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A cseh gazdaságot újabban tigrisként emlegetik: növekedése a leggyorsabb 
Európában, és egyre jobb helyezést ér el a világ versenyképességi rangsoraiban, 
a visegrádi országokat messze megelőzve. Az elemzés azt vizsgálja, hogy milyen 
eszközökkel éri el ezt az eredményt a cseh gazdaságpolitika, mik azok a legfonto-
sabb versenyképességi tényezők, amelyekre fókuszálva komparatív előnyre tesznek 
szert. Mit tesz a kormányzat – a helyi adottságokon túl, amelyekre nincs be-
folyása –, hogy a befektetők és a hazai vállalkozások számára vonzóvá tegyék az 
országot, és mit lehet ebből tanulnia a régiónak?

A versenyképesség mint A gAzdAsági fejlődés kulcsA

A globális gazdaság korában a versenyképesség egy rendkívül összetett je-
lenség, amelyben szerepet játszanak az adottságok, amelyeken nem lehet 
változatni, de olyan tényezők is, amelyeken igen. Az adottságok közé tartoz-

nak olyan megváltoztathatatlan körülmények, mint az ország mérete és lakossága, 
vagyis a hazai piac nagysága, a területén kiaknázható természeti kincsek és azok 
piaci értéke, az ország földrajzi fekvése, a versenytársak helyzete és a globális gaz-
daság adott állapota, ciklusa. A geopolitikai hatások sem befolyásolhatóak az egyes 
kormányzatok által.

Csehország remek adottságokkal rendelkezik: Európa kellős közepén fekszik, 
Kelet és Nyugat határán, annak kereskedelmi és ipari erőközpontjában. Jelentős 
ipari hagyományokkal bír, amelyeket eredetileg a természeti kincsei, ásványi anya-
gokban gazdag területei alapoztak meg. Ugyanakkor a lakossága, így a belső piaca 
is kicsi, tengere nincs, és a 40 éven át uralkodó szocialista tervgazdaság és társa-
dalmi szokásrendszer még ma is érezteti a hatását.

A versenyképességnek viszont rengeteg olyan tényezője van, amelyeket lehet és 
kell is egy kormányzati gazdaságpolitikának befolyásolnia. A legalapvetőbb kulcsté-
nyező – többek között – az intézmények állapota, az infrastruktúra és az innováció. 
Ezeken belül sok rétegű cselekvésre van lehetőség. A cseh kormány versenyképes-
ségi stratégiája ezeket hangsúlyozza az említett adottságokkal bíró cseh gazdaság 
számára meghatározó tényezőkként.

Az intézmények megbízható, átlátható és gördülékeny működése, a beléjük 
vetett bizalom csökkenti a versenyképességet jelentősen gátoló korrupciót és bü-
rokráciát. Olyan – látszólag mindennapos – tényezők, mint hogy mennyi idő alatt 
lehet bejegyezni egy céget vagy építési engedélyt szerezni, fontos indikátorok a 
versenyképességi mérésekben, hiszen egy hírhedten nehézkes bürokrácia a legel-
szántabb befektető vagy kisvállalkozó kedvét is elveszi attól, hogy belevágjon egy 
új vállalkozásba.

Az infrastruktúra rendkívüli fontossággal bír, mivel az adott földrajzi helyzet mel-
lett az határozza meg, hogy milyen közlekedési összeköttetések segítik az ország 
bekapcsolását a világ vérkeringésébe, és az adott országon belül milyen feltételei 

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-republic-is-european-tiger-economy-with-44-percent-growth
http://www.cecgr.com/fileadmin/content/documents/Competitiveness_Strategy_EN.pdf
http://www.cecgr.com/fileadmin/content/documents/Competitiveness_Strategy_EN.pdf
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vannak a problémamentes ipari, kereskedelmi, üzleti tevékenységnek. (Például: mi-
lyen a kommunikációs és pénzügyi infrastruktúra, van-e elég magas színvonalú 
telephely, raktározási lehetőség, üzleti szolgáltató.)

A globális gazdaságban Európa számára az innováció és annak alapja, az ok-
tatás, meghatározó tényező. A magas bérekre alapozott jóléti államok közössége 
csak akkor tudja tartani a versenyt a világgal, ha a tudásra építő, magas hozzáadott 
értéket teremtő és magas termelékenységű gazdasági stratégiát képes létrehozni 
és fenntartani. Ehhez a kelet-közép-európai régióban minden adottság megvolt, 
megvan. De hogy a régen magas szintű oktatás továbbra is képes legyen magasan 
képzett és nyelveket beszélő emberi tőkét adni az országnak, az már a kormányzati 
beavatkozások irányától és eredményességétől függ.

A cseh kormány által kiemelt három tényezőn túl a gazdasági élet egyik legfon-
tosabb versenyképességi rangsorát kiadó Világgazdasági Fórum (WEF) a következő 
oldalon található tényezőket tartja a versenyképesség legfontosabb oszlopainak.

A WEF a 2015–2016-os jelentésében azt hangsúlyozza, hogy a versenyképesség 
meghatározó abban a tekintetben is, hogy mennyire válságálló egy gazdaság. Euró-
pa még mindig a 2008-ban elkezdődött válság utóhatásaival küzd, de a leginkább 
termelékeny (tehát legversenyképesebb) államok minimálisan érezték meg annak 
hatásait, míg az alacsony versenyképességű országok drámaian visszaestek.

A versenyképesség jelentősen befolyásolja a növekedésbe vetett bizalmat is: 
a WEF elemzése azt mutatja, hogy a leginkább versenyképes nyugati és északi 
országok azok, ahol az üzleti élet szereplői optimisták a gazdaság jövőjével kap-
csolatban, mivel az nagyban befolyásolja a további növekedési potenciált: az üzleti 
lélektani elemek és a befektetési döntések egymást erősítő tényezők.

A WEF az intézményi és infrastrukturális tényezőkön túl a makrogazdasági kör-
nyezetet, valamint a közoktatás és az egészségügy állapotát tartja alapvetőnek egy 
ország versenyképességében.

A kérdést vizsgálók nagy és egyre növekvő jelentőséget tulajdonítanak ez 
utóbbi – az adott ország életminőségét meghatározó, korábban „puhább” ténye-
zőknek tekintett – körülményeknek. Ezeket sokáig elsősorban a külföldi befektetők 
szempontjainak tartották. Úgy vélték, a befektetők, akik a világgazdaság bővülő 
időszakaiban válogatni tudnak a helyszínek között, azt akarják választani, ahol ők 
maguk, a menedzsment tagjai és a családjuk kellemes életmódot találnak: jó az 
egészségügyi ellátás és az iskolák, valamint a lakhatási körülmények, a környezet 
állapota és a biztonság. De egyre inkább megértik a gazdaságpolitika irányítói is, 
hogy e tényezőket nem csak a külföldi menedzserek miatt kell fontosnak tekinteni.

