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Gondolatmenet 

A gazdaság versenyhelyzetének 
tényezői 

A reálgazdaság 

Kiemelések: 
○ Innováció 

○ Logisztika 

○ Vállalatszerkezet: multik és KKV-k 

Összefoglalás 
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A gazdaság 
versenyhelyzetének 
tényezői 

Társadalmi 
értékek, 

elvárások,       
normák 

Nemzetközi 
gazdasági 
környezet 

Gazdaság-
politika 

Monetáris 
politika 

Fiskális 
politika 

Szabályozások 
és szakpolitikák 

REÁLGAZDASÁG 

Társadalmi jólét 



4 

Az Európai Unió 
reálgazdasági modellje 

Makrogazdasági 
feltételek 

Strukturális 
feltételek 

Monetáris politika 

Fiskális politika 

Közpolitikai 
kezdeményezések 

Tényezőellátottság 
(pl. infrastruktúra) 

Termelékenység 
és  

innováció 

Infokom 
technológiák Pénzügyi 

forrásokhoz 
való 

hozzáférés 

Nyitott és 
jól 

működő 
piacok 

Innováció 
és tudás 
terjedése 

Humán 
tőkéhez 

való 
hozzáférés 

Vállalkozási 
tevékenység 

Közigazgatási 
és 

szabályozási 
környezet 

EC (2004) 
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Kiemelések 

 Innováció  

 Logisztika 

 Vállalatszerkezet 



6 

Nemzeti versenyképességi 
modellek (Porter, 2000) 

Erőforrás alapú 

Befektetés alapú 

Innováció alapú 
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Innováció 

Finanszírozási feltételek 
○ Innovációs járulék 

○ Különadók 

○ Kormányzati ráfordítás 

Intézményi feltételek 
○ Kormányzati irányítás 

○ Kutatóhálózat 

Stratégia? 
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Serbia 
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A logisztikai fejlesztés 
néhány teendője 

 A közlekedési és logisztikai 
stratégia összehangolása 

 A logisztikai fejlesztések 
koordinációja 

 A nemzetközi 
kapcsolatrendszer stratégiája 
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A multinacionális 
vállalatokról 

Egyértelmű hatékonysági előny – 
továbbra is húzóerő  

A hatékonysági hatást nem rontja 
le a versenyhatás - szabályozás?  

A tovagyűrűzés folytatódik:  

○Technológia és menedzsment  

○KKV: növekedés, minőség, 
szelekció  

Bizalom  
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A KKV-fejlesztés fókuszai 

 Növekedés és foglalkoztatás 

 Innováció és fejlesztés 

 Oktatás, képzés 

 Finanszírozás 

 Hálózatosodás 



13 

A KKV-intézményrendszer 

tartós problémái 

 

 Ellentmondásos kormányzati 
szándékok (versenyképesség   
foglalkoztatás, társadalmi háttér  
hatékonyság),  gyakori változások 

 Korrupció 

 A támogató rendszerek gyengesége 

 A hálózatosodás (ellátási láncok, 
klaszterek) elégtelensége 
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Versenyképességi tanácsok 

Összetétel és hatáskör 

Társadalmi és gazdasági 
szempontok integrálása 

Tágan értelmezett 
fenntarthatóság 
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Összefoglalás 

 A reálszférára irányuló figyelem 
nélkül nincs növekedés, nincs 
versenyképesség 

 Stratégiai fókuszokat kell képezni – 
kiegyensúlyozott társadalmi, 
gazdasági és politikai szempontokkal 

 Kiemelt szempontok 

○ Az intézményi rendszer fejlesztése 

○ A bizalom erősítése 


