
 
 

Versenyképesség Közép-Kelet-Európában 
(Competitiveness in Central and Eastern Europe) 

Tóth Tamás 

Bevezetés 

A tanulmány célja, hogy egy olyan általános versenyképességi modellt alkosson, 
amely gazdasági mérőszámokból kiindulva, statisztikai módszertannal 
alátámasztva mutatja be a globális piacon zajlódó tőkeáramlási folyamatokat. Az 
elemzés tárgya a közép-kelet-európai térség azon országai, amelyek hasonló 
gazdasági háttérrel és pozícióval rendelkeznek, ezáltal egymásnak közvetlen 
vetélytársai a külföldi működőtőke befektetések piacán. A vizsgálat első körében 
versenyképességi indikátorok csoportjait állítom fel, majd azonosítom azokat a 
mutatószámokat, amelyek egzakt számadatokkal kifejezhetőek, illetve magyarázni 
képesek az eredményváltozót, jelen esetben a direkt külföldi működőtőke 
befektetést (FDI).  
A tanulmány megírását és megjelenését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 
azonosító számú, „Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési 
műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” című projekt támogatta. A 
tanulmány az azonos projekt keretei között a Széchenyi István Egyetem Regionális 
és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának „Közép-Európa versenyképessége” c. 
kutatási témájában készült.” 
 

Tőkeáramlás 

Az 1980-as évek végére a nyugat-európai nagyvállalatok 

elérték saját belső nemzetgazdasági növekedési 

korlátaikat, amelynek eredményeképpen új felvevő, illetve 

termelő piacokat kerestek. Habár a kelet-európai 

rendszerváltás után felszabadult poszt-szocialista államok 

nem rendelkeztek számottevő belső vásárlóerővel, a 

termelés kihelyezésére megfelelő gazdasági potenciál állt 

rendelkezésre. A költséghatékonysági szempontok által 

vezérelt „keleti áramlás” lehetőséget biztosított az 
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elemzett térségnek, hogy megteremtse az alapjait egy jól 

működő piacgazdaságnak, illetve gazdasági aktivitást 

generáljon az átalakuló államokban (Lemoine 1998; Kinkel–

Zanker 2007). 
A piacnyitások a térségben eltérő időben és ütemben mentek végbe, a 

nemzetgazdaságok gazdasági fejlettségüktől és kiszámíthatóságuktól függően 

különböző mértékben vonzották a külföldi tőkét. A 21. század elejére kirajzolódott 

egy versenysorrend, amelyben Csehország, Lengyelország és Magyarország vezető 

pozícióban voltak, a térség többi állama pedig továbbra is kereste a versenyelőny 

forrásait (Pavlinek 2004). Az 1. táblázat egy összefoglaló áttekintést ad a 21. 

századi folyamatok szemléltetésére, melynek keretében vizsgálja a külföldi direkt 

tőkebefektetések nagyságát, különválasztva az aktuális állományt és az éves 

beáramlást.  

A táblázatból kitűnik, hogy az említett vezető hármas az elmúlt 10 évben is 

megőrizte pozícióját, mögöttük azonban egy magasfokú kiegyenlítődés zajlik. 

Érdemes vizsgálni a tőkebeáramlás GDP-hez viszonyított nagyságát, amely 

irányadó lehet egy adott nemzetgazdaság növekedési potenciáljának és 

korlátainak becslésekor. Ezek alapján elmondható, hogy a közép-kelet-európai 

térségben továbbra is hatalmas potenciál van, amely kellően stabil gazdasági, 

beruházási környezet mellett kiaknázásra kerülhet (Füzi-Gombos-Tóth 2012). 

1. TÁBLÁZAT 
Közvetlen külföldi tőkebefektetés állomány és beáramlás 

(Foreign direct investment stock and flow) 

 Beáramlás (millió USD) Állomány (2010) 

 2001-2005 2006-2010 (millió USD) GDP % 

Bulgária 182 1 279 1 575 3,3 

Csehország 1 580 10 375 14 018 7,3 

Horvátország 1 407 1 915 5 416 8,9 

Lengyelország 4 769 28 509 30 983 6,6 

Magyarország 5 633 13 627 19 423 15,1 

Románia 21 907 1 455 0,9 

Szlovákia 540 2 668 3 316 3,8 

Szlovénia 2 129 4 574 7 318 15,6 

Forrás: World Bank (2011) alapján saját szerkesztés. 

A tanulmány feladata, hogy azonosítsa azokat a befektetési indikátorokat, 

amelyek döntően befolyásolják a tőkeáramlást, illetve számadatok formájában 

statisztikai elemzésbe is bevonhatóak. Ennek első lépéseként olyan indikátor 

csoportokat hozok létre, amelyek a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján 



 
 

alkalmasak egy versenyképességi modell felállítására. Az 5 választott csoport 

(gazdasági környezet, munkaerőpiac, adórendszer, infrastruktúra, beszállítói 

hálózat) mindegyikéhez mutatószámokat rendelek hozzá, majd vizsgálom, hogy az 

egyes ráták magyarázó ereje milyen mértékben teszi alkalmasság őket a végső 

modellbe történő bevonásra. 

