
93. évfolyam 2. szám   2009. június 19. �

Braunné Fülöp Katalin

PPP beruházások a területi versenyképesség szolgálatában

Bevezető

A beruházások gazdaságélénkítő hatásának vizsgálata kedvelt témája a szakirodalomnak. Különösen az 
állami beruházások élveznek nagy figyelmet, és gerjesztenek komoly vitákat, többek között azért is, mert 
az elemzések szerzői akarva-akaratlanul állást kell, hogy foglaljanak egy évszázados közgazdasági vitában 
az állam szerepét illetően. Az állami beavatkozás optimális mértéke, fontosságának hangsúlyozása vagy 
éppen e beavatkozások káros hatásainak ismertetése ugyanis a közgazdaságtan történetén végig húzódó 
problémakör. Jóformán minden jelentősebb iskola, irányzat határozottan véleményt nyilvánít e tárgykör-
ben, érveket sorakoztatva pro és kontra az aktívabb vagy passzívabb államra vonatkozóan. Ilyen módon 
meglehetősen széles spektrum állt elő az állami beavatkozás optimális mértékére. A skála egyik szélén az 
Adam Smith-féle állásfoglalás áll, miszerint az állam gazdasági szerepét erősen korlátozni kell. Ezt az esz-
mét vitte tovább az ún. neoklasszikus iskola, a chicagoi libertariánusok és a racionális várakozások iskola 
követői, s a közelmúltig ez volt az uralkodó gazdasági nézetrendszer alapja is. A mainstream gondolkodás 
ugyanis olyan vegyes modelleket alkot, ahol a gazdaságszabályozás alapvetően piaci, az ideális, hatékony 
állam csak szigorú körben, behatárolt mértékben és meghatározott esetekben beavatkozó gazdasági aktor. 
Az ún. keynes-i irányzat ellenben lényegesen aktívabb államot feltételez, bár a fő gazdaságszabályozó sze-
rep itt is a piacé. Keynes modelljében az állam beruházásaival kulcsszerepet tölt be az aggregát keresleti 
görbe emelésében, s ezen keresztül az országok fejlesztésében. Nem véletlen, hogy e nézetek bölcsője a 
nagy világválság idején ringott és manapság ismét reneszánszát éli a gazdasági fejlesztést kulcsfeladatának 
tekintő, az ország versenyképességének emelésében aktív szerepet vállaló, a nagy központi projekteket 
generáló állam eszméje.1 

Az állami beruházások jelentőségét részint azok nagyságrendje adja, hiszen ezek jó része hagyomá-
nyosan megaprojekt ma is2. Másrészt e beruházások rendre stratégiai ágazatokban valósulnak meg – ener-
giaszektor, nemzetvédelem, közlekedés – vagy más módon érintik a társadalom nagy hányadát, ilyenek pl. 
az oktatási vagy egészségügyi létesítmények. Természetesen e területeken is hallatlan technikai-techno-
lógiai fejlődés ment végbe az elmúlt évtizedekben, melynek következtében a beruházásokkal létrehozott 
eszközökkel szemben egyre nagyobb a kapacitásigény, egyre magasabb az elvárt minőségi színvonal, nem 
is beszélve az olyan új szempontokról, mint pl. a környezetkímélő működtetés. Mindezekből következően 
a modern jóléti állam folyamatos társadalmi nyomás alatt áll, hogy e beruházásokat minél gyorsabban, 
és minél magasabb színvonalon valósítsa meg, ugyanakkor a növekvő forrásigénynek nem teremtődik meg 
automatikusan a fedezete, ezért új és újabb megvalósítási módok kerülnek napirendre. 

Dolgozatomban egy viszonylag új keletű megoldást, a PPP-nek ismert Public-Private-Partnership konst-
rukciót ismertetem, amelynek keretében klasszikus nagyberuházások valósulnak meg. A partnerség lénye-
gének összefoglalása után annak elméleti és gyakorlati megalapozását vázolom, majd a PPP beruházások 
területi versenyképesség-növelésében betölthető, részben speciális szerepét tekintem át.

