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MIT MUTAT A VILÁGGAZDASÁGI FÓRUM
GLOBÁLIS VERSENYKÉPESSÉGI INDEXE?
A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum  WEF) 2003 óta minden évben
közzéteszi a világ országainak versenyképességi rangsorát. Idén a szervezet
összesen 138 országot vizsgált. A Globális Versenyképességi Index (Global
Competitiveness Index  GCI) a legátfogóbb ilyen jellegű mutató a világon.

A
versenyképesség
a
gazdaság
Mit jelent a
versenyképesség? termelékenységét meghatározó intézmények,
gazdaságpolitikai intézkedések és egyéb
növekedést befolyásoló tényezők összessége.
A nemzetgazdaság hosszú távú növekedését a
versenyképesség határozza meg.

Hogyan áll össze a A versenyképességi index 114 mutatóból áll
össze, amelyek a termelékenységet és a
mutató?
hosszú távú növekedési potenciál alakulását
befolyásolják. A mutatók összesen 12
csoportban
sorolhatóak,
ezek
a
versenyképesség pillérjei. A Világgazdasági
Fórum ezután 3 klaszterbe csoportosítja a világ
országait aszerint, hogy versenyképességük
mennyire fejlett. A mutatók súlyozása minden
klaszterben eltérő. Az indikátorok értékének
elméleti maximuma 7 pont, minimuma 1 pont.

Hogyan épül fel a versenyképességi index?

VERSENYKÉPESSÉG
Fundamentumok

1. Intézményi
háttér
2. Infrastruktúra
3. Makroökonómiai
háttér
4. Egészségügy és
alapoktatás

35
ország,
többet
között:
India
Moldova
Pakisztán

17 ország,
többek
között:
Azerbajdzsán
Kazahsztán
Oroszország

Hatékonyság

5. Felsőoktatás
és szakképzés
6. Árupiaci
hatékonyság
7. Munkaerőpiaci
hatékonyság
8. Pénz és
tőkepiac
9. Technológia
10. Piacméret
19 ország, többek
30 ország, között:
többek
MAGYARORSZÁG
között:
Lengyelország
Albánia
Szlovákia
Románia
Szerbia

Innovációs
komplexitás

11. Üzleti, gazdasági
komplexitás
12. Innováció

37 ország,
többek között:
Csehország,
Észtország,
Svájc

Innováció vezérelt
gazdaságot
Hatékonyság
vezérelt gazdaságok

Tényező vezérelt
gazdaságok

VERSENY A VILÁGBAN 201 6-BAN
2016ban, ahogy korábban is, a világ legversenyképesebb állama Svájc, amit
Szingapúr és az Amerikai Egyesült Államok követ, így a dobogón nincsen
változás. A rangsor első harmadát nagyrészt európai országok és más OECD
tagállamok dominálják, de előkelő helyen szerepelnek a gyorsan növekvő
felzárkózó országok is úgymint Kína (28.), India (39.) vagy Oroszország (43.).
Az új EU tagállamok közül 5 található a lista első harmadában, míg a maradék 8
a második harmadban található együtt a feltörekvő balkáni államokkal, valamint
a relatíve fejlett afrikai és délamerikai országokkal.
A lista utolsó harmadában olyan, jellemzően fejlődő, gazdaságok kerültek, ahol
az intézményrendszerben komoly problémák vannak. Összesen két európai
ország található a lista ezen felén, Moldova (100.) és BoszniaHercegovina
(107.).
A jövőben a gazdasági versenyképesség még nagyobb hangsúlyt fog kapni,
mivel a jelenlegi nemzetközi környezet (geopolitikai feszültségek, pénzügyi
instabilitás, magas adósságszintek), egyáltalán nem növekedésbarát.
Mindazonáltal a IV. ipari forradalom új lehetőségeket teremt a gazdaságok
számára. Új potenciális növekedési lehetőségek jelentek meg a biotechnológia,
mesterséges intelligencia, robotika és az informatika területén. A jövőben azok
az országok lesznek sikeresek, amelyek magasabb szinten tudnak
integrálódni a nemzetközi munkamegosztásba és beszállítói hálózatokba
(értékláncokba) valamint jobban ki tudják használni innovációs kapacitásukat.

Versenyképességi index a világon 201 6-ban

Forrás: WEF, KopintTárki

EURÓPAI VERSENYKÖRKÉP
Versenyképességi
helyezések az EU-ban
(globálisan):
1. Hollandia (4.)
2. Németország (5.)
3. Svédország (6.)
4. Egyesült Királyság (7.)
5. Finnország (10.)
.
.
.
24. Szlovákia (65.)