Gazdasági, vállalkozási környezet 

Az átalakuló közép-kelet-európai országok legnagyobb versenyhátrányaként 

tartják számon, hogy a gazdasági, társadalmi kultúra messze nem követi a nyugati 

trendeket, a gazdasági környezet instabilitása komoly versenyhátrányt okoz a 

globális piacon. Független tanulmányok legfőbb veszélyforrásként szinte kivétel 

nélkül a korrupciót és a fehérgalléros bűnözést említik, de a vállalatalapítás 

területén is komoly nehézségekről számolnak be (PWC 2007). A 2. táblázat a 

Világbank által felállított „vállalkozásbarát környezet” rangsort (zárójelben a 

helyezések száma) mutatja be, az adott országokhoz hozzárendelve a 2009-ben 

regisztrált vállalatalapítások számát is. 

2. TÁBLÁZAT 
Vállalkozási környezet 

(Business environment) 

 Vállalakozásbarát környezet  

rangsor (2011) 

Regisztrált vállalatalapítások 
száma (2009) 

Bulgária 59 35 545 

Csehország 64 21 717 

Horvátország 80 7 800 

Lengyelország 62 14 434 

Magyarország 51 42 951 

Románia 72 56 698 

Szlovákia 48 15 825 

Szlovénia 37 5 836 

Forrás: Világbank (2011) alapján saját szerkesztés. 

Megfigyelhető, hogy a térség azon országai (Horvátország, Románia), amelyeket 

kevésbé vonzó befektetési célpontként értékeltem, a Világbank vállalkozásbarát 

környezet rangsorában is alulteljesítettek. Kiemelkedő eredmény Bulgária 59. 

pozíciója, amellyel megelőzi Csehországot és Lengyelországot is, az adatok mögé 

nézve azonban kiderül, hogy az előkelő helyezés nem a stabil gazdasági 

környezetnek, hanem a bürökratikus korlátok leépítésének következménye 

(Schwab 2010).  
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A regisztrált vállalatalapítások száma önmagában kevés információértékkel bír, a 

térségben ugyanis a számviteli előnyök kiaknázásra és keresztbeszámlázások 

céljára alapított „alvó cégek” részaránya drasztikus mértékben megemelkedett.  

A bemutatott két mutató esetében értelemszerű, hogy a végső regressziós 

modellben a Világbanki rangsort szerepeltetem, és bízom annak magyarázó 

erejében. A könnyebb áttekintés érdekében minden olyan rátát, amelyet a 

modellalkotásnál alkalmazni fogok, félkövér kiemeléssel szemléltetem, majd az 

indikátorcsoportok bemutatása után egy táblázatban összegzem.  

Korrupció 

A globális tőkeáramlás egyik leglényegesebb korlátja a fejlődő térségek számára 

a leküzdhetetlennek tűnő korrupció. A gazdasági környezet elemzésénél nem lehet 

kikerülni a korrupció témakörét, ugyanis olyan jelentős taszító ereje lehet egy 

beruházó számára, amely semmilyen más faktorral nem kompenzálható.  

A korrupció különösen erős a közszférában, ahol a közbeszerzések és egyéb 

engedélyeztetések területén nincs kiszámítható átfutási idő és a költségek 

hosszútávú tervezése is akadályokba ütközik. Az állami alkalmazotti szféra alacsony 

bérszínvonala kompenzációjaként a közigazgatási és döntéshozási szervekben 

mindennapos gyakorlat a csúszópénzek átadása, amely a megfelelő bázisú 

társadalmi ellenállás hiányában továbbra is virágzik a kelet-közép-európai 

térségben. A kritikus társadalmi tömeg elérése mellett a kormányzati szervek 

ellenállása is szükséges lenne a korrupció visszaszorításához, a „honatyák” 

azonban maguk is nagy számban érintettek a területen. Ennek bizonyítékaként a 

Transparency International 2011-ben vizsgálta az európai országok kormányainak 

korrupció ellen bevezetett intézkedéseit, amelyben a térség országai szinte kivétel 

nélkül különösen negatív minősítéseket kaptak (Transparency International 2011).  

A kelet-közép-európai térség B2B (business to business) kapcsolataiban vállalati 

beszerzés területen szintén jelentős korrupciós folyamatról beszélhetünk, amely 

legtöbbször a nyugat-európai vagy amerikai anyavállalat vállalati kultúrájával 

gyökeresen ellenkezik. A magánszféra vesztegetési gyakorlatának leküzdése már 

kevésbé központi kormányzati feladat, sokkal inkább a vállalatok belső kontrolling 

rendszerének hatáskörébe tartozik (Transparency International 2011).  

A 3. táblázat a Transparency International által folymatosan korrigált korrupciós 

indexet mutatja, amely szintén árulkodik a nyugat és kelet között fennálló 

szakadékról. A beruházó multinacionális vállalatoknak döntést kell hozniuk a 

kockázatvállalás mértékéről, nemcsak pénzben kifejezve, hanem a különböző 

folyamatok időbeli lefolyását illetően is. 



 
 

3. TÁBLÁZAT 
Korrupciós index és helyezés, 2011 

(Corruption scores and ranking, 2011) 

Ország Helyezés Index 

Bulgária 73 3,6 

Csehország 53 4,6 

Horvátország 62 4,1 

Lengyelország 41 5,3 

Magyarország 50 4,7 

Románia 69 3,7 

Szlovákia 59 4,3 

Szlovénia 27 6,4 

Forrás: Transparency International (2011) alapján saját szerkesztés. 

Jelen esetben a modellalkotás szempontjából gyakorlatilag mindegy lenne, hogy 

a bemutatott indexet, vagy az azzal járó helyezést alkalmazom, de mivel a 

gazdasági környezet témakörnél utóbbival kalkuláltam, most is ezt viszem tovább. 