1 A teljes kép megismerése érdekében meg kell említeni, hogy a felvázolt fiktív elmélettörténeti skála másik végpontja, 
a radikális közgazdaságtan, a klasszikus Ricardo-féle elméletet fejlesztette tovább, vagy inkább térítette el addig, ahol az 
állam gyakorlatilag a gazdaságirányítás, termelés és újraelosztás kulcspozíciót magának tartja meg, egészen szűk területekre 
korlátozva, vagy kiiktatva a piaci mechanizmusokat. Ezen eszmék talaján kezdődött a szocializmus egykor egész világrészekre 
kiterjedő kísérlete, mely a világ egyes pontjain száz év múltán is makacsul tartja magát.

2Talán elegendő az olyan hagyományosan állami beruházásokra utalni, mint az utak építése, folyók szabályozása, erőművek 
építése, hadiipari beruházások, űrkutatási projektek stb.
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A PPP konstrukció lényegi elemei

A partnerség ugyan európai találmány, hiszen az alapmodell az Egyesült Királyságból terjedt el, az Európai 
Parlament azonban csak 2006-ban definiálta jogszabályban annak lényegi sajátosságait és megkülönböz-
tető jegyeit. Állásfoglalása szerint a Public-Private Partnership kapcsolatok „hosszú távú, szerződés által 
szabályozott együttműködések a közjogi szervek és magánszféra között olyan közfeladatok ellátására, 
melyek esetében a szükséges anyagi forrásokat közös szervezeti irányítás alá helyezik és a felmerülő pro-
jektkockázatokat a projektben részes partnerek kockázatkezelési képességei alapján arányosan osztják 
meg” (2006/2043. EP állásfoglalás). 

A fenti definícióban a konstrukció lényegi elemei az alábbiak: 

- A partnerség hosszú távra szól, mely rendszerint 15-20 évet jelent, de a projektek jellegétől függően 
lehet ennél hosszabb is.3 

- A megvalósításban végig együttműködés folyik, azaz nem cél a szolgáltatás végleges átadása, a priva-
tizáció.

- A partnerség az érdekek és a célok összehangolásán alapul. Ezt szolgálja az együttműködés leggyak-
rabban alkalmazott szervezeti megoldása, a projekttársaság alapítása, melyen keresztül az üzleti 
szervezet és a közintézmény egyenrangú felekként juttathatják érvényre szándékaikat. 

- Szintén lényeges elem a kockázatok megosztása a felek között olyan módon, hogy a kockázatviselés és 
díjfizetés arányos és kiszámítható legyen.

- A partnerség keretében hagyományos állami feladatokat látnak el, így az leggyakrabban a közlekedési 
infrastruktúra megvalósítását vagy oktatási, kulturális, sport és egészségügyi létesítmények létrehozá-
sát és működtetését szolgálja. 

Az együttműködés különféle modelljeiben a következő alapelemek variálódnak: Design-Build-Develop-
Finance-Operate-Transfer�, ennek megfelelően léteznek különféle együttműködési formákat tartalmazó 

3A szerződések mindig határozott időre szólnak, a magyar autópálya projekteket pl. 26-27 évre, a felsőoktatási beruházási 
szerződéseket 20 évre kötötték.

�Tervezés-Építés-Fejlesztés-Finanszírozás-Működtetés-Végleges átadás

1. ábra. PPP-projektek szerződéses struktúrája
Forrás: PPP Kézikönyv

http://www.khem.gov.hu/ppp/PPP/ppp2007
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változatok, az egyik legelterjedtebb nálunk a DBFO. A tipikusnak tekinthető szerződésben az állam a 
magánszektor aktorait közszolgáltatásra alkalmas infrastruktúra tervezésével és építésével bízza meg, s 
annak használatba vétele után az üzemeltetési funkció is az üzleti szervezet feladata lesz a megbízó állam 
rögzített kritériumainak megfelelően. A projektet gyakran állami garanciákkal ugyan, de a magánszféra 
finanszírozza, cserébe az állam a működtetés évtizedei során a működési költségeknél jóval nagyobb ösz-
szeget fizet. A szerződéses struktúrát mutatja az 1. ábra.

