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Bevezető gondolat:

„Egy éles kanyar az úton nem az út vége. Kivéve, ha 
nem vesszük észre, és nem vesszük be a kanyart!”

„Éles kanyar”: Digitális forradalom
„Kanyar bevétel” :  Low road versenyképesség - High 

road  versenyképesség
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„Low road” „High road”
to competitiveness

(Jessop, B. Lancaster University)

-Összeszerelés (állami 
támogatással)
-Alacsony adók
- Munkaerő piac munkaadók 
érdekei szerinti szabályozása

- Befektetés a tudásba   
(intellektuális tőke)
- Vállalkozás (entrepreneurial 
spirit)
- válságállóképesség 
(resilience)

paradigmaváltás
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„Middle-income trap”

Michael Spence (amerikai közgazdász, Nobel díj: 2001):
„még soha egyetlen feltörekvő ország sem vált fejlett 

országgá úgy, hogy külföldről, és a külföldi tőkétől 
várta a megváltást.”

(Palotai Dániel, Virág Barnabás, Versenyképesség és 
növekedés 2016)
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K+F Tervezés Összeszere-
lés, gyártás

Értékesítés Marketing, 
vevőkapcsolatok
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Értékláncok hossza
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Értékláncok hossza (%) az iparban és a szolgáltatásokban (2016)

Ország
Ipar Szolgáltatás

%
Magyarország 26,3 57,8
Lengyelország 31,5 56,3
Csehország 28,9 50,8
Szlovákia 23,2 51,0
Szlovénia 34,3 56,0
Ausztria 31,6 60,2
Németország 35,9 60,4

Forrás: EUROSTAT
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IMD Versenyképességi pozíciók 2018 (63 ország)

Hol állunk most?
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Előrelépés: merre menjünk?
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- Negyedik ipari forradalom/digitális forradalom
- „Ipar4” helyett : digitális átalakulás
 robotizáció (egyszerű fizikai munka)
mesterséges intelligencia (egyszerű szellemi munka)

Mik lesznek a versenyképesség fő forrásai?
- A versenyképesség puha tényezői (nemcsak 

technológia!)
- Humán vagyon erős „puha képességekkel”
- A puha tényezők is mérhetők!



Versenyképesség és digitális 
forradalom: közös pontok

A versenyképesség puha 
tényezői

Puha humán képességek 

- Bizalom
-Társadalmi tőke, társadalmi 
szinergiák
-Vállalkozási kultúra, 
kockázatvállalás
-Nemzeti és üzleti innovációs 
képesség
-Innováció- és vállalkozásbarát 
környezet
-Állami innovativitás és agilitás 
(kormányzati képességek)

- Kreatív gondolkodás
- Együttműködési képesség
- Összefüggéslátás, 

rendszerszemlélet
- Meggyőzőerő
- Minőség- és szolgáltatás-

orientáltság
- Empátia
- Hatékonysági szemlélet
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III. szint: egyéni puha képességek

II. szint: puha társadalmi tényezők

I. szint: puha nemzeti jellemzők 

Új szemléletű, 
fenntartható

versenyképesség és 
társadalmi haladás

Ellenállóképesség, 
szívósság, válságálló-
képesség 
(Resilience)

Mozgékonyság, 
rugalmasság, 

állandó tanulás 
(Agilitás)

Innovativitás, 
kreativitás, nagy 
hozzáadott érték 
teremtés

Tudásfelvevő és –
hasznosító képesség 

(Absorptive 
capacity)

Érté
krend, 

becsület, 

spirit
ualitá

s

Társadalmi tőke, 

társadalmi 

szinergiák, bizalom

Nyitottság, 

vállalkozószellem, 

kockázatvállalás

Nemzeti 

kultu
rális 

jegyek

Empátia

Meggyőző
erő

H
elyi, területi, 

közösségi tőke

Probléma 
megoldó
képesség

Összefüg-
géslátás, 
rendszer-
szemlélet

Együtt-
működési 
képesség

Minőség és 
szolgáltatás 
orientáltsá

g

A versenyképesség javítás szintjeinek rendszere
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Hogyan állunk a puha tényezőkkel?
Nemzetközi adatok

Humán vagyon jellemzői

A humán vagyon jellemzői a V4 országokban (Minta: 130 ország)

Ország
Általános 
helyezés

Képesség Fejlesztés Hasznosítás
Munkahely 

minőség

Csehország 22 67 15 22 21

Lengyelország 31 25 34 65 24

Szlovákia 36 63 37 60 34

Magyarország 39 33 69 56 36

Forrás: WEF (2017) adatai alapján saját elemzés
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A V4 országok általános és társadalmi kohéziós helyezése 

2001 és 2018-ban (49 és 63 ország között, IMD)

Ország

Általános 
versenyképességi 

pozíció Változás

Társadalmi kohézió
pozíció Változás

2001 2018 2001 2018

Magyarország 27 47 -20 47 52 -5

Lengyelország 47 34 +13 48 46 +2

Csehország 35 29 +6 22 22 0

Szlovákia 37 55 -18 32 54 -22
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Saját kutatás
- 1500 KKV kérdőív
-196 kérdőív (közép és felsőfokú tanulók)
-NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Tudáskörnyezet adatbázis (41779 kérdőív)
-Facebook felmérés (442 kérdőív)
Gyenge társadalmi tőke és bizalmi szint
Trust: currency of the new economy, lubricant of 
the social and economic systems.
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Következtetések, javaslatok

Hogyan vehetjük be a kanyart?

- A nemzeti versenyképesség javítás nem valósítható
meg a digitális versenyképesség javítás nélkül

- Ennek fontos feltételei az egyéni „puha 
képességek” és a társadalmi versenyképesség 
javítás puha feltételeinek és tényezőinek együttes, 
rendszerszemléletű fejlesztése

- A közszféra termelékenységének/hatékonyságának 
javulása ( mérni kell!)
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Paradigmaváltásra van szükség

• Mennyiség minőség

• Részterületek         rendszerszemlélet

• Kemény és puha mutatók együtt

• Bátor jövőkép: ne GDP-vel mérjük!

Steve Jobs: „Egész életedben cukrozott vizet akarsz 

árulni, vagy meg akarod váltani a világot?”
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Köszönöm a figyelmet!
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