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„Egy nemzetnek nemcsak az a fontos, hogy
vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e
az értékeinek megbecsülői”.

(Egry József)

A kultúra a nemzeti identitás megőrzésének 
eszköze

Ezért a kultúra fontosságának ügye nemzeti 
minimum, politikán felülemelkedő kérdés 
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1. Bevezetés



De mi is a kultúra?

„Az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek
összessége. A művelődésnek valamely területe, illetve
valamely korszakban, valamely népnél való
megnyilvánulása. (Művészeti, épített és természeti
örökség, ipari és mezőgazdasági hagyományok, …)
(Akadémiai Kiadó, Bp. 2003).

- Egyéni kultúra, viselkedésmód, attitűdök, értékrend

- Csoportkultúrák (szervezeti, vállalati, üzleti kultúra)

- Regionális kultúrák (lokális értékek, hagyományok)

- Nemzeti szintű/társadalmi kultúra.
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Ki mit mond a kultúra szerepéről?
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North, Douglass(1920-2015) Nobel-díjas brit közgazdász
-„A kultúra a társadalmi haladás kulcstényezője” (1993). A 
versenyképesség legfontosabb feltétele a „humán vagyon” talentumával, 
kultúrájával, 
munkához való hozzáállásával, együttműködésre való alkalmasságával.

Acemoglu, D, Robinson J.A. (2012). Miért sikertelenek a 
nemzetek? (Why Nations Fail. Crown Publishing. Az amerikai szerzők szerint a 

siker vagy sikertelenség fő oka a helyi kultúra által alakított 
intézményrendszer működési hatékonysága

Harrison L.,E, Huntington S.P: (2000) : „A kultúra számít” (Culture 
matters. Basic Books)
A kötet a kultúra kiemelkedően fontos szerepét elemzi a gazdasági és 
társadalmi fejlődésben



2. A kultúra és a gazdaság  
A kultúra „versenyképes termék”, exportcikk, nagy

hozzáadott értéket előállító, „gazdagító” termék, a
kreativitás forrása, a minőségi turizmus feltétele,
„Európa Kulturális fővárosa”, UNESCO világörökségi
helyszínek

Igényes, tudás-alapú munkahelyet teremteni akaró cég
kulturált környezetet keres (minőségi munkavállaló
nemcsak magas fizetést, de minőségi környezetet is
akar, „soft locational factors, „kulturális miliő”. (Richard
Florida: The Rise of the Creative Class. 2003)
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3. A kultúra és a versenyképesség

Sokan, sok oldalról keresik az okokat. 
- Természeti kincsek
- Földrajzi adottságok (É-D, K-Ny)
- Sok befektethető pénz
- Tehetséges lakosság
- Tehetséges, időben jó döntéseket hozó politikusok
- Kiváló iskolarendszer
- Hatékonyan működő államapparátus és 

intézményrendszer
- Társadalmi tőke
- Kulturális jellemzők, a kultúra szerepe
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Min múlik a versenyképesség?



4. A kultúra és a fenntarthatóság

- A fenntarthatóság nem mennyiségi, hanem minőségi 
fogalom

- A jövőbe tekintő és nem visszafelé néző

„Bruntland Report”(1987) : csak úgy szabad a jelenlegi 
generációk igényeit kielégíteni, hogy az ne akadályozza 
a jövő generációk igényeinek kielégíthetőségét.

Ennek kulturális üzenetei is vannak.

A kultúra megtartó ereje.
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• Jelenti például:
• - a kulturális értékek, hagyományok megőrzését, 

átörökítését
• a sokszínűség megőrzését az uniformizáló 

globalizációs törekvésektől
• fenntartja a jól-létet (több, mint a „jólét”! „Living 

well, instead of owning much”)
Ezekből kifolyólag javítja az életminőséget, és erősíti
a társadalmi tőkét: mindkettő a fenntarthatóság,
versenyképesség és tartós gazdasági siker feltétele.
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5. A kultúra a nemzeti vagyon része

Csak olyan gazdasági növekedés fogadható el, 
amely nincs káros hatással a nemzeti vagyon 
többi elemére.

Nem rombolja a kulturáltsághoz, 
müvelődéshez, emberi fejlődéshez való jogot.