Vállalatalapítási folyamat 

A biztos és kiszámítható gazdasági környezet egyik alappillére a vállalatalapítási 

folyamat egyszerűsége. A kormányzati szervek vállalakozásösztönző politikájának 

kiemelt területe az alapítási korlátok lebontása, a hatósági folyamatok számának 

csökkentése és az átfutási idő minimalizálása. A 4. táblázat adataiból kiolvasható, 

hogy a közép-kelet-európai térség különös figyelmet fordít a vállalkozásbarát 

környezet kialakítására, amelynek jegyében számottevő egyszerűsítéseket 

vezettek be a cégalapítások területén is. Habár a nagyvállalati szektor kevésbé 

érzékeny az alapítás folyamatának pénzbeli és időbeli ráfordításaira, a kis- és 

középvállalati réteg rendkívül dinamikusan fejlődik a pozitív intézkedések hatására.   
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4. TÁBLÁZAT 
Vállalatalapítási folyamat, 2012 
(Corporate set-up process, 2012) 

 
Vállalatalapításhoz 
szükséges idő (nap) 

Vállalatalapításhoz 
szükséges folyamatok (db) 

Bulgária 18 4 

Horvátország 7 6 

Csehország 20 9 

Magyarország 4 4 

Lengyelország 32 6 

Romania 14 6 

Szerbia 13 7 

Szlovákia 18 6 

Szlovénia 6 2 

Forrás: Világbank (2011) alapján saját szerkesztés. 

A korrupció és vállalatalapítási folyamat témaköre nem véletlenül lett ilyen 

részletesen bemutatva, hiszen a korábban ismeretetett vállakozásbarát környezet 

rangsor alapját képezi. Az alapítási folyamat átfutási idejének és egyszerűségének 

mérőszámai lényeges információtartalommal rendelkeznek, de mivel rendkívül 

alacsony mértékben korrelálnak az FDI értékekkel, kihagyom azokat a 

modellalkotásból.  

Munkaerőpiac 

Kék galléros munkaerő piaca 

A szocialista rendszerek keretében a minőségi oktatás nem volt egy széles 

körben elérhető közjószág, emellett pedig a kényszerű foglalkoztatottság teljesen 

elvette a piac szabályozó és kiválasztó erejét a munkaerőpiacon. A teljes 

foglalkoztatottság kapun belüli munkanélküliséget idézett elő, amely a rendszer 

leomlásával a reálpiacra zuhant rá, tömeges munkanélküliséget okozva. A folyamat 

okozta sokk azonban egyben lehetőség volt a betelepülő vállalatoknak, hogy 

számottevő megbízható munkaerőből válogathassanak, akik, ha nem is voltak 

kiemelkedően képzettek, alacsony költséggel viszonylag magas termelékenységgel 

dolgoztak (MacNeill–Chanaron, 2005). További lényeges jellemző, hogy a térség 

országaiban működö szakszervezetek folyamatos nyomást gyakorolnak a 

vállalatokra és a kormányzatokra egyaránt, amelynek köszönhetően a minimálbér 

intézménye nem helyettesíthető a piac szabályozó erejével, ahogy az több nyugat-

európai országban már korábban végbement (World Bank 2011). 



 
 

Az 5. táblázat tartalmazza a közép-kelet-európai országokban 2011-ben 

érvényben lévő minimálbért, amelynek nagysága önmagában is információ értékű, 

az átlagbérhez viszonyított százalékos aránya azonban további elemzéseket tesz 

lehetővé. A modellalkotás szempontjából szembetűnő, hogy a racionális 

feltételezésekkel ellentétben éppen azokban a nemzetgazdaságokban történt 

jelentős tőkebefektetés, ahol a minimálbér a térségbeli legmagasabb szinteken lett 

beállítva. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a kék galléros munkaerő 

bérszínvonala nem számottevően befolyásolja a beruházási döntéseket, a 

vállalatok döntéshozatali mechanizmusaiban a mutató alacsony súllyal szerepel. 

Ennek egyik oka, hogy a térségbeli és a nyugat-európai bérszínvonal között olyan 

hatalmas szakadék helyezkedik el, hogy felülről az alsó adatok szóródása csak 

minimálisan érzékelhető, a bérek ilyen arányú szóródása is elveszik a piacon.  

5. TÁBLÁZAT 
Minimálbér a munkaerőpiacon, 2011 

(Minimum wages on the labor market, 2011) 

 
Havi minimálbér 

(€) 
Minimálbér aránya 

 az átlagbérhez 
Termelékenység 

EU 27 = 100  

Bulgária 123 40,4% 41,4% 

Csehország 319 35,0% 67,7% 

Horvátország 381 37,8% 37,8% 

Lengyelország 349 35,7% 53,9% 

Magyarország 281 38,8% 60,1% 

Románia 157 30,5% 43% 

Szlovákia 317 33,5% 74,6% 

Szlovénia 748 43,5% 79,4% 

Forrás: Eurostat, Világbank (2011) alapján saját szerkesztés. 

 

A bemutatottak ellenére sem tehettem meg, hogy a munkaerőpiacot 

(megfelelően korreláló mutató hiányában) teljes egészében kihagyjam az 

elemzésemből, ezért egy általános termelékenységi mutatót alkalmaztam, amely 

az Európai Unió 27 országának átlagához méri az egyes tagállamok hatékonysági 

adatait. Az újonnan bevont indexről megállapítható, hogy bizonyos 

ellentmondások ellenére (pl. Szlovákia kiugró értéke) megfelelően korrelál az 

eredmény változóval, ezért alkalmas a további elemzésre. 

