csökkenő társadalmi különbségek
- Társadalmi harmónia
- Ökológiai és demográfia fenntarthatóság
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Wass Albert: Tavaszi szél 
(Színpadi játék)

A fiatalokhoz:

„Tanulják meg szeretni az erdőt és a földet. Tanulják 
meg, hogy az élet csak a földdel együtt élet, és hogy 
mindennek a világon gyökere van. Az embernek is, 
a családnak is, a nemzetnek is. Orvosolni nem az 
ágak hegyét kell, hanem a gyökerét.”
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Humán vagyon: 
tudás, értékrend, 
motiváltság

Társadalmi és 
területi tőke Üzleti 

környezet

Infrastruktúra Innováció

Társadalmi harmónia, 
moralitás, spiritualitás

Új 
szemléletű

verseny-
képesség

Jó
munkahelyek

Jó
makromutatók

Társadalmi 
fejlődés

Kis társadalmi 
különbségek

Területileg 
egyenletes 

fejlődés

Jól-lét, 
életminőség 
(tanultság, 
egészség)

Fenn-
tarthatóság

Társadalmi 
harmónia
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KÖSZÖNÖM SZÉPEN  A 
FIGYELMET!