Elsősorban azért, mert rájöttek, az ország lakóinak – akik nem hosszabb-
rövidebb ideig tartózkodnak ott, hanem a saját hazájukban, városukban kívánnak 
tartósan, több generáción át boldogulni – legalább ilyen fontos tényezőknek kell 
lenniük egy ország gazdaságpolitikájában. Nem feltétlenül az előbbi rovására, de 
mindenképpen egyenrangúan. Egy olyan ország, ahol csak a külföldiek tudnak él-
hető körülményeket teremteni maguknak, és nem képes hosszú távú perspektívát 
nyújtani a saját polgárainak, hogy azok biztonsággal, optimistán vállalkozzanak, 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/report-highlights/
http://www.weforum.org/agenda/2015/11/european-economies-most-optimistic?utm_content=buffer58edd&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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az csak felgyorsítja a versenyben való lemaradását. Különösen igaz ez a határok 
nélküli Európában: egy ilyen országnak ugyanis külföldre távoznak a leginkább vál-
lalkozó kedvű és vállalkozni képes, mobilis tagjai. A versenyképesség, a támogató 
üzleti környezet tehát egyben népességmegtartó, kivándorlást gátló tényező is.

1. ábra
A versenyképesség 12 pillére

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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A puha tényezőnek tekintett humán fejlettség – ezen belül az emberi tehetség, 
munkaképesség és képzettség gondozása, illetve ennek alapja, az oktatás – a leg-
fontosabb versenyképességi tényezővé kezd válni Európában. Nem véletlen, hogy a 
jelentés tanulsága is az emberi erőforrás helyzetét emeli ki:

… a gazdasági versenyképesség központi kérdése az, hogy mennyire tudja 
hasznosítani a tehetséget, az emberi képességeket. A magas munkanél-
küliség jelentős terhet tesz egy társadalomra, és nemcsak az elhúzódóan 
alacsonyabb munkaerőigény miatt, hanem azzal is, hogy a munkaerő jelen-
tős rétegeinek a képzettsége elavul, és az ezzel járó elégedetlenség igencsak 
káros.
Ez még inkább igaz a válságot követő időszakban, amely egybeesik azzal, 
hogy a gazdaság elmozdul a hagyományos gyáripartól az infokommunikáció 
felé, amely teljesen új iparágakat hoz létre, más iparágakat pedig negatív 
módon befolyásol. A tehetségre épülő gazdaságok a legalkalmasabbak arra, 
hogy ehhez a technikai forradalomhoz csatlakozzanak, és annak előnyeit 
élvezzék.

Európa a tudásgazdaság fejlesztésére van ítélve, és kulcskérdés a régió országai 
számára, hogy képesek lesznek-e az adottságaikat jól hasznosítva, a befolyásol-
ható tényezőket úgy alakítani, hogy ebben a versenyben ne vesztesként, hanem az 
élen haladók között küzdjenek.

A davosi Világgazdasági Fórum legfrissebb jelentése a „negyedik ipari forrada-
lom” megnevezéssel írja le azt a drámai változást, amely során a számítások szerint 
7 millió állás szűnhet meg, mert azt kiváltja a fejlett technológia, elsősorban az 
automatizálás, robotika. Új munkakörök is születnek, de csak kifejezetten a legma-
gasabban fejlett, tudományalapú iparágakban. A növekvő igényeket pedig a STEM 
(tudományos, műszaki, mérnöki és matematikai) képzettségűek fogják tudni nagy 
arányban kiszolgálni, ezért kulcskérdés az ilyen irányú oktatásba való befektetés.

módszertAni közbevetés: miért A Wef-jelentés?

Módszertani szempontból fontos jelezni, hogy a világban több verseny-
képességi rangsor létezik, köztük az IMD World Competitiveness Center 
jelentése. Mivel az csak 62 országot rangsorol, elemzésünk a jóval átfo-

góbb WEF-rangsort veszi alapul, nem csupán a helyezések, hanem a belőlük fakadó 
elemzések gazdagsága miatt is.

Egy másik fontos rangsor a Világbank (WB) „Doing Business” felmérése. A WB 
a jelentés bevezetőjében felhívja a figyelmet arra, hogy a felmérésük limitált: csak 
az üzleti környezetet vizsgálja, és azon belül is csak egy limitált kört: bizonyos sza-
bályozási akadályokat, a bürokrácia nehézkességét és azt, hogy a gazdaságpolitika 
mennyire kedvez az üzletnek. A WB rangsora közismerten magasabbra értékeli a 
kevésbé szabályozott, nyitott gazdaságokat.

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/report-highlights/
http://www3.weforum.org/docs/Media/WEF_Future_of_Jobs_embargoed.pdf
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Tíz indikátort vizsgál: a cégbejegyzést, az építési engedély és az áram megszer-
zését, az ingatlanbejegyzést, hitelfelvételt, a kisbefektetők védelmét, az adófizetést, 
a külkereskedelmet, a szerződések érvényre juttatását és a csődeljárást. Ezek igen 
fontos tényezők, hiszen a mindennapi életben e problémákkal szembesül a cégve-
zető, és ezek határozzák meg, hogy belép-e egy piacra, vagy indít-e új üzletágat, 
fejleszt és beruház-e az adott környezetben.

De a WB nem vizsgál egy sor olyan aspektust, amely az üzleti környezet-
ben meghatározó a cégek, befektetők és a gazdaság egésze szempontjából, ha 
nem is érzékelhető a mindennapi üzleti működés során. Például nem foglalkozik 
a makrogazdasági stabilitás több dimenziójával, a pénzügyi rendszer állapotával, 
a biztonsággal, a korrupció elterjedtségével, a kartellezéssel és más versenyelle-
nes gyakorlatokkal vagy a munkaerő képzettségével – bármennyire is fontosak e 
tényezők a fenntartható gazdasági fejlődés alapjaihoz. Még az eleve kisszámú indi-
kátoron belül is vállaltan szűk fókuszt választ. A WB célja ezzel az, hogy kifejezetten 
az üzleti környezet e tényezői kapcsán adjon eligazítást. Arra azonban figyelmeztet, 
hogy nem lehet csupán ez alapján üzletpolitikát tervezni, hiszen a mért indikátorok 
így aránytalanul nagy hangsúlyt kapnak azokkal szemben, amelyek ugyanilyen fon-
tosak, de ott és akkor nem mérik őket. A WB el is kezdte a módszertant átdolgozni: 
már több minőségi dimenziót vezetett be az indikátorcsoportokon belül. Különösen 
a demográfiai tényezőket elemzi mélyebben, amelyek a jövő munkaerejét meg-
határozzák; de belevett olyan tényezőket is, mint az igazságszolgáltatás vagy a 
földhivatali eljárások és építési szabályok minősége. Erről a 2016-os jelentésben 
rendkívül érdekes megállapításokat lehet olvasni.