25. Magyarország (69.)
26. Horvátország (74.)
27. Ciprus (83.)
28. Görögország (86.)

Az Európai Unió versenyképességi pontszáma 4,75
pontról 4,79 pontra emelkedett az elmúlt év során. Ezzel
azonban még így is jelentősen le van maradva a
legnagyobb versenytársaktól. Az Amerikai Egyesült
Államokkal szemben tovább nőtt Európa lemaradása
(már közel 1 pont a differencia), mivel az amerikai
versenyképesség gyorsabban javult. Japánnal és Dél
Koreával szemben kissé javult az EU, igaz Japán vissza
is esett a rangsorban, miközben DélKoreánál jobban
javult az Unió versenyképessége.
A EUn belül a legnagyobb javulást Málta (0,13 pont),
Bulgária (0,12) és Szlovénia érte el, míg a legtöbb pontot
Ciprus (0,19), Magyarország (0,05) és Portugália (0,04)
vesztette. Az Európai Unió 28 tagállamából 20 javított a
versenyképességén, 2 stagnált, és mindösszesen csupán
6 tagállam rontott.

egyetlen versenyképességi pillérben
előzi meg legfőbb vetélytársait, ez pedig a
makroökonómiai háttér. Ezen kívül minden egyéb

Az EU csupán

versenyképességi mutatóban alulmarad az USAval és
Japánnal szemben. A 12 pillérből egyébként 7ben az
USA az első.

VERSENYKÉPESSÉGI
INDEX EURÓPÁBAN
201 6-BAN
Forrás: WEF,
KopintTárki

Hallgatók a Szentpétervári Egyetem Intelligens Elosztott Rendszerek laboratóriumában. A IV.
ipari forradalom egyik kulcságazata a mesterséges intelligencia lesz. A munkaalapú
versenyképességi előny egyre dinamikusabban tudásalapúvá változik.

MAGYARORSZÁG
VERSENYKÉPESSÉGE 201 6-BAN
Magyarország az EU 25. Magyarország 6 helyet rontott a globális
legversenyképesebb
versenyképességi ranglistán, így jelenleg a világ 69.
tagállama.
legversenyképesebb gazdasága és a 28 tagú Európai
Unió 25. legversenyképesebb tagállama. Hazánk
versenyképességi pontszáma 4,2 pont, ami minden
idők
legrosszabb
eredménye.
Keleteurópai
közül
Magyarország
versenytársaink
versenyképessége romlott a legjobban.
Szerkezetileg a magyar versenyképesség leginkább a
bolgárromán pároshoz hasonlít, de közel áll hozzánk
a horvát struktúra is. Ezekre a tagállamokra általában
a rossz versenyképességi alapok jellemzőek:
intézményrendszer, infrastruktúra és egészségügy.

Versenyképességi pontszámok változása a kelet-európai EU
tagállamokban 2007-201 6 között
Csehország
Lengyelország
Szlovákia

Bulgária
Magyarország

Románia

Horvátország

Forrás: WEF

PROBLÉMÁK A MAGYAR
VERSENYKÉPESSÉGBEN
A magyar
versenyképesség
legnagyobb problémája
a korrupció és az
átláthatatlanság.

versenyképesség
gyengeségei
a
A
magyar
versenyképességi struktúra két végén találhatóak: az
intézményrendszerben és az innovációs képesség ben.
Ezen kívül kisebb mértékben ugyan, de gondok vannak az
infrastrukturális ellátottság gal, valamint a pénzpiaccal
is.

Versenyképességünkben 8 olyan pont is van, amelyek a
világon a legrosszabbak között vannak. Ebből 4 található
az intézményrendszer kategóriában. Jelen felmérés
alapján
intézményrendszerünk
és
egyben
versenyképességünk legnagyobb problémája, hogy a
kormányzati döntések során a kivételezett vállalkozások
jelentős előnyt élveznek. A kormányzati döntéshozatal
nem átlátható, a tulajdonjogok tiszteletben tartása
problémás és a vállalati magatartás etikájával is gondok
vannak.

Bár a tudás helyben
részben rendelkezésre
állna, se a kormányzat,
se a vállalatok nem
innovatívak.