Fehér galléros munkaerő piaca 

A mai innovatív gazdasági környezetben egy nemzetgazdaság már nem lehet 

versenyelőnyben csupán az alacsony bérigényű manuális tevékenységeket végző 

munkaereje miatt, a tudásintenzív iparágakban a humán tőke felértékelődése 

újabb kihívások elé állítja a kormányzatokat. A megfelelő oktatási szisztéma és 
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stratégia hosszútávon biztosíthatja egy ország globális munkaerőpiaci 

versenyképességét, felsőoktatásának korszerűsítése és piaci igényekhez szabása 

pedig alapja lehet a beruházásoknak. A tradicionális kelet-közép-európai magas 

szinvonalú felsőoktatás (főleg Csehország és Magyarország tekintetében) az elmúlt 

15 évben széles körben elérhetővé vált, a folyamat eredményeképpen pedig a 

betelepülő nagyvállalatok nem szenvedtek hiányt fehér galléros munkaerőből. A 

réteg stabil, megbízható szegmensét képezi a munkaerőpiacnak, amelynek 

jövedelmi igénye a térségben nem sokkal haladja meg a képzetlen munkaerő által 

elvártakat (Gauselmann–Knell–Johannes 2010).  

A kedvező folyamat mellett azonban megemlíthető a KKE térség 

munkaerőpiacának kereslet-kínálati eltérése, amely legfőképpen a felsőoktatásban 

érzékelhető. A reformok véghezvitele és az oktatás szerkezetének piaci igényekhez 

való alakítása komoly erőfeszítéseket igényel a döntéshozó és végrehajtó 

szervektől egyaránt, az alkalmazkodási folymat azonban az egyetlen út a 

versenyelőny kivívására és fenntartására (OECD 2007). 

Egy beruházó vállalat telepítési döntésénél lényeges szerepet játszik az elérhető 

diplomás munkaerő tömege, amelyből válogatva kialakíthatja saját személyzetét. A 

6. táblázat egyrészt mennyiségi szinten (1 évben diplomát szerzettek száma) 

másrészt minőségi szinten (diplomát szerzettek aránya a teljes lakosságban) is 

bemutatja a nemzetgazdaságok által alkalmazott felsőoktatási irányelveket és 

merítési lehetőségeket. A reál területen (mérnök, közgazdász) diplomázottak 

aránya egy további kiemelkedően fontos mérőszám azon multinacionális vállalatok 

számára, amelyek összeszerelő tevékenységeik támogatására nagyrészt az említett 

két szektorból töltik fel fehér galléros munkaerőbázisukat.  

6. TÁBLÁZAT 
Diplomázottak aránya a munkaerőpiacon, 2009 
(Portion of graduates on the labor market, 2009) 

 
Diplomát 
szerzettek 

 száma 

Diplomát szerzettek 
 aránya a teljes 

lakosságban 

Reál területen 
diplomát szerzettek 

 aránya 

Oktatási kiadás 
 a GDP %-ában 

(2008) 

Bulgária 57 803 0,76% 25% 4,6% 

Csehország 96 207 0,92% 26% 4,1% 

Horvátország 31 693 0,72% 24% 4,3% 

Lengyelország 574 972 1,51% 21% 5,1% 

Magyarország 68 158 0,68% 20% 5,1% 

Románia 310 886 1,45% 22% n/a 

Szlovákia 75 364 1,39% 23% 3,6% 

Szlovénia 18 103 0,88% 25% 5,2% 

Forrás: Eurostat (2011) alapján saját szerkesztés. 



 
 

A táblázatból kindulva levonhatjuk a következtetést, hogy sem a mennyiségi sem 

a minőségi index sem pedig a célpiaci összehasonlítás nem mutat egyértelmű 

kapcsolatot a külföldi tőkebeáramlás nagyságával, így további statisztikai 

elemzésre nem alkalmasak. Mindezek ellenére leszögezhető, hogy a közép-kelet-

európai országokban mára felismerték a fehér galléros termelési támogatás 

jelentőségét, amelynek következtében megkezdték felsőoktatási expanziójukat.  

A táblázat utolsó oszlopában szereplő oktatási kiadások szerint az egyes 

kormányzatok régiós szinten igazodnak a nemzetgazdaság teljesítményéhez, a 

résztvevők átlagosan a GDP 4-5 százalékát fordítják közoktatásra, amelyben persze 

az alap-, közép- és felsőoktatás közterhei egyaránt szerepelnek (OECD 2011). 

Habár a bemutatott index a nemzetgazdaségi teljesítménnyel viszonylag szoros 

kapcsolatban áll, az FDI mutatókkal való korrelációs ereje rendkívül alacsony, ezért 

a továbbiakban nem alkalmazom.  

Adórendszer 

Egy külföldi tőkebefektető telepítési döntésénél kétségkívül fontos szerepet 

játszanak a humán erőforráshoz köthető indikátorok, a pénzáramlás és pénzügyi 

megtérülés szempontjából azonban az olyan fiskális kérdéseket is vizsgálni kell, 

mint az érintett ország adórendszere. Az állami adóelvonás mértéke pusztán 

számokkal kifejezve tisztán mérhető, a végső szám kalkulálásához azonban az 

adónemek és kulcsok pontos ismerete és számbavétele szükséges. Habár az 

Európai Unió megalakulása óta sürgeti a nemzeti adórendszerek harmonizálását, 

az irányelv gyakorlati megvalósítása még várat magára, az egyes tagországok a mai 

napig eltérő adórendszerrel dolgoznak. Az eltérések közül is kiemelkednek a 2004-

ben és 2007-ben csatlakozott közép-kelet-európai tagországok, melyeknek állami 

elvonási rendszerei olyan mértékben bonyolultak és átláthatatlanok, amely mind 

rövid, mind hosszú távon megnehezíti a beruházások pénzügyi tervezhetőséget 

(Limpók 2010).  