Ha erre a rangsorra tekintünk, az valóban látható belőle, hogy a mért indikátorok 
alapján milyen nehéz vagy könnyű az adott országban üzletet vinni, de éppen ezért 
megtévesztő is – ezért nem ezt a rangsort alkalmazzuk a cseh versenyképesség 
vizsgálatakor. A szabályozatlanság szabadsága nem egyenlő a szabályok között 
is jól teljesítő gazdaságok szabadságával. A jelentés készítői az előszóban kieme-
lik: mivel a felmérés csak a szabályokra koncentrál, ha egy országban a szabályok 
megfelelőek, de senki nem tartja be őket, akkor azt nem tudják mérni. Ezért fordul-
hat elő, hogy „papíron” remek helyezést elérő országokban nehézkes és alacsony 
hatékonysággal lehet vállalatot működtetni.

Nagyon egyszerű és cseh tekintetben életszerű példával: ha a korrupciót be-
kalkuláljuk az üzleti költségekbe, az valóban megolajozza az ügymenetet, de nem 
jelenti azt, hogy a tisztességes üzletemberek számára, akik nem hajlandóak korrup-
cióra, a verseny egyenlő esélyeket kínál – épp ellenkezőleg. Könnyű tehát üzletelni a 
doing business értelmében, de az éppen nem a gazdaság globális versenyképessé-
gének, a global competitivenessnek a jele. Kelet-Közép-Európában ezért különösen 
fontos, hogy az összetettebb, alkalmasabb módszerrel kialakított WEF-rangsor 
alapján elemezzünk.

Ez a módszertani probléma rögtön szembetűnik a WB rangsorán: olyan feltö-
rekvő országok is magas helyezést érnek el, amelyek az indikátorok szerint – az 
alulszabályozottság vagy a szabálykerülés miatt – egyfajta vadkapitalizmus fázisá-
ban vannak (mint pl. Macedónia, amely a 12.), vagy az elmúlt években a neoliberális 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
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gazdaságpolitika következtében váltak kevéssé szabályozottá (mint pl. a 25. Len-
gyelország és a 29. Szlovákia). Ebben a rangsorban Csehország „csak” 36., és 
Magyarország 42.. Ez nem feltétlenül rossz hír, ha megnézzük, hogy Belgium 43., 
Izrael 53. és Luxemburg 61., közvetlenül Ruanda előtt, ahol például nem szükséges 
bankszámlát nyitniuk az új cégeknek ahhoz, hogy bejelentkezzenek az áfakörbe – 
ez Európában elképzelhetetlen lenne.

Ha a rangsor nem is túlságosan sokatmondó, azért a négy visegrádi ország 
egyéni profilját érdemes megvizsgálni a WB-jelentésben, hiszen hasznos tudni, 
hogy az egyes indikátorok szerint hogyan állnak egymáshoz képest a régió orszá-
gai. Ezek ugyanis fontos tényezők a mindennapi működés szempontjából. Szintén 
hasznosak lehetnek az egyes területeket mélyebben vizsgáló esettanulmányok, 
amelyekben kifejezetten eltanulható jó gyakorlatok találhatók.

A cseh strAtégiA

Jelenleg a legfontosabb versenyképességi rangsorokban a Cseh Köztársaság a 
régió országai közül a legmagasabb helyet foglalja el. Mivel 2006-ban az első 
volt, amelyet a Világbank fejlett országnak nyilvánított, a részrangsorokban 

nem is együtt szerepel a feltörekvő másik három országgal. Csehország magas 
bevételű állam, amelynek GDP-je ma az EU-átlag 87,5 százalékát éri el. Növekedése 
a végső adatok szerint 2015-ben 4,7 százalék volt, ami a legmagasabb Európában.

A Világgazdasági Fórummal ellentétben, a jelen elemzésben Csehországot 
a visegrádi kontextusban vizsgáljuk, hiszen így szolgálhat tanulságokkal a régió 
többi országa, tehát hazánk számára is. Ugyanakkor fontos tudni: a csehek, mint 
mindenben, a versenyképességben is egyértelműen Németországhoz és Ausztri-
ához mérik magukat, valamint rajta tartják a szemüket Szlovákián és (méreténél, 
szomszédságánál fogva) Lengyelországon, de Magyarország kiesik a látóterükből. 
Amikor a cseh stratégiában úgy fogalmaznak, hogy az ország rosszabbul teljesít 
a szomszédainál, akkor nem a visegrádi, hanem elsősorban a német nyelvű és a 
szlovák relációban gondolkodnak.

A WEF 2015–2016-os versenyképességi rangsorában Csehország a 31. helyen 
áll. Az ország profiljában számtalan hasznos részlet olvasható. A legszembetűnőbb 
közülük, hogy az ország 2000 és 2008 között egyenletesen és rohamosan növel-
te a GDP-jét: 8 év alatt 6.000 dollárról 22.000-re, vagyis közel megnégyszerezte a 
teljesítményét. A GDP a válság után, 2009-ben közel -4 százalékra esett, és csak 
2014-ben nőtt újra jelentősen.

A WEF listáján Lengyelország a 41., Magyarország a 62., míg Szlovákia a 67. 
helyet foglalja el. Tendenciájában ez a helyezés az olló nyílását mutatja, vagyis 
nemcsak a csehek oldalán tapasztalható javulásnak tudható be, de a lassabban ja-
vuló vagy épp romlást mutató szomszédok gyengébb teljesítményének is. A csehek 
tavaly ugyanis a 37. helyen álltak – tehát 6 helyet javítottak, míg az őket közel követő 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=CZE
http://www.tradingeconomics.com/czech-republic/gdp-growth
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lengyelek a 43.-ról javítottak 2 helyet, Magyarország pedig a 60.-ról rontott a 63.-ra. 
Szlovákia, amely mindig is elszántan küzdött a csehekkel való versenyben, a 75.-ről 
javított a 67. helyre – ami jelentős ugrás, de a tendencia az elmúlt években nem 
felfelé mutatott, tehát még nem látni, hogy ez a javulás tartós lehet-e. A térségen 
belüli országok közül ebben a mezőnyben még Macedónia és Montenegró talál-
ható, hiszen Románia és Bulgária már jóval magasabban, az 50-es tartományban 
tartózkodik, egy tartósan felfelé mutató trendben.

A cseh és a lengyel pozíció között Spanyolország, Litvánia és Portugália helyez-
kedik el, közvetlenül a csehek előtt pedig Észtország, Izland és Izrael, valamint a nagy 
globális játékos, Kína. A Cseh Köztársaság lélektanilag is fontos pillanat előtt áll: jövő-
re a versenyképes országok top 30-as klubjába léphet be, ha tartja magát a kialakított 
stratégiájához. A dokumentum céljaként szerepel, hogy Csehország „az elkövetkező 
években a globális versenyképességi index első 20 országa közé akar tartozni”.