A versenyképességi
problémák
osztályozása
súlyosság szerint

Innováció kategóriában is intézményi problémák állnak
fenn. A felmérés szerint a kormányzat nem ösztönzi
megfelelően a tudományos kutatás t, valamint a fejlett
technológiák beszerzését, pedig a magyar kutatóintézetek
valamint technológiai vállalatok minősége a világátlag
felett van (igaz a világ tudományos elitjétől még is távol
esik). Az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok közötti
együttműködések pedig nagyon gyengék.
Ennek egyik folyománya, hogy a vállalatok technológiai
kapacitása elmarad a világszínvonalhoz képest, pedig ha
saját fejlesztéssel nem is, de knowhow vagy licenc
vásárlással fel tudnának zárkózni a jelenlegi technológiai
világszínvonalhoz.
Komoly gondok vannak a hazai pénzpiaccal . A
vállalatoknak csupán elenyésző része képes és hajlandó a
tőkepiacről forrást bevonni. A vállalkozások döntő
többsége továbbra inkább banki hitelből jut forráshoz,
nemzetközi összehasonlításban még mindig magas
kamatok mellett.

NAGYON SÚLYOS
PROBLÉMÁK

 Korrupció
 Adóterhek
 Alacsony képzettség
 Finanszírozás

SÚLYOS
PROBLÉMÁK

 Instabilitás
 Bürokrácia
 Infrastuktúra
 Bűnözés
 Árváltozások
 Adószabályozás

KISEBB
PROBLÉMÁK

 Innovációs kapacitás
 Árfolyamok

ERŐS PONTOK HAZÁNK
VERSENYKÉPESSÉGÉBEN
A magyar gazdaság
legfőbb előnye, hogy
makrogazdasági mutatói
rendben vannak.

A több gyenge pont ellenére vannak olyan strukturális
elemek a magyar versenyképességben, amelyek
feljebb "húzzák" pontszámunkat. Ezek a mutatók
a
makrogazdasági
indikátorok
kizárólag
témakörébe tartoznak.
A lakosság GDP arányos megtakarításai magasak,
továbbá igen jók az államháztartási, szintén GDP
arányos, mutatószámok. Ezen kívül az infláció
alacsony, ami ugyan globális összehasonlításban
jónak számít, ám regionálisan és helyi szinten igen
károsnak mondható a defláció. Jó pont azonban, hogy
az árak növekedésének várható megindulása után
sem lesz magas infláció.
A GDP arányos 75% körüli államadósság globális
összehasonlításban sem mondható túl jónak, azonban
számos fejlett országban ennél jóval magasabb szint
mellett működik a gazdaság, így összességében az
pozitívan
hat
államadósság
csökkenés
versenyképességünkre.

A magyar versenyképességi tényezők egy lehetséges besorolása
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

 Közegészségügy
(a világ egészéhez képest)
 Makrogazdasági mutatók
 Technológiai színvonal
(a világ egészéhez képest)

 Áru / szolgáltatás kínálat
 Felsőoktatás és szakképzés
 Piacméret

 Innovációs képesség
 Intézményrendszer
 Üzleti komplexitás
 Lakosság eü. állapota

 Munkaerőpiaci kínálat
 Pénzpiaci fejlettség

A MAGYAR VERSENYKÉPESSÉG A
RÉGIÓBAN
Csehország a régió
legversenyképesebb
országa.

Magyarország versenyképessége a szűken vett
régiónkkal összehasonlítva sajnos kifejezetten rossz.
A 12 versenyképességi mutatóból 4 legrosszabb is
hazánkhoz tartozik, ezek közül pedig egészen kirívó
az
intézményi háttér gyengesége, amely
világviszonylatban is rossznak számít. Átlagosan a
magyar intézményi háttér több, mint fél ponttal
rosszabb, mint a régió többi országában.
Relatíve azonban mégsem az intézményi háttér a
leggyengébb Magyarországon, hanem a felsőoktatás
és szakképzés színvonala és a vállalatok
technológiai intenzitása. Ezekben a versenyképességi
pillérekben átlagos lemaradásunk 1,5 pont.
A régióban egyértelműen Csehország számít a
legjobbnak versenyképesség szempontjából, amit
Szlovénia követ, igaz ez utóbbi esetében már vannak
régiós szinten is gyenge pontok.

A közép-kelet európai EU tagállamok versenyképességi pontszámai a 1 2
versenyképességi pillérben

Pénzpiaci
fejlettség

4,0

A magasabb érték a kedvezőbb. A piros szín az adott pillér legrosszabb, a zöld a legjobb értéket jelöli.
Forrás: WEF, KopintTárki.

Főbb versenyképességi pillérek pontszámainak alakulása az Európai Unióban 201 6-ban

Forrás: WEF
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