A gondosan előkészített és jól megvalósított együttműködés a felek számára egyértelmű előnyökkel 
járhat. A szerződő közintézményt üzleti gondolkodásra készteti, míg a magánszférát jelentős összegű üz-
letekkel gazdagítja anélkül, hogy a költségvetési hiány mértékét növelné. A szükséges létesítmények tehát 
további állami eladósodás nélkül elkészülnek, és a köz javára működhetnek, a terheket pedig csak hosszú 
időperiódusra osztva, viszonylag egyenletes ütemben kell viselnie az állami költségvetésnek, végső soron 
az adófizetőknek. A költségvetés terhei összességében, nominális összegben a beruházás bekerülési érté-
kének többszörösére rúgnak, de a teherviselés csak a működéssel egyidejűleg indul, nincs szükség a klasz-
szikus állami beruházásokra jellemző nagy kezdeti tőkeráfordításra. 

A partnerség elméleti és gyakorlati létjogosultsága 

A bevezetőben említett vegyes gazdaság eszméje az állami beavatkozások hibáira és a piaci tökéletlensé-
gekre vezethetők vissza, logikus szintézise a közgazdászok kétirányú elkötelezettségének. Az egyik csoport 
ugyanis a piaci tökéletlenségeket hangsúlyozza és a hatékonyabb állami beavatkozások, így az állami nagy-
beruházások szükségessége mellett érvel a társadalmi igazságosság, esélyegyenlőség, méltányosság és a 
szociális háló erősítése érdekében. Legfőbb érveik az alábbiak:

- A fogyasztóknak gyakran nem áll rendelkezésükre elegendő információ a termékekről és az árakról – a 
tökéletes informáltság tehát nem érvényesül, pedig a piac csak így tudná a gazdaságot tökéletesen 
szervezni. 

- Nem létezik tiszta verseny, mert sem a piacra lépés nem teljesen szabad, sem pedig a piaci szereplők 
ereje, befolyása nem egyforma; akadhat köztük olyan is, aki befolyással bír az árakra, így nem az ál-
lam az egyetlen torzító tényező.

- Léteznek egészen sajátos közjavak, melyek fogyasztásában nincs verseny, sőt a fogyasztásból senkit 
nem lehet kizárni, azt senki sem utasíthatja vissza (például védelem), ezek biztosítása mindig klasszi-
kus állami beruházásokkal történt.

- Számolni kell az externáliákkal – azokra is hatással lehet bizonyos tevékenység, akik maguk nem része-
sei annak. E hatásokat a piac kezelni aligha tudja.

- Végül pedig előfordulnak olyan méretgazdaságossági problémák, melyek miatt a piac szereplői nem 
realizálják az elvárt hasznot, ezért a tevékenységben nem kívánnak részt venni, pedig az a közösség 
szempontjából nélkülözhetetlen. Ilyenkor egyedül az állami invesztíció biztosíthat megoldást. (Barr, 
n. 2004)

A fentieket kiegészíti az infláció, a munkanélküliség és a piaci egyensúlytalanság, mint folyamatosan je-
lenlévő tünetek, melyek egyaránt ellene hatnak a makroszintű hatékonyságnak (stigLitz, J. e. 1999). Tehát 
ezekben az esetekben az állam szükségszerűen beavatkozik: szabályoz, finanszíroz, illetve maga állít elő 
bizonyos javakat vagy végez el olyan szolgáltatást, melyet a piac nem, vagy nem hatékonyan végezne, 
esetleg jövedelem átcsoportosítást hajt végre adókkal és támogatásokkal, azaz keresleti oldalról avatko-
zik be (Barr, n. 2004). Ez az érvrendszer tehát az állami beruházást szükségszerűnek véli a jóléti állam 
szerepkörében. 

Még egy érvet érdemes megemlíteni az állami beavatkozás támogatására, ez pedig a közgazdaságtan 
újabb irányzatával, a térgazdaságtannal kapcsolatos. Porter, Krugman, Feldman és mások arra mutattak 
rá, hogy a piac a gazdaság térszerkezetében sem képes makroszintű optimumot létrehozni, így a térbeli 
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externáliák nem érezhetők, a megfelelő koncentráció nyomán létrejövő szinergiák pedig nem jelennek 
meg a régiókat erősítő tényezőkként. Ezek miatt is indokolt, hogy az állam beruházásaival élen járjon, 
térben is terelve az üzleti szervezeteket a magasabb társadalmi hasznosság felé.