A cseh versenyképesség a korábbi csúcsát 2009–2010-ben érte el, amikor szin-
tén 31. volt. Azt követően visszaesett, majd stagnált. 2014-re kilencet ugrott előre, 
és ezzel ért a 37. helyre; most ezt javította 6 hellyel.

A versenyképességi jelentések egyetértenek abban, hogy a folyamatos növe-
kedés, a korrupció elleni kormányzati intézkedések és a stabil politikai környezet 
eredményezte a gyors javulást. Csehország jól áll a stabil makrogazdasági környe-
zet, a finanszírozáshoz való hozzáférés, a magasan képzett és mégis viszonylag 
olcsó munkaerő, továbbá a megbízható infrastruktúra tekintetében. A problémákat 
a lassú és rosszul működő állami intézmények, a túlburjánzó bürokrácia és a nem 
kellően vállalkozásbarát jogi környezet okozza.

Csehország a svájci IMD – más jellegű – rangsora szerint is javuló tendenciát 
mutat: 2015-ben négyet lépett előre az előző évi 33. helyről, így a 29. lett. Ezen a lis-
tán Lengyelország a 33., Szlovákia a 46., Magyarország pedig a 48. helyet foglalja el.

Az IMD javaslatai között szerepel, hogy a kormány csökkentse a kis- és kö-
zépvállalkozások (kkv) adó- és adminisztrációs terheit, javítson a szabályozási 
környezeten, folytassa a harcot a korrupció ellen, és tegyen lépéseket az Oroszor-
szág elleni szankciók gazdasági hatásainak kivédésére.

Hogy megértsük, mik ennek a trendnek a mozgatórugói, tekintsük át a cseh 
stratégiát. A csehek a néha zajos politikai felszín ellenére nyugodt és egyenletes 
fejlődést mutatnak: az egyik kormány épít a másik munkájára, és nem dobnak ki 
hosszú távú stratégiákat, hiszen tudják, hogy az nem az erőforrásokkal való okos 
gazdálkodás jele. Hangsúlyeltolódások történnek, de nem fordítják az ország 
szekerét látványosan az ellenkező irányba, így a jelen kormány is követi – természe-
tesen módosításokkal – azt a 2005-ben született gazdasági stratégiát, amely úgy 
fogalmaz Csehországról: “Európa tudás- és technológiai központja, növekvő élet-
színvonallal és magas foglalkoztatottsággal”. Maga a versenyképességi stratégia 
pedig a vízióját így fogalmazza meg: „szilárd versenyképességi alapokon nyugvó, 
magas és fenntartható életminőség a cseh polgároknak”. Ebből is látható, hogy az 
ország lakóinak a jóléte a fő driver, nem a külföldi befektetők kiszolgálása – amely a 
korábbi évtizedekben előkelő helyen szerepelt ezekben a megfogalmazásokban. Ez 

http://czechcompete.cz/good-governance/technology-r-and-d-and-innovation/government-will-collect-results-of-innovations-and-cooperation-between-scientists-and-businesses
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annak a felismerését mutatja, hogy a versenyben a gyors tőkekivonás lehetősége 
miatt kulcsfontosságú a hazai vállalkozói kedv megőrzése és fejlesztése, ahogy ez 
e tanulmány bevezetőjében már szerepelt.

Ezek a referenciák azonban csak szólamok maradnak, ha a stratégia nem ilyen 
irányú következetes lépések során valósul meg. A cél az, hogy az olcsó munkaerő-
re építő fejlődési modell helyett áttérjenek egy olyan rendszerre, amelyet a magas 
minőségű intézmények és infrastruktúra jellemez, amelyben a felkészült munkaerő 
potenciálja maximálisan hasznosul, és a gazdaság húzóereje a kreatív vállalkozá-
sokban és az innovációban rejlik.

Fontos kiemelni, hogy a cseh kormány igyekszik magáévá tenni a fejlett nyugati 
országokban – közülük is elsősorban az Egyesült Királyságban – a kormányzás 
alapjává tett teljesítményértékelési elvet, az úgynevezett „evidence-based policy”, 
vagyis a bizonyítékon alapuló közpolitikai tervezés elvét. E szerint a reformok ér-
tékelése és az eredmények alapján való (újra)tervezése, vagyis „bizonyítékokra” 
alapozása nélkül nem lehet hatékonyan végrehajtani azokat. Tehát az, hogy elő-
zetes és utólagos értékelést vezessenek be minden közpolitikai javaslat kapcsán, 
integráns részét képezi a stratégiáknak és a bennük megfogalmazott javaslatoknak, 
így a versenyképességi stratégiának is. Ez egy rendkívül fontos kormányzati elv, 
amely biztosítja a kormányzás folyamatos önkorrekcióját – legalábbis annak lehe-
tőségét –, mivel nem hagy teret a váratlan, ötletszerű, a kormányt ide-oda rángató 
működésmódnak, mely az átmenet után időszakokra gyakran jellemző.

A csehek más modelleket is szem előtt tartanak és példaként tekintenek: a 
finnek érdekegyeztető mechanizmusait, a szingapúri és új-zélandi adminisztráció 
átláthatóságát, a dél-koreai korrupcióellenes törekvéseket és a német közszolgálat 
képzési rendszerét, valamint azt a szintén brit gyakorlatot, hogy mérik a közszféra 
költséghatékonyságát és működési hatását. Ez a nemzetközi összevetés és a jó 
gyakorlatok tanulmányozása annak a jele, hogy az ország komolyan veszi a kitűzött 
célt, a top 20 közé való bekerülést. Ez nem elérhetetlen cél: a jól képzett, termelékeny, 
de olcsó munkaerőnek, a korona kedvező árfolyama miatti más ártényezőknek, a 
beszállítói hálózatnak, valamint a jó infrastrukturális és földrajzi helyzetnek köszön-
hetően a Deloitte által készített gyáripari versenyképességi listán jó ideje a 20. hely 
körül van az ország.

De minden terv annyit ér, amennyit meg is valósítanak belőle; ezért a trend meg-
értéséhez és alátámasztásához elsősorban azt kell látnunk, hogy mi válik valóra a 
jó irányú kezdeményezésekből.