A Világbank egy részlege folyamatosan nyomon követi az említett 

nemzetgazdaságok adórendszereinek változásait, és három alrészre bontva 

vizsgálja a vállalatokra vonatkozó összes állami elvonás mértékét (World Bank 

2011). A 7. táblázatban kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a térség 

néhány országában a Nyugat-Európában megszokott magas elvonás tapasztalható, 

azonban találhatunk olyan kormányzatokat, amelyek mindössze 30 % körül tartják 

az állami elvonás mértékét (Bulgária, Horvátország). A térség országai közül 

kiemelkedik a magas kulcsokat alkalmazó Csehország és Magyarország, ami 

gyakorlati szempontból taszítónak tűnhet a befektetők számára, a korábban 

bemutatott direkt külföldi tőkebeáramlás számadatai azonban éppen az ellenkező 

előjelű folyamatokról árulkodnak. A viszonylag vonzó gazdasági környezet oka, 
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hogy az elmúlt 15-20 évben az említett nemzetgazdaságok kormányai és 

önkormányzatai olyan adókedvezményeket biztosítottak a beruházó vállalatok 

számára, amelyek jelentősen csökkentették azok terheit, vonzóvá téve ezzel az 

országot idegen tőke befektetésére. A gyakorlat láthatóan eredménnyel járt, az 

Európai Unió irányelveivel azonban gyökeresen ellenkezik, ezért az elv a jövőben 

nem alkalmazható a külföldi tőke becsalogatására.  

7. TÁBLÁZAT 
Vállalatot terhelő adók, 2011 

(Corporate taxes, 2011) 

 
Profitot terhelő 

adók 
Munkát 

terhelő adók 
Egyéb adók Összes adó 

Bulgária 4,9% 19,2% 4,1% 28,1% 

Csehország 7,5% 38,4% 3,2% 49,1% 

Horvátország 11,5% 19,4% 1,5% 32,3% 

Lengyelország 17,4% 23,6% 2,6% 43,6% 

Magyarország 14,8% 34,1% 3,5% 52,4% 

Románia 10,4% 31,8% 2,2% 44,4% 

Szlovákia 7,2% 39,6% 2,0% 48,8% 

Szlovénia 14,1% 18,2% 2,4% 34,7% 

Forrás: World Bank (2011) alapán saját szerkesztés. 

Összefoglalva elmondható, hogy habár a vizsgált országok adópolitikája mind elvi 

megközelítésben, mind gyakorlati megvalósításban gyökeresen eltér egymástól, a 

direkt külföldi tőkebeáramlás és a teljes vállalati adóelvonás között nem lehet 

szoros függvényszerű kapcsolatot felállítani. Az egyes országok fejlődési pályájának 

eltérő természetéből kiindulva a közeljövőben sem várható egységes európai 

adórendszer, a kormányzatok ez esetben ugyanis elvesztenének egy fiskális 

eszközt, amivel szabályozhatják saját belső piacuk működését. Az Európai Unió 

elvárásai azonban élesen különválasztják a szabályozás és a beavatkozás fogalmát, 

ezért a jövőben semmilyen olyan eszköz alkalmazását nem várhatjuk a piacon, 

amellyel a kormányzatok direkt módon beleavatkozhatnak egy ágazat 

működésébe, versenyelőnybe hozva ilyen módon egy beruházó vállalatot. 

Az adózási politika talán leglényegesebb eleme a kiszámíthatóság és a 

hosszútávú tervezhetőség, amelyek megkönnyíthetik egy beruházó pénzáramlási 

folyamatainak követését, és a kiszámíthatóság útján vonzóvá tehetnek egy 

területet a külföldi tőke számára. Mind az Európai Uniónak, mind a tagországoknak 

a jövőben törekedni kell egy egyszerű, átlátható és hosszútávon stabil adórendszer 

kialakítására, amely mellett akár egy nagyobb elvonás esetén is versenyképessé 

tehetnek egy adott régiót. Mivel a kiszámíthatóság mérésére nem áll 

rendelkezésünkre egzak mutatószám, a direkt adóterhelés pedig nem 



 
 

alkalmazható tőkeáramlás előrejelzésére, az adórendszer területe nem fog 

megjelenni statisztikai előrejelző modellemben. 

Infrastruktúra 

A beszerzési, termelő és felvevő piacok szétszakadása miatt az anyagáramlási és 

az ezzel kapcsolatos elméletek kitüntetett figyelmet kaptak az elmúlt 20-30 évben. 