Mások viszont éppen az aktív állam ellen érvelnek a beavatkozás törvényszerű hiányosságaira helyezve 
a hangsúlyt. E hiányosságokat Stiglitz négy fő okra vezeti vissza: 

1.) állami beavatkozás esetén is korlátozottan áll rendelkezésre az információ, ezért nem lehetnek 
kellően megalapozottak a beruházási döntések;

2.) a kormányzatnak csak korlátozott ellenőrzési lehetősége van akciói, így nagyberuházásai hatását il-
letően, ezért elmaradhatnak a várt pozitív hatások, sőt káros folyamatokat is gerjeszthet az állami akció;

3.) a kormányzatnak ugyancsak korlátozott eszközei vannak a bürokrácia ellenőrzésére is, ezért nem 
garantált, hogy a törvényhozó eredeti szándéka szerinti lesz a joggyakorlat, végül

4.) a politikai folyamatok, a demokratikus rendszerek képviseleti demokráciája magában hordozza an-
nak a lehetőségét, hogy a politika aktorai tudatosan különböző érdekcsoportok hasznát szolgálják inkább, 
vagy nem is képesek átlátni a komplex problémákat. 

Az állami befolyás visszaszorítását, a közvetlen helyett a közvetett beavatkozást szorgalmazók szerint 
a piaci önszabályozó mechanizmusok minél hatékonyabb érvényesülését kell az államnak előmozdítania. 
Az átláthatatlan, pazarló, rossz gazda, korrupt és dilettáns állami intézmények képével szemben ilyenkor 
az üzleti szféra tiszta célrendszerét, kreatív és innovatív megoldásait és hatékony működését állítják.

Elegendő a vita szintjét makrodimenzióból leszállítani az egyes projektek szintjére, hogy nyilvánvaló 
legyen, az összes felsorolt érv pro és kontra megfogalmazható. Azaz elméletileg akár mikroszinten is ki-
elégítő megoldást jelenthet az anomáliák kiszűrésére egy vegyes beruházási konstrukció. Állami és magán-
szféra projektszintű kapcsolódása tehát a mixed economy leképezése, logikus fejlemény. 

Valójában azonban a PPP gyors elterjedése kevésbé az elméletek ütközésének következménye, sokkal 
gyakorlatiasabb érvekkel indokolható, melyek röviden az alábbiak:

- Jelentős forráshiány állami és tetemes tőkebőség magánbefektetői oldalon.

- A nagyberuházásokkal együtt járó kockázatmegosztás szándéka5.

- A közszféra jelentős szaktudásbéli lemaradása, innovációs hátránya.

- A közszolgáltatások iránti társadalmi igény növekedése és a voksszerzési szándék.

- A gyors és korszerű beruházások, a hatékony eszközműködtetés, a versenyképesség ígérete.

- A maastrichti kritériumok miatt lecsökkent állami mozgástér.

- Az állami döntéshozók rövidtávú, és a magánbefektetők stratégiai érdekeinek egybeesése.

Országonként eltérő, melyik késztetés mekkora súllyal szerepel a PPP beruházási döntések hátterében. Ma-
gyarországon egyértelműen az állami forráshiány a vezető indok, ezért is vitatják sokan a döntéselőkészítés 
módszertanát, melyben a partnerségi megállapodás mellett annak ellenére viszonyítási alap a tisztán ál-
lami beruházás, hogy megvalósítási esélye rendszerint zérus. Különösen az utóbbi években nyilvánvaló a 
közvélemény számára is, hogy a kérdés nem az, milyen módon valósuljon meg egy korábban klasszikus nagy 
állami beruházásnak számító projekt, hanem, hogy megvalósuljon-e egyáltalán. Ha igen, ennek egyetlen 
reális módja a PPP lehet.

5Valójában ez inkább az üzleti szféra törekvése, mely a nagy üzlet ígérete mellett a fokozott kockázatokat természetesen 
hárítani igyekszik. Az állam oldaláról a felelősség szétterül, a negatív kimenetek ritkán járnak együtt konkrét felelős személyek 
vagy csoportok anyagi veszteségeivel, így a tényleges kockázatáthárítás igénye közel sem ugyanolyan. 
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A versenyképesség egyes dimenziói és a partnerségi beruházások

A PPP megállapodások keretében megvalósuló beruházások döntési háttere, a mögöttes megfontolások a 
hatásvizsgálat szempontjából részben figyelmen kívül hagyhatók. Az egyik fő kérdés, hogy milyen követ-
kezményei lesznek egy beruházásnak a lokáció szerinti versenyképesség tekintetében. Ehhez természete-
sen a versenyképesség dimenzióit is át kell tekinteni. 