A cseh versenyképességi stratégia több mint 40 javaslatot tartalmaz. Ezek közül 
nem foglalkozunk mindegyikkel részletesen, e tanulmánynak csak a főbb törekvé-
sek ismertetése a célja. Megvizsgáljuk viszont, hogy a legfontosabb területeken a 
megvalósítás milyen bizonyítékai lelhetőek fel, és kiemelten foglalkozunk a straté-
gia két leghangsúlyosabb elemével, a korrupció elleni harccal és az innovációval, 
amelyektől a cseh gazdasági kormányzati konszenzus szerint a legkomolyabb 
eredményeket várják. Megnézzük, milyen érdemi lépések történtek arra, hogy a ré-
gióban gyakran mantraként ismételt innováció, illetve a sok éve csak ígért korrupció 
elleni harc képes legyen valódi kormányzati cselekvéssé válni.

http://radio.cz/en/section/curraffrs/czech-republic-seen-in-top-20-of-most-competitive-global-manufacturing-locations
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intézmények, szAbályozás, korrupció

A stratégia az intézmények jelenlegi helyzetének bemutatásával és a problémák 
megfogalmazásával kezdődik. A cseh versenyképességet leginkább a nem 
hatékony intézmények, a szabályozási terhek és a korrupció gyengítik – ezt a 

gazdaságpolitika irányítói a külső értékelőkkel azonosan látják.
A fenti elvnek megfelelően tehát az intézményeket érintő legfontosabb javaslat 

a közszolgáltatások átfogó auditja, azaz azok teljes rendszerének szisztematikusan 
áttekintése és értékelése. Az eredmények alapján pedig adott esetben a hatékony-
ság irányába történő átszervezést tartja szükségesnek a stratégia. Nemcsak azt 
kell vizsgálni, hogy hol vannak átfedések és pazarlások a közszférában, de meg 
kell mérni a rendszer hatékonyságát is, vagyis az elköltött pénz hasznosulásának 
fokát. Erősíteni kell az átláthatóságot, tehát az állampolgárok számára nyilvános, jól 
használható pénzügyi adatokat kell tudni felmutatni. Ennek érdekében szükség van 
a közbeszerzési adatok nyilvánosságára és minden lehetséges területen az elektro-
mos ügyintézésre való áttérésre, ami a költséghatékonyságot és az átláthatóságot 
egyszerre javítja.

A stratégia a közigazgatás terén külföldön bevált jó gyakorlatok közül a RIA, 
vagyis a szabályozási hatékonyságvizsgálat, valamint a CIA, azaz a korrupciós rizi-
kó elemzésére hivatott módszer átvételét javasolja.

A korrupció továbbra is jelentős probléma a cseh társadalomban, de e téren 
most jelentős fordulat zajlik. A 2000-es években olyan látványosan és gátlástalanul 
űzték a társadalomra káros tevékenységet, különösen a gazdag Prágában, hogy a 
politikai és a közélet egyik központi témájává vált. Jellemző, hogy a cseh főváros-
ban „korrupt túra” néven városi sétákat szerveztek a turistáknak, amelyek során 
a különösen hírhedt építkezések, nagy lopások helyszínére vitték el a résztvevő-
ket, és az ellopott pénzösszegek és a hírhedt történetek ismertetésével borzolták 
a kedélyeket. A Blanka alagút a maga négyéves késésével és 10 milliárd koronás 
költségtúllépésével a cseh korrupció jelképévé vált – olyannyira, hogy az „alagút” 
szó mára a közpénzlopás szinonimája lett.

De a Transparency International legfrissebb jelentése szerint tavaly Csehország 
igen jelentősen, 16 hellyel mozdult el a korábbi pozíciójáról, és a 2014-es 53. után 
immár a 37. helyezést foglalja el. A régióból csak Lengyelország előzi meg, amely 
szép lassan araszol felfelé: jelenleg a 30. helyen áll (Magyarország és Szlovákia 
egyaránt az 50.).

A cseh pozíció javulása annak köszönhető, hogy két egymás utáni kormány-
zat is beváltotta a kampányígéretét (ami a többi országban egyelőre csak szlogen 
maradt, vagy még az sem): kemény intézkedésekkel valódi felhatalmazást adott 
a korrupcióellenes szerveknek, amelyek el is kezdték a munkát. Szomorú iróniája 
a sorsnak, hogy éppen az a miniszterelnök, Petr Nečas (ODS) és kormánya lett e 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/czechrepublic/prague/9826769/Pragues-scandalous-side.html
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
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folyamat első áldozata, amely történelmi lépésként teljhatalmat adott az ügyészség-
nek, amely így komoly tisztogatásba kezdett a kormányzati szférában. A párt saját 
emberei közül is többen lebuktak, ami végül a polgári kormányzás végéhez vezetett. 
De erre volt szükség ahhoz, hogy a korrupció a kampány fő eleme legyen, és a kö-
vetkező kormány is folytassa ezt a gyakorlatot. A cseh média azóta is folyamatosan 
beszámol újabb és újabb őrizetbe vételekről, és ennek köszönhetően a korrupció 
érzékelése az üzleti élet és a lakosság körében is javul. (A TI korrupciópercepciós 
listát készít, tehát azt méri fel, a megkérdezettek mennyire érzik korruptnak az or-
szágot.) E tekintetben tehát mindenképpen áttörés történt, ami nagyban hozzájárult 
a versenyképességi helyezés javulásához is. De nemcsak a látványos letartózta-
tások folytatódtak, hanem a megelőzés is elindult: a cseh parlament elfogadta azt 
a törvényt, amely – a szlovák példa alapján – minden, 50.000 koronánál nagyobb 
értékre szóló kormányzati szerződés érvénybe lépésének feltételeként elrendeli an-
nak nyilvánosságra hozatalát.

A szerződések érvényre juttatása továbbra is jelentős probléma a cseheknél és 
a régióban is; azt az alternatív vitarendezési gyakorlatok kiszélesítésével lehet elérni.

A cégek számára a legérzékenyebb pont az, hogy a cseh állam továbbra is a 
közszolgáltatások hozzáférhetőségének problémájával küzd. Az egyes rendsze-
rek összeköttetésének hiányában az ügyfél bolyong a rendszerben, és felesleges 
köröket fut – ez a régió polgárainak jellemző kafkai élménye. A térség az Osztrák–
Magyar Monarchia idejéből örökölt, majd a szocialista évek alatt tovább bonyolított 
és elavulttá vált bürokrácia terhe alatt nyög. A csehek sem kivételek ebből a szem-
pontból. A magánember a zavartalanul működő fogyasztói társadalom tagjaként 
már azt gondolná, hogy túljutott a pártállami múlt örökségén. Amikor azonban 
ügyfélként, egy cégalapítás, engedélykérés kapcsán az állammal kerül kapcsolatba, 
váratlanul belefut egy abszurd módon anakronisztikus ügymenetbe, mintegy száz-
éves időutazásként megélve a helyzetet. Hamar elveszi a vállalkozók kedvét, ha 
mindezt külföldi befektetőként, nyelveket alig beszélő hivatalnokokkal kell lejátsza-
nia: így még kevésbé lesz vonzó számára a cseh gazdaságba való beszállás.