Az megfelelő ellátási folyamat egyik biztosítója a hálózatos infrastruktúra, amely 

kiemelt fejlesztési területként a központi és helyi kormányzatok kezében 

összpontosult. A rendszerváltásokat követően a KKE térség egyik legfontosabb 

kormányzati feladatai közé tartozott, hogy az infrastrukturális fejlesztéseknek 

köszönhetően csatlakozzon az európai gazdasági véráramlathoz. A felvevőpiacok 

viszonylagos távolsága miatt a betelepülő vállalatok egyrészt elvárták a folyamatos 

és hiánytalan logisztikai szolgáltatások meglétét, másrészt a tranzakciós és 

transzfer költségek minimális szinten tartását (Klauber 2008). Előbbi 

eredményeként a KKE régió a vizsgált periódus alatt közel duplájára emelte a 

térség autópálya ellátottságát (8. táblázat), utóbbi érdekében pedig további 

logisztikai és hálózati csomóponti fejlesztéseket hajtott végre.   

8. TÁBLÁZAT 
Autópályák hossza 1998 és 2009 közöt, km 

(Total length of motorways between 1998 and 2009, km) 

 1999 2004 2009 
Változás (%) 

1999=100 

Bulgária 324 331 418 29% 
Csehország 499 546 729 46% 

Horvátország 382 742 1 097 187% 
Magyarország 448 569 1 273 184% 
Lengyelország 317 552 849 168% 

Románia 113 228 321 184% 
Szlovénia 399 483 747 87% 
Szlovákia 295 316 391 33% 

Forrás: Eurostat (2011) alapján saját szerkesztés. 

Lényeges azonban hangsúlyozni, hogy a térség autópálya és gyorsforgalmi út 

fejlesztései nem kivétel nélkül egy hosszútávú kormányzati gazdaságfejlesztő 

stratégia részei voltak. Példának okáért emléthetném Horvátországot, ahol a 

kiemelkedő mutató elérése nem csupán iparfejlesztési, hanem turisztikai célokat 

szolgált. Ezen felül politikai korrupció és propaganda céljából került kivitelezlésre 

számos olyan fejlesztés, amely nem az arra alkalmas és rászoruló területeket 
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érintette, és az alacsony forgalom miatt a mai napig fenntarthatósági 

problémákkal küszködik (pl. Magyarország, Lengyelország). 

A térség országainak eltérő területi kiterjedése miatt érdemes vizsgálni a 

sűrűségi infrastrukturális adatokat is, amelyek jelen esetben az autópálya- és 

vasúthálózat esetében is rendelkezésünkre állnak (9. táblázat). Az területi 

eltérések miatt állhat fenn az a helyzet, hogy Lengyelország annak ellenére ért el 

közel 10-szeres befektetési potenciált Horvátországgal szemben, hogy 

autópályaellátottságának sűrűsége éppen ellentétes adatokat mutat. Mindezek 

eredményeképpen előre sejthető, hogy a vizsgált sűrűségi index nem lesz alkalmas 

a modellalkotásra, helyette a lényegesen magasabb magyarázó erővel rendelkező 

vasúthálózati sűrűséget vettem alapul. A kötöttpályás vonalak sűrűségi adataiból 

már kirajzolódik a tényleges tőkeáramlás szerinti erősorrend, a mennyiségi indexek 

mellett olyan tényezők vizsgálata is elengedhetetlen lenne, mint a villamosított 

szakaszok részaránya, illetve a csomóponti logisztikai egységek és a szolgáltatók 

egyéb minőségi mutatói.  

9. TÁBLÁZAT 
Autópályák és vasúthálózat sűrűsége, 2008, km 

(Density of motorways and railway network, 2008, km) 

 Autópályahálózat sűrűsége 
2008, km/1000 km

2
 

Vasúthálózat sűrűsége 

2008, km/1000 km2 

Bulgária 3,9 37 

Csehország 9,3 122 

Horvátország 20,1 49 

Lengyelország 2,7 62 

Magyarország 13,7 79 

Románia 1,4 45 

Szlovákia 8,5 73 

Szlovénia 38,6 61 

Forrás: Eurostat (2011) alapján saját szerkesztés. 

A sűrűségi térkép tanulmányozása során egyértelműen kirajzolódik a térség 

államainak fővárosi területei körüli koncentráció. Mindez jelen pillanatban csak 

országhatáron belüli feszültségeket okoz, azonban egy bizonyos telítődési szint 

felett előfordulhat, hogy a beáramló tőke új irányokat keres, ami megfelelő 

mennyiségi és minőségi infrastrukturális ellátottság hiányában meghiúsulhat, 

illetve más térségekbe települhet át.   



 
 

Potenciális beszállítói hálózatok jelenléte 

A termelő vállalatok kiszervezési hullámával egyidejűleg a beszállítói hálózatok és 

ellátási láncok minősége önmagában egy versenyelőny faktorrá vált. A 

gyártástervezés modern elméleteiben (és a gyakorlatban egyaránt) a 

késztermékgyártó üzemek csak az alapvető márkajegyek előállításával és 

beszerelésével foglalkoznak, a részegységekkel és egyéb alkatrészekkel kapcsolatos 

tevékenységek a magas fokú specializáltsággal működő beszállítók, illetve 

partnerek kezébe kerül (Klauber 2008). A helyi beszállítói hálózat kiépítésének 

lehetősége, illetve a jelenlegi partnerek helyiekkel való kiváltásának lehetősége 

közép- és hosszútávú stratégiai cél a betelepülő vállalatok körében. Az ellátási 

láncba való integráció ugyanakkor komoly feltételek teljesítése esetén lehet 

sikeres, a vevők a magas fokú rugalmasság mellett minőségügyi paraméterek 

teljesítését és önálló K+F tevékenységet is elvárnak partnereiktől. Ebből kifolyólag 

elsősorban azok a vállalatok tudnak magasabb árat elérni, amelyek bonyolultabb, 

speciális, magas innováció-tartalmú terméket gyártanak, és mindezt minőségügyi 

szabványok betartásával képesek előállítani (Gyukics-Klauber et. al 2011). A 10. 

táblázat az ISO minősítéssel rendelkező vállalatok arányát mutatja a vizsgált KKE 

országok esetében, amelyből kiolvasható, hogy Csehország és Magyarország 

térségi vezető pozíciója, illetve Bulgária és Horvátország versenyhátránya 

minőségügyi kritériumokkal is alátámasztható. Az ISO minősített vállaltok 

részarányából képzett index magas korrelációs kapcsolatot mutat az FDI adatokkal, 

ezért a végső modellalkotáskor alkalmazását támogatom. 