1. A „versenyképesség fő tényezői között a következőket szokták említeni: tőkefelhalmozás, oktatás, 
befektetés a kutatásba és fejlesztésbe, az adózás szerkezete, kereskedelempolitika, jogi és politikai struk-
túrák, erkölcs.” (Bessenyei i. 1997, p. 5) 

Ebből következően egy egyetemi beruházás, mely a felsoroltak közül közvetlenül három kulcstényezőt 
érint, közvetett hatását illetően pedig vitathatatlanul befolyásolhatja még az utóbbiakat is, valódi arany 
tojást tojó tyúk a versenyképesség növelésének stratégiájában. Az utóbbi néhány évben a felsőoktatásban 
százmilliárdos nagyságrendű fejlesztések történtek, s ezek zöme PPP formában valósult meg. A beruhá-
zások hatáselemzését ex post még nem lehet elvégezni, hiszen az itt szokásos 20 éves futamidő első éve-
iben vagyunk. Az elsődleges hírek azonban rendkívül kedvezőtlen szerződéses kondíciókról szólnak – pl. 
jellemző az egyetemek devizában rögzített kötelezettségvállalása –, mely miatt egyes intézmények máris 
komoly bajban vannak, akár a megszűnésük is fenyegethet. Ráadásul az egyetemi beruházások nagyobb 
része kollégiumfejlesztés volt, ahol a felsőoktatás valódi húzóereje nem érvényesül. 

2. A területi versenyképességre vonatkozó általános, EU, OECD által is jóváhagyott megfogalmazás 
a következő: „a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve 
magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a nemzetkö-
zi (globális) versenynek ki vannak téve.” (süLi-zakar i. 2003, p. 174) A definíció tehát a jövedelemre és a 
munkahelyek számára helyezi a hangsúlyt, így mérése ennek megfelelően az alábbi mutatókkal történik: 
egy főre jutó GDP, foglalkoztatási ráta, munkaképesek lakossági aránya, munkatermelékenység stb. Min-
den PPP beruházásra igaz, hogy a létesítése során emeli a régiós foglalkoztatottságot és jövedelmet is. 
A nagy projektek egy része működési ideje alatt is közvetlenül hatással van az említett mutatókra, mert 
tartós munkahelyeket eredményez – ilyen lehet pl. egy PPP-ben épített kórház. Más projektek bekerülési 
értékükhöz képest csak kisszámú, folyamatosan fenntartott munkahelyet eredményeznek, de közvetett 
hatásukban mégis emelik a GDP-t és a régió aktivitási, illetve foglalkoztatási rátáját – erre lehet példa egy 
közlekedési infrastruktúra-fejlesztés.

3. Porter nyomán ismert, hogy a „versenyelőnyök adott hazai, térségi bázisban gyökereznek, ezáltal 
a helyi tényezők meghatározók a vállalatok globális versenyében.” (LengyeL i. 2000, p. 965). A megállapítás 
nem csak az üzleti szférára igaz, a nemzetgazdaság versenyképessége sem ab ovo létezik, hanem verseny-
képes régióiból ered, ahol a tőkefelhalmozás, a humántőkébe vagy a K+F-be való befektetés jelentheti a 
fejlődés eszközét.

Ebből viszont a szubszidiaritás Európában oly népszerű elve következik, mely a központi állami szerep-
vállalás helyett a helyi „államot”, a települési önkormányzatok akcióit favorizálja. A kérdéssel a fiskális 
föderalizmus elmélete foglalkozik behatóan, s e tekintetben a közösségi döntések elméletével is összhang-
ban van, mely főként a centralizáció problémáival és a szükségszerű kormányzati kudarcokkal foglalkozik. 
A PPP konstrukció ésszerű gyakorlata és a szubszidiaritás azonban nem mindig hozható összhangba. A 
partnerségi szerződések olyan bonyolultak, hogy olykor seregnyi szakértő dolgozik rajtuk, tehát nagyon 
nagy az előkészítés és megvalósítás során felmerülő „fix” költség. Ebből következik, hogy a megoldást 1-2 
mrd. Ft alatti fejlesztésekre nem ajánlják, a szétaprózott önkormányzati PPP szerződések ezért részben 
szakmailag kifogásolhatók, hibásak, előnytelenek, másrészt fajlagosan még a szokásosnál is drágábbak 
lehetnek. A PPP tehát hatékony alkalmazást feltételezve inkább központi projektekre alkalmas megoldás, 
így viszont a regionális esélyegyenlősítést nem feltétlenül szolgálja, csak egyes kiemelt régiók versenyké-
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pességét emeli. 