infrAstruktúrA

Ezt a témát nem érdemes mélyebben elemezni, az ország két fő problémáját 
emelném csak ki: a hírhedten rossz minőségű és az elhúzódó felújításoktól 
hosszú ideig félig lezárt autópályákat, illetve a megújuló energia – többek közt 

a napenergia – támogatásának évek óta megoldatlan kérdését. Ezekről bőségesen 
lehet olvasni a napi sajtóban, és az okok között politikai konfliktusok és korrupci-
ós esetek húzódnak meg, de a politikai elit körében egyetértés van abban, hogy a 
rendezésük nem halasztható. Ez a két ügy világosan megmutatja, hogy egészen 
banális, az elmúlt rendszer minden jellemzőjét hordozó, az ország fejlettségi foká-
hoz méltatlan akadályok is állnak a vállalkozók előtt, akik még 25 évvel az átmenet 
után is az állam tehetetlenségével és saját kiszolgáltatottságukkal szembesülnek.

http://czechcompete.cz/good-governance/legal-reform-and-transparency/good-governance-chamber-of-deputies-passes-act-on-registry-of-contracts-public-contracts-over-czk50000-to-be-published-otherwise-willl-be-invalid
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Ugyanakkor tipikus jelenség az is, ahogyan a Brno–München közötti légi járat 
létrejött: a rohamosan növekvő brnói innovációs régiónak a Bajorországgal való 
szoros kapcsolata megkövetelte a járat indítását, s erre a reptér gyorsan reagált. 
E két jelenség egyidejű létezése – mintha csak két idősík lenne – a mai Csehország 
jellegzetes vonása.

Az energia terén már történtek előrelépések: a stratégiában még feladatként 
megjelölt „Állami energiastratégia” elkészült, és annak kapcsán jelenleg is folyik a 
társadalmi vita a kulcskérdésekről, köztük a nukleáris energia és a megújulók ará-
nyáról.

mAkrogAzdAsági környezet

Ez a terület az egyik legerősebb pillére a cseh versenyképességnek. A fonto-
sabb területeken a trendek megfelelőek, a kormány fegyelmezett politikát 
visz. A koronaárfolyam megtartására irányuló jegybanki politika megbízható 

gyakorlat szerint folyik, de gond a magas államadósság, és az optimális adómix 
megtalálására további reformok szükségesek. Az újdonságot az EU által bevezetett 
korai jelzőrendszer jelenti, amely a gazdasági sokkhullámok kezelésében segíthet.

Jelenleg a legfőbb kérdés a csehek számára az EU adókonvergencia-törekvése. 
A pénzügyminiszter és koalíciós miniszterelnök-helyettes, Andrej Babiš jelenleg is 
elszántan küzd az Unióban a fordított áfafizetésért, de egyre kevesebb az esély arra, 
hogy az adórendszert egységesíteni akaró Európai Bizottság belemegy egy ilyen 
alapvető változásba. Szerintük is nagy probléma az áfacsalás, amely nagymérték-
ben éppen a tisztességes cégek versenyképességét rontja, de a Bizottság szerint 
azt más eszközökkel kell megszüntetni: komolyan be kell fektetni az adóbeszedés 
javításába, ami jelentős versenyképességi javulást hozna. E kérdésnek mielőbb el 
kell dőlnie, mert az nem sokáig tartható, hogy a kormány egyik vezetője makacsul 
kitart egy elképzelés mellett, miközben más irányú befektetésekkel is kezelhető a 
helyzet, és a fordított áfafizetés csak átmeneti megoldás lehet.

A pénzpiac stabil, de az egészséges működéséhez szükség van a hitelezés fel-
gyorsítására, amit jelenleg a bankszektor óvatossága fékez, és elsősorban uniós 
forrásokra épül a beruházások finanszírozása. Különböző helyi fedezetű tőkeala-
pok, hitelbiztosítók és a fejlesztési bank növekedése a kulcsa az új beruházások 
és startupok további fejlődésének. Fontos tényező, hogy mind a fogyasztók, mind 
a piaci szereplők optimisták: 2016 januárjában – 1,9 százalékos emelkedéssel – 
csúcsára ért a gazdasági szereplőknek a növekedés iránti bizalma, amely 2008 óta 
nem volt ilyen magas.

http://czechcompete.cz/files/uploads/News/473/Brno-Munich_flight_CCC_November2015.pdf
http://czechcompete.cz/files/uploads/News/473/Brno-Munich_flight_CCC_November2015.pdf
http://radio.cz/en/section/news/czech-economic-confidence-rises-to-new-heights-in-january
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egészségügy

A cseh egészségügy nagyon jó állapotban van, minőségi szolgáltatásokat 
nyújt, viszonylag alacsony költségek mellett. Besorolása a WEF szerint Dánia 
és Ausztria közelében van, ez (az oktatással együtt) az összes indikátor közül 

a legmagasabb. Fenntarthatósága a jövőben egyre nehezedni fog a népesség öre-
gedése és a költségek növekedése miatt, ezért a finanszírozástól kezdve az ellátási 
formák átalakításán keresztül az elektronikus adminisztrációig számos teendő van. 
De a régió legsúlyosabb gondja, a szakszemélyzet elvándorlása messze nem olyan 
mértékű, hogy az veszélyeztetné az ellátást.

oktAtás

A cseh oktatás jó minőségű iskolákat jelent, és bár a felsőoktatás komoly agyel-
szívási problémával küzd, a német kutatási együttműködések ebben jelentős 
fékező hatást jelentenek. A finanszírozási problémákat tandíj bevezetésével 

próbálják kezelni, ám annak mértéke a közeli német és osztrák egyetemek ingye-
nessége miatt egyelőre csak szimbolikus lehet. Az OECD termelékenységi jelentése 
Csehország esetében egy veszélyre hívja fel a figyelmet: jelenleg 30 százalék fölött 
van a képzettségi szakadék a piac igényei és az oktatás által nyújtott tudás között 
(ez lehet alulképzettség és túlképzettség is), és ez a szám a legmagasabb a régi-
óban; Lengyelországban viszont a legalacsonyabb: 15 százalék. Ezt a különbséget 
egyrészt a szakképzés átalakításával szükséges kezelni, ami siker esetén közel 10 
százalékos termelékenységnövekedést is hozhat, másrészt pedig a túlképzettekhez 
igazodó, őket felszívó tudásipar fejlesztésével, ami egy fejlett gazdaságban a növe-
kedés kulcsát jelenti.

A legnagyobb probléma a kisgyermekkori intézmények hiánya: a cseh nők még 
mindig 4 évig maradhatnak otthon a gyermekükkel, és ezt sokszor kényszerből 
teszik: nincs megfelelő számú bölcsőde és óvoda, ami egyszerre két területen is 
komoly versenyképességi problémát okoz. Az oktatás terén a koragyermekkorban 
folyó tanítás elmarad a szükségestől, és ez rontja a későbbi tanulási eredményeket. 
A munkaerőpiacon pedig hosszú kimaradást eredményez az anyák számára, ami 
rendkívül megnehezíti az elhelyezkedésüket, és súlyos kiesést jelent a gazdaság 
számára.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/the-future-of-productivity_9789264248533-en#page65


E-2016/4.