10. TÁBLÁZAT 
ISO minősítéssel rendelkező vállalatok aránya, 2009 

(ISO certification ownership, 2009) 

 ISO minősített vállalatok aránya (%) 

Bulgária 19,9 

Csehország 43,5 

Horvátország 16,5 

Lengyelország 17,3 

Magyarország 39,4 

Románia 26,1 

Szlovákia 28,6 

Szlovénia 28,0 

Forrás: Világbank (2009) 
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A versenyelőny elérésének és fenntartásának egyik alappillére a K+F aktivitás 

magas szinten tartása. A növekvő ütemű technológiai haladásnak és a high-tech 

iparágak térnyerésének köszönhetően az innováció egy önálló versenypiaccá 

fejlődött, amelyet egyrészt a helyi beszállítói hálózatok, másrészt az állami 

kutatóintézetek versenye tart fenn. Az K+F aktivitás, mint versenyelőnyforrás 

alapvető mérőszáma annak nemzeti össztermékhez viszonyított részaránya, 

amelynek hatékonyságát illetve kormányzati támogatását például az 1 millió főre 

jutó kutatók számából mérhetjük le (11. táblázat). Habár a bemutatott indexek 

magyarázó ereje nem teszi azokat egyértelműen alkalmassá a modellbe való 

beépítésre, a téma fontossága miatt a K+F ráfordítás GDP arányos mérőszámát a 

magyarázó változók közé veszem.     

11. TÁBLÁZAT 
K+F aktivitás, 2008 

(R&D activity, 2008) 

 
K+F ráfordítás 

(GDP %) 

Kutatók száma 
(1 millió lakosra) 

Bulgária 0,49 1 499 

Csehország 1,47 2 886 

Horvátország 0,90 1 514 

Lengyelország 0,61 1 623 

Magyarország 0,96 1 733 

Románia 0,59 908 

Szlovákia 0,47 2 331 

Szlovénia 1,66 3 490 

Forrás: Világbank (2008). 

A KKE térségbe betelepült vállalatok egyik legfőbb problémája, hogy a hozott 

beszállítókat még mindig nem képesek olyan arányban helyi partnerekkel kiváltani, 

ahogy az a stratégiai tervekben szerepel. A magas minőségi elvárások és az 

innovatív gondolkodásmód megkövetelése továbbra is korlátokat állít a lokális 

piaci szereplők elé, így az integráció nem az elvárt ütemben megy végbe. A 

hálózatosodás (mint a technológia- és tudástranszfer alapja) egy olyan megoldás 

lehet a kérdésre, amely a helyi erőforrások bázisán, de külső fejlesztések 

bevonásával versenyképessé teheti a lokális beszállítói hálózatokat. Ennek egyik, 

gyakorlatban kialakult formája a klaszteresedés, ahol a traded vállalat vezetésével 

a beszállítók, egyéb partnerek, illetve a releváns állami támogató intézmények 

együttműködése jön létre (Grosz 2005). A fejlődés iránya tehát a hálózatosodás 

felé mutat, az alulról jövő kezdeményezések a térség gazdaságaiban ezidáig 

azonban rendkívül eltérő módon és sikerrel jöttek létre. 



 
 

Versenyképességi modell 

A tanulmány célja egy versenyképességi modell felállítása volt, amely magyarázni 

képes a globális tőkepiacon zajlódó áramlási folyamatokat, illetve feltárja annak 

generátorait. A cél elérése érdekében a direkt külföldi működőtőke befektetések 

nagyságát, mint eredményváltozót neveztem meg a versenyképesség alapjának, és 

azonosítottam 5 olyan versenyképességi indikátor csoportot, amelyek együttesen 

befolyásolják egy nemzetgazdaság vonzerejét a globális versenytérben. A 

csoportok felállítása után olyan konkrét, mérhető, egzakt mutatószámokat 

kerestem, amelyek függvényszerű kapcsolatban vannak az FDI adatokkal, és 

alkalmasak egy modell felállítására és bizonyos előrejelző funkciók ellátására. Az 

említett kritériumoknak 6 különböző index felelt meg, amelyeket a 12. táblázat 

foglal össze, a függő változóval összekapcsolva. 

12. TÁBLÁZAT 
Regressziós modell 
(Regression model) 

 

Vállalkozásbarát 
környezet 

(f1) 

Korrupciós 
aktivitás 

(f2) 
Termelékenység 

(f3) 

Vasúthálózat 
sűrűség 

(f4) 

ISO 
minősítés 

(f5) 

K+F 
ráfordítás 

(f6) 
FDI 
(r1) 

Bulgária 59 73 41,4 37 19,9 0,49 1 461 

Csehország 64 53 67,7 122 43,5 1,47 11 955 

Horvátország 80 62 37,8 49 16,5 0,9 3 322 

Lengyelország 62 41 53,9 62 17,3 0,61 33 278 

Magyarország 51 50 60,1 79 39,4 0,96 19 260 

Románia 72 69 43 45 26,1 0,59 928 

Szlovákia 48 59 74,6 73 28,6 0,47 3 208 

Szlovénia 37 27 79,4 61 28 1,66 6 703 

Forrás: Saját szerkesztés (2012). 