4.  „Míg a hagyományos regionális gazdasági fejlesztés a vállalatok új telephelyeinek az adott 
régióban való létrehozását támogatja, és a kívülről jövő beruházásokat ösztönzi, addig az új regionális 
gazdaságfejlesztési politika a belső erőforrásokra koncentrál, a régióban új cégek létrehozását támogatja, 
meglevő cégek bővülését ösztönzi, és a legújabb technológia használatára bátorítja a cégeket.” 
(DöBrönte k. – ViDa sz. 2004, p. 10). A modern regionális politika tehát endogén fejlesztéseken alapul, 
szükségszerűen a kkv szektor szereplőire épül. A PPP konstrukcióban a kkv-k, mikrovállalkozások ma 
legfeljebb csak sokadik szintű alvállalkozóként kapcsolódhatnak, ha egyáltalán szerephez jutnak. Mind a 
projektnagysággal összefüggő erőforrásigényből, mind a kapcsolódó kockázati és finanszírozási kérdésekből, 
mind a centralizált döntésekből az következik, hogy ma a projektekbe eséllyel csak tőkeerős nagyvállalatok 
képesek bekacsolódni. A megvalósult projekteket tekintve úgy tűnik, még azok száma is csekély, csupán 
néhány favorizált üzleti partner működik e fejlesztésekben. A területi versenyképesség erősítése ennek 
ellenkezőjét kívánná, ehhez azonban a kkv-k szándékán kívül nagyon sok feltétel hiányzik. Erős önszervező 
mechanizmusok, kamarák, szakmai érdekképviseletek híján úgy tűnik, egyedül állami segítséggel lehetne a 
kisebb vállalkozásokat egységesen fellépni képes, üzleti partner szerepre alkalmas holdinggá szervezni, erre 
azonban nem csak a képesség, az akarat is hiányzik. Az állami bürokrácia döntéshozói számára egyszerű, 
kényelmes, kifizetődő megoldás a megaprojektekre mindig ugyanazon alkalmas partnereket megtalálni. 
Ezek a monopolpozíciók azonban semmivel nem szolgálják a nemzetgazdaság versenyképességét.

5. A versenyképességre is igaz, hogy fenntarthatósága kulcskérdés. Ha egy terület csak addig 
versenyképes, míg korlátos erőforrásai ki nem merülnek, kedvezőtlenebb pozícióban van, mintha 
folyamatosan képes erőforrásait pótolni. Bizonyos értelemben a tartósság a PPP-ben többszörösen kódolva 
van. A beruházásokra általában igaz, hogy multiplikátort indítanak be, így tovagyűrűző hatásukkal együtt 
az eredeti befektetés akár többszörösét is megmozdíthatják. Jellemző, hogy a projekthez kötődően 
egyéb beruházások is elindulnak, így az akcelerátor-hatás is megfigyelhető. Természetesen a partnerségi 
beruházásra is érvényesek ezek az ismert mechanizmusok, sőt a projektméretből adódóan nem jellemző, 
hogy e hatások elszivárognának, vagy kimutathatatlanok maradnának. A PPP-ben ráadásul az állami 
beruházáshoz képest nominálisan többszörös összegek mozdulnak meg, így ez is növeli a hatásukat. A 
PPP végül is folyamatos állami pénzkiáramlást jelent több évtizeden keresztül, mely szintén növeli és 
„tartósíthatja” a kedvező hatásokat a régió versenyképességére.

6. Fontos versenyképességi tényező az innováció. A téma önmagában is sokkal nagyobb terjedelmet 
igényelne, említése pedig elkerülhetetlen. Röviden úgy foglalható össze, hogy bár a tárgyalt konstrukció 
nem ellentétes az innovációnak, mint az egyik legfőbb versenyképességi dimenziónak a fejlesztésével, a 
hazai és nemzetközi projektek nem mutatnak e téren nagy eredményt. Ennek több oka van. Az egyik, hogy a 
fejlesztésekben részvevők nem feltétlenül a leginnovatívabb vállalkozások, az említett kkv szektor, melyet 
a legkreatívabb szintnek tartanak, szinte kimarad a beruházásokból. A másik ok, hogy a projekteknek nagyon 
nagy hányada építési beruházás, s az építőipar innováció szempontjából nem húzóágazat. A harmadik, talán 
legfőbb érv, hogy az innovációk döntő részét a kereslet, a fogyasztó kényszeríti ki, a PPP-nél pedig az állam 
a megrendelő. Az alacsony innovációs hatásért tehát a kevéssé kreatív állami bürokrácia is okolható.