 Csehország az új tigris?  15

munkAerőpiAc

A fenti probléma miatt Csehországban a magyarnál rosszabb a nők foglal-
koztatottsága, és ez alacsonyabb fizetést és nyugdíjat jelent számukra. Mint 
ismert, ha fel tudnánk számolni a nők kimaradását a munkaerőpiacról, és 

ha mindenki tudna dolgozni, aki akar, az 13 százalékkal növelné meg a GDP-t az 
eurózónában – ez a kijelentés Csehországra hatványozottan igaz.

A nők bevonása tehát jelentős feladat a munkaerőpiaci aránytalanság csökken-
tésében, de a cseh kormányzat még azzal az átfogó munkaügyi reformmal is adós, 
amely a foglalkoztatás rugalmasságát tűzi ki célul, és már a régió több országa 
megkezdett. A jelenlegi helyzetben a rohamosan bővülő gazdaság több területen 
munkaerőhiányt produkál, de ez nem feledteti, hogy másutt viszont gyorsítani kell 
a munkaerőnek a foglalkoztatásból való ki- és belépését – erre követendő a skan-
dináv példa.

A cseh versenyképesség lassabb javulását korábban a bérkiáramlás okozta, ám 
az jelenleg azt is jelenti, hogy nincs súlyos bérfeszültség, és nem az lassítja a gaz-
daság bővülését, hanem egyre inkább a megfelelő munkaerő hiánya, különösen az 
ICT területén. A csehek célul tűzték ki az „okos” migrációs politikát, amely mérsékel-
ni tudja az öregedő népesség miatt (is) előálló munkaerőhiányt.

Ezzel elérkeztünk a ,cseh gazdaságnak a jó adottságok miatt szépen teljesítő 
állapotából a nagy ugrásra képes, innovatív, tudásalapú és exportorientált gazda-
sággá válásának két legfontosabb, meghatározó területéhez.

vállAlkozásbArát környezet és innováció

Az a két terület, amelyben a legnagyobb potenciál van, és egyúttal stratégiai 
fontosságú a cseh gazdaság versenyképessége szempontjából, az innováció 
és a vállalkozásbarát környezet.

A cseh gazdaságnak van egy előnyös, a magas ipari kultúrán alapuló és az in-
nováció, elsősorban a műszaki innováció számára ugródeszkát jelentő adottsága: a 
technológiai felkészültség. Ez két komponensből áll: az infokommunikációs techno-
lógiák (ICT) használata és a „technológiai adaptálás képessége” – a WEF-jelentés 
szerint ez utóbbi terén a cseh környezet toronymagasan kiemelkedik a régión belül. 
A „technológiai adaptálás” nehezen fordítható kifejezés; a lakosságnak azt a ké-
pességét jelenti, hogy mennyire nyitott új technológiák átvételére, használatára. 
Mondhatjuk műszaki kultúrának is. Ilyen tekintetben tehát Csehországban adott 
egy olyan előfeltétel, amely megkönnyíti az új technológiákra alapuló startupok 
helyzetét.

A másik fontos komponens a tudatos tervezés. Az „innováció” ugyan a régióban 
is hosszú ideje tartja magát a divatos húzószavak toplistáján, de valódi tartalommal 

http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy Areas/gender/EN/_2015-07-16__UN_Women_Headquarters_Facts_and_Figures_Economic_Empowerment_2014.pdf


E L E M Z É S E K

16 Ertsey Katalin

csak az elmúlt néhány évben tudtuk megtölteni, amikor spontán módon elindult a 
startuprobbanás. A cseh gazdaságpolitika viszont jó ideje tudatosan választotta a 
stratégiája központi elemének az innováció- és vállalkozásbarát, elsősorban pedig 
startupbarát környezet kialakítását. Mindez nem jelenti azt, hogy ne küzdenének to-
vábbra is azzal, hogy kevés és viszonylag fejletlen a kapcsolatrendszer a kutatói szféra 
és a vállalati világ között, de jóval korábban kezdtek ennek kiküszöbölésére tudatos 
programokat fejleszteni. Elkezdték az egyetemek és ipari parkok összeköltöztetését, 
kutató-fejlesztő parkok, inkubátorok és kiválósági központok létrehozását, ösztön-
ző pályázatok kiírását, és a két terület képviselőivel való folyamatos párbeszédet 
kezdeményezik. Minden, innovációval és versenyképességgel foglalkozó elemzés 
egyetért abban, hogy az innováció tudatos fejlesztésének a kulcsa ez a fajta szünet 
nélküli, kitartó kapcsolatépítés az eltérő kultúrájú és hagyományú szférák között, 
amely mozgásban tartja a szereplőket, és új megközelítésekre, piaci rések azonosí-
tására és betöltésére készteti őket, kiteljesítvén az innovációs ciklus minden elemét.

A cseh gazdaságpolitika egyik fő célja, hogy a kutatásra és designra alapoz-
va térjen át az alacsony hozzáadott értéket termelő, egyszerű, összeszerelő és 
nyersanyag-feldolgozó vagy low-tech gyártásról a komoly műszaki és ipar for-
matervezést igénylő, magasan specializált, high-tech, magas hozzáadott értéket 
termelő gyártásra és szolgáltatóiparra. Ehhez pedig a startupok számára tápláló 
ökoszisztéma létrehozása szükséges, és jelentős befektetésekkel, valamint nem 
pénzügyi eszközökkel is ösztönözni kell az innovációt.

A szükséges adminisztrációs lépéseket megtették, amikor a korábban szer-
teágazó KFI-intézményrendszert központosították, és a terület koordinálására 
létrehozták a miniszterelnöki hivatalon belül működő tudományos, kutatási és 
innovációs részleget. A hivatal vezetője miniszterelnök-helyettesi rangban dolgozik, 
és egyben a Versenyképességi és Gazdasági Növekedési Tanácsnak, valamint a 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Tanácsnak is az elnöke. Az áttekinthető struktúra 
megteremtésétől azt remélik, hogy lendületet ad a már eddig is sok szálon folyó in-
novációs törekvéseknek, és egységes támogatást nyújt a kormányzat részéről, kellő 
súlyt képviselve a kormányzaton belül. Bilaterális külkapcsolatokat is építenek: KFI-
nagykövetet neveztek ki a világ leginkább innovatív gazdasága tanulmányozására, 
és izraeli tanácsadók segítik a kormányzatot a megfelelően ösztönző gazdasági 
környezet létrehozásában.

