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Török Ádám: Competitiveness 
in Research and Development. 
Comparisons and Performan-
ce  
A több évtizedes elzártságot követõen min-
dig külön öröm az, ha a magyar társadalom-
tudomány képviselõi – a természettudós 
kollégákhoz társulva – a természeténél fog-
va idõtálló tudományos teljesítmények te-
repét jelentõ monográfiával jelentkeznek a 
tudomány világpiacán. Külön idõszerûséget 
is kölcsönöz a jelen kötetnek az akadémiai 
kutatások és különösen a K+F jó másfél 
évtizede tartó megkérdõjelezõdése, ami a 
finanszírozás ismételt beszûkülésében vált 
kézzelfoghatóvá.  Török Ádám elemzése 
egyszerre helyzetkép és terápia.  Bemu-
tatja azt, hogy a hazai kutatás ugyan már 
messze van attól, amit a közéletben még 
mindig honos „a szürkeállomány nagyha-
talma” tévképzet sugallna, de azért arról 
nincs szó, fõleg viszonylagos értelemben 

– vagyis az országmérethez és a ráfordítá-
sokhoz viszonyítva –, hogy Magyarország már 
el is tûnt volna a tudomány világtérképérõl. 
Mint az 198. oldal ötletes ábrája szemlélteti, 
Magyarország jelenleg a közepes méretû 
és közepes teljesítményû országok közé 
sorolt be, egyebek mellett Csehország és 
Spanyolország társaságában.

A kötet öt fõ részbõl áll. Az elsõ fejezet 
a közgazdaságtanban élénken vitatott ver-
senyképesség fogalmát és versengõ megkö-
zelítéseit vizsgálja. Rámutat: e kategória a 
menedzsmenttudományokban gyökerezik, 
elméleti közgazdaságtani alapozása nem-
igen adható.  A második nagy fejezet a 
versenyképesség mérõszámainak hasonló-
képp erõsen vitatott módszertani kérdéseit 
taglalja.  Bemutatja a kínálati és a keresleti 
oldali mutatókat, a kereskedelmi szerkezet 
és a teljesítmény jellemzõit. Külön vizsgálja 
a nagy nemzetközi szervezetek által kidol-

gozott mutatószám-rendszereket, amelyek 
a potenciális és a tényleges teljesítmény 
egybevetésére épülnek (51-55.).

A következõ rész a technológiaigényes 
termékek nemzetközi kereskedelmének 

„mérlegét” vizsgálja, a GDP arányában. Rá-
mutat arra, hogy a technológiaimport 
tartósan jelentõs marad, majd a