Regionális különbségek, ingázás
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Mi a nemzeti vagyon és melyek az elemei?

Gazdasági vagyon

Humán vagyon 
(tudás, 

képességek, 
egészség, „jól-

lét”)

Természeti 
vagyon

Társadalmi 
vagyon 

(társadalmi tőke, 
kulturális
értékek)
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Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet: 2021-ben 38 tagállama van) jóléttel   

kapcsolatos rendszere

Forrás: OCED (2013)

A jelen és jövőbeli jól-lét tényezői és feltételei
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A bizalom a gazdasági siker forrása! A
legversenyképesebb országokban erős a társadalmi
tőke! A közös értékek, hagyományok, a kultúra erősíti
a társadalmi tőkét, erősíti a problémamegoldó
önszerveződést, a kulturális értékek továbbadását!

IMD Versenyképességi lista 2021 (64 ország)

Társadalmi tőke erőssége  Versenyképességi helyezés
1. Dánia                                               3.     Dánia
2. Norvégia                                         6.     Norvégia
3. Luxemburg                                   12.     Luxemburg
4.     Kína 16.     Kína
5.     Svájc       1.     Svájc
6.     Szingapúr  5.     Szingapúr
7.     Finnország                                     4.     Finnország
48.    Magyarország                            42.    Magyarország
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6. Társadalmi tőke és versenyképesség



7. Néhány fontos adat

A KSH legfrissebb adatai

A kulturális szolgáltatások kiadásai a GDP%-ában 2019: 
1,1%. (2018-ban 1,3%). Gazdaságra: 8%. 
(Költségvetésből kultúra 2,5%, gazdaság 17,6%)

Színházlátogatók száma 1000 lakosra 2020: 452

Múzeum látogatások száma 1000 lakosra 2020: 452

Kiadott könyvek 2020: 14694
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A kulturális szolgáltatásokra fordított összeg a GDP%-
ában

Kulturális 
szolgáltatás

2012 2019
Állami 

kiadás %
GDP %

Állami 
kiadás %

GDP %

EU 1,0 0,5 1,0 0,5
Csehország 1,4 0,6 1,6 0,6
Németország 0,9 0,4 0,9 0,4
Magyarország 1,4 0,7 2,5 1,2
Ausztria 1,1 0,6 1,1 0,5
Lengyelország 1,5 0,6 1,8 0,7
Szlovákia 1,4 0,6 1,5 0,6

Magyar érték (Ft) 2019 541,8 md Ft
2018 544,6 md Ft

Magyar érték (euroban) 2019 1,67 md euro
2018 1,71 md euro

Ausztria (euroban) 2019 2,1 md euro
2018 2 md euro

Forrás: Eurostat
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Kulturális területen tanulók a felsőoktatásban 2019 
(%)

Forrás: Eurostat

14,7

20,1

12,7 12,5 11,7 10,7
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8. Összefoglalás

- Nem kétséges, a kultúra hozzájárul a gazdaság 
eredményességének, versenyképességének 
javulásához: érdemes költeni rá!

- A kultúra nagy hozzáadott értéktermelésére 
képes, és az érték itt is marad!!!

- A kultúra erősíti a nemzeti indentitást és az 
összetartozást, bővíti a nemzeti vagyont és javítja 
a fenntarthatóság esélyeit

- A hatás mérése nem könnyű, de ez nem indok 
arra, hogy ne foglalkozzunk vele
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- Szükség lenne egy olyan fenntarthatósági
stratégiára, amely a gazdasági eredményesség és
versenyképesség mellett a humán és társadalmi
fenntarthatóságra (Például: életminőség,
társadalmi tőke, kulturáltság, egyéni/társadalmi
értékrend alakulása, jól-lét, boldogság) is nagy
hangsúlyt helyezne. Amelyben azt is hangsúlyozni
kellene, hogy a kultúra erősíti a gazdasági-
társadalmi ellenállóképességet, a nemzeti
„immunrendszert”, a társadalom „fittségét”!

MOST MINDEZ KÜLÖNÖSEN FONTOS!
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„Egy éles kanyar az úton nem az út vége. Kivéve, ha nem 
vesszük észre és nem vesszük be a kanyart!” (Helen Keller 

amerikai író)

Köszönöm szépen a figyelmet! 19