A megvalósításban a vezető szerepet az ország fővárosaként és leggazdagabb 
régiójaként Prága játssza, amely az EU GDP-átlagának 125 százalékát és a cseh 
átlag 210 százalékát produkálja. A város komoly lépéseket tett már az előző ciklusra 
kidolgozott innovációs stratégia végrehajtása során, melyekre jelentős mértékben 
épít az országos stratégia is. Prága a fejlesztés konkrét technológiai területeit is 
kiválasztotta; ide tartozik az élettudományok és biotechnológia, az ICT és digitális 
technológia, a repülés és űrkutatás, a robotika, illetve a lézertechnológia. Ezek mel-
lett a tudásintenzív üzleti szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt. Prágában működik 
a rohamosan növekvő számú cseh startupok túlnyomó többsége, ott jött létre a 
Technológiai Központ, amely számtalan kutatási program és szolgáltató központ 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/news/innovation-support-takes-centre-stage-prague%E2%80%99s-governance-and-growth-strategy
http://www.tc.cz/en/projects
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helyszíne, valamint inkubátorként is működik. A cseh főváros a helyszíne a legna-
gyobb high-tech beruházásoknak, mint például a nemrég bejelentett GE Aviation új 
tesztüzemének vagy az Eaton cég Európai Globális Innovációs Központjának.

Prága mellett Brno az a dinamikusan fejlődő város, amely innovációs mintavá-
rossá válik azáltal, hogy tudatosan igyekszik az egyetemek köré olyan ökoszisztémát 
létrehozni, amely a cégek és a kutatók együttműködése révén kiugró gazdasági 
teljesítményre ad lehetőséget. Mind a Masaryk Egyetem, mind a Brnói Műszaki 
Egyetem olyan széles körű, magasan specializált kutatóközponti hálózatba van köt-
ve, amely a környéket Európa egyik legmagasabb potenciálú innovációs központjává 
teszi. A város a Dél-Moráviai Innovációs Központ létrehozásával – és innovációs 
voucherek formájában finanszírozóként is – sikeresen teremtette meg azt az ala-
pot, amely a kritikus tömeg elérésével immár magától vonz oda további szereplőket. 
Biotechnikai, nanotechnológiai, környezettudományi, orvostudományi, automatizá-
lási és még számtalan más témában dolgozó laborok és a rájuk épülő vállalatok 
telepednek le, olyan specializálódott ágakat is fellendítve, mint a kiberbűnözés elleni 
kutatás és képzés.

összefoglAlás:

A korrupció felszámolásA + innováció = versenyképesség

Ha azt keressük, hogy mik a cseh versenyképesség fokozatos javulásának fő 
okai, és azokból mit tanulhat a régió többi országa, akkor talán a fenti para-
frázissal foglalható össze legjobban a teendő.

Amint azt a bevezetőben hangsúlyoztam, a Cseh Köztársaságnak vannak olyan 
adottságai, amelyekkel a visegrádi régió többi tagja nem versenyezhet, tehát olyan 
területeket érdemes közelebbről megvizsgálni, ahol azonos kihívásokkal küzdünk, 
és amelyekben közpolitikai lépésekkel, a gazdasági kormányzat határozott intéz-
kedéseivel eredményeket lehet elérni. Ez a két terület: az intézmények erősítése a 
korrupció felszámolásával, illetve az innováció fejlesztése a megfelelő környezet 
megteremtésével. Természetesen minden befolyásolható tényezőn lehet és kell is 
folyamatosan javítani, és minden területen léteznek is olyan – kisebb-nagyobb – intéz-
kedéscsomagok, amelyek fokozatosan erősítik az adott ország termelékenységének 
egy-egy dimenzióját.

De e lépéseknek megvannak a korlátai; a kutatások szerint a nagy társadalmi 
rendszerek átalakításában jóval nagyobb a path-dependency jelenség, mint azt 
gondolnánk: ha az átalakulás mélyebben rejlő, berögzült gyakorlatot érint, akkor vá-
ratlan ellenállásba ütközik.

Nincs azonban még egy olyan terület, amelynek olyan elsöprően pozitív és 
gyors hatása lenne a vállalkozói kedvre, mint a korrupció ellen indított harc. Kalkulá-
ciók szerint ezermilliárdos nagyságrendű a gazdaságból elszivárgó pénz, miközben 

http://www.aviationpros.com/press_release/12159622/general-electric-to-build-turboprop-center-of-excellence-in-czech-republic-to-manufacture-advanced-turboprop-engines-for-textron
http://www.aviationpros.com/press_release/12159622/general-electric-to-build-turboprop-center-of-excellence-in-czech-republic-to-manufacture-advanced-turboprop-engines-for-textron
http://www.eaton.com/Eaton/Careers/EEIC/index.htm
http://czechcompete.cz/economic-policy/technology-r-and-d-and-innovation/economic-policy-czech-statistical-office-rad-expenditures-in-2014-up-by-10-
http://czechcompete.cz/economic-policy/technology-r-and-d-and-innovation/economic-policy-czech-statistical-office-rad-expenditures-in-2014-up-by-10-
http://praguepost.com/economy/praguepostnews/economy/a-center-of-czech-innovation
http://praguepost.com/economy/praguepostnews/economy/a-center-of-czech-innovation
https://www.brno.cz/en/businessman/science-research-innovation/
http://www.c4e.cz/en/
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arra nagy szükség lenne más területen, pl. az innováció fejlesztésénél. Ez utóbbira 
a csehek az EU-átlagnak megfelelő összeget tudnak fordítani, ellentétben a többi 
V4-es országgal.

A korrupció az a terület, amely horizontális természeténél fogva rengeteg té-
ren hat egyszerre, és jelentős lélektani hatása is van. Egy, a régiós befektetésen 
gondolkodó nyugati vezető számára az a hír, hogy Csehország 16 helyet ugrott elő-
re a Transparency International listáján, komoly lélektani hatású; és mint tudjuk, a 
piac rendkívül erősen hangulatvezérelt. A cseh gazdaság iránt pozitív a hangulat, 
csúcson van a bizalmi index, erre alapozva pedig további, kifinomultabb versenyké-
pesség-javító intézkedéseket lehet hozni az innováció terén.

Ráadásul mindkét területen jelentős eredményeket lehet elérni, viszonylag 
alacsonyabb költségek mellett. A közpénzek felhasználásán alapuló szerződések 
közzététele évek óta napirenden van: a szlovák példát most követik a csehek, és a 
régió minden országa számtalan olyan lépést leshet el egymástól, amelyek elindít-
ják a megtisztulási folyamatot, ha hajlandóak vagyunk tanulni egymástól. A cseh 
eredményeket látva erre minden okunk megvan.

http://www.weforum.org/agenda/2015/07/which-countries-spend-the-most-on-research-and-development/