A magyarázó (f1 – f6) és eredmény (r1) változók közötti kapcsolat szemléltetésére 

számtalan statisztikai módszer áll rendelkezésre, de mivel célunk egy előrejelző és 

magyarázó modell felállítása volt, jelen esetben egy regressziós egyenlet 

előállításával érhetünk el eredményeket. A háttérszámítások részletezése nélkül a 

felállított lineáris regressziós egyenlet a következő alakot öltötte: 
 

r1 = (-431,9) f1 + (-1.173,13) f2 + (-1.095,57) f3 + 481,07 f4 + 20,61 f5 + (-23.985,98) f6 + 151.022,95 

 

A felállított modell 3 fő funkciót képes betölteni. Egyrészt mutatja az egyes 

magyarázó paraméterek érzékenységét, másrészt megadott adatok alapján 

becslést ad egy virtuális gazdaság tőkeáramlására, harmadrészt pedig jövőbeli 

számadatok alapján előrejelzéssel szolgál a várható beáramlott tőke nagyságát 
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illetően. A hat magyarázó változó és a konstans tag által kiadott regressziós 

egyenlet determinációs együtthatója 0,9945, ami egy különösen erős kapcsolatról 

árulkodik a becsült és tényleges „r1” értékek között. A modellalkotás látszólag 

tökéletesen sikerült, az egyenlet együtthatóit, illetve további statisztikai mutatókat 

viszgálva azonban a modell gyenge pontjai is előtérbe kerülnek. Az első és 

legfeltűnőbb probléma, hogy a „b” konstans paraméter aránytalanul magas 

értéken lett beállítva, a modell pedig a negatív együtthatóknak köszönhetően 

„lefelé korrigál”. A kérdés megoldására egyetlen módszer áll rendelkezésemre, 

hogy konstans együttható nélkül állítom fel az egyenletet, amely a 

következőképpen néz ki:   

 
r1 = 854,5 f1 + (-972,56) f2 + 299,05 f3 + (-14,53) f4 + 572,23 f5 + (-22.237,07) f6 

 

A „b” érték nélküli modell már jóval finomabb közelítésekkel magyarázza az 

eredmény változót, determinációs mutatója azonban negatív irányba változik 

(0,7939). Habár a 80% körüli magyarázó érték önmagában nem egy elvetendő 

eredmény, az előző formához képest mindenképpen visszaesést jelent, amelynek 

okait további, mélyebb statisztikai elemzés segítségével kereshetjük vissza. A 

részletek bemutatása nélkül jegyzem meg, hogy mindkét felállított modell 

esetében sem az „F” sem a „t” próba eredménye nem erősítette meg, hogy a 

bevont magyarázó változók helyesek, illetve magyarázó erejük elégséges a 

modellalkotás számára. A probléma okozója egyértelműen a független változók 

közötti multikollinearitás, illetve az alacsony elemszám miatti torzítás. Mindezek 

ellenére a regressziós egyenlet kitűnő alap egy összetettebb rendszer 

felállításához, amely egy kiterjesztett elemszámmal, és további indexek 

bevonásával hasonló magyarázó erővel rendelkezik.   

Eredmények, következtetések 

A bemutatott tanulmány legnagyobb eredménye, hogy a versenyképesség, mint 

gazdasági fogalom számszerű kifejezésére egy konkrét mérhető mutatószámot 

rendelt, majd azonosította azokat az indikátor csoportokat, amelyek függvényszerű 

kapcsolatban állnak az FDI adatokkal. Habár a felállított regressziós egyenlet 

determinációs együtthatója szinte függvényszerű kapcsolatot jelzett a függő és 

független változók között, a mélyebb elemzés után bizonyos fenntartásokkal éltem 

a modell gyakorlati alkalmazhatóságát illetően.  

Első és legfontosabb kitétel, hogy az elemzett mintának (jelen esetben a KKE 

térség országainak) hasonló gazdasági paraméterekkel kell rendelkeznie, ellenkező 

esetben ugyanis az elemek szórása magasfokú torzítást eredményezne. További 

érdekesség, hogy olyan kiemelkedően fontos gazdasági mutatók bizonyultak 



 
 

alkalmatlannak a modellalkotásra (adóterhelés, minimálbér), amelyek normál 

körülmények között magas súllyal szerepelnek a befektetési döntéshozatalokban.  

A további kutatás iránya a jelzettek szerint az elemszám növelése és a 

mutatószámok finomítása felé mutat. Az Európai Unió 27 tagországára 

kiterjesztett mintát 3 csoportba foglalom (fejlett, átalakuló és mediterrán 

gazdaságok) és egy klaszteranalízis segítségével egy mélyebb szerkezetű elemzést 

hajtok végre. A jelenlegi kutatás során képzett mutatószámok és feltárt 

összefüggések egy stabil alapot képeznek az analízis felállításához, amely azonos 

feltételezésekkel, de egy módszertanilag kifinomultabb eszközzel vizsgálja a 

tőkeáramlás indikátorait. 
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