7. Végezetül említek még néhány versenyképességet befolyásoló dimenziót. Az egyik a skálahatás, 
mely kifejezetten erőssége lehet a PPP-nek éppúgy, mint a klasszikus nagy állami beruházásoknak. Azzal 
ellentétben azonban a tulajdonjogból eredő versenyelőny a PPP-ben hiányzik, a maastrichti kritériumok 
miatt ugyanis az állam éppen abban érdekelt, hogy mérlegen kívüli tétel maradjon számára az eszköz, 
így a tulajdonlásból eredő előnyöket önként adja át az üzleti partnernek. Szintén versenyelőnyként tartja 
nyilván a közgazdasági szakirodalom a forráshoz jutás lehetőségét, mely tekintetben a PPP-re igaz az 
állami garanciavállalás ereje, tehát PPP-ben megvalósuló fejlesztéshez nagyobb eséllyel társul finanszírozó 
partner, mint egy magánberuházáshoz.
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Természetesen a fenti lista távolról sem teljes, kiegészíthető lenne pl. a flexibilitás, az időfaktor, a 
minőség, a minőség-költség kérdéseivel, mint esetleges versenyelőnyt megtestesítő faktorokkal. Azonban 
úgy ítéltem meg, mindezek kevésbé függenek a projekt tulajdonviszonyaitól és a köz- és magánpartner 
kooperációjától, azaz a PPP koncepciójától, sokkal inkább az adott projekt menedzselésétől.

Zárszó

A versenyképességi jelentések publikálását évről évre nagy figyelem kíséri. A világszerte legelismertebb 
jelentéseket a Világbank (Doing Business), az International Institute for Management Development (World 
Competitiveness Yearbook) és a Világgazdasági Fórum (Global Competitiveness Report) adja ki. Az utóbbi 
2008-as jelentése szerint Magyarország 14 helyet csúszott vissza az utóbbi egy év alatt, és a tendencia sajnos 
tartósnak mutatkozik, a nemzetgazdaság versenyképessége ugyanis 2005 óta romlik. A trend megfordítása 
olyannyira fontos, hogy egyetlen lehetséges eszközt sem lehet negligálni. A logikus kérdés tehát nem 
az, szükség van-e állami, magán és PPP beruházásokra, a tőkefelhalmozás bármely módjára, hanem 
hogyan lehet mindezeket a lehetőségeket a leghatékonyabban felhasználni a versenyképesség növelése 
érdekében. Különösen azért, mert a nemzetgazdaság makromutatói erősen korlátozzák a tisztán állami 
beruházásokat, a magánberuházások direkt befolyásolására nem igen van mód, az ösztönzési politikának 
pedig változó volt az eredményessége – vagy inkább eredménytelensége – az elmúlt években. A köz- és 
magánszféra PPP-konstrukció keretében való együttműködése az elmúlt tizenöt évben hallatlan módon 
elterjedt a világban. Magyarországon is nagyfokú PPP-aktivitás tapasztalható az utóbbi években, de a 
kifizetések összessége a jogszabályi limitet még messze nem érte el.� Fontos azonban tudatosítani, hogy 
a PPP-konstrukcióban az államnak még a tisztán állami beruházáshoz képest is kritikusabb szerepe van, 
a projekt sikere – már ami a társadalmi hasznosságot illeti – korántsem biztos. A tökéletlen előkészítés 
és lebonyolítás miatt a partnerség helyett egyenlőtlen pozíciót is rögzíthet a szerződés, akár évtizedekre 
is bebetonozhatja a közintézményt egy számára előnytelen helyzetbe. Ugyanakkor a kellően előkészített 
és átgondolt beruházások tartós versenyelőnyt eredményezhetnek, hiszen több kritikus versenyképességi 
dimenzióra is kedvező hatással lehetnek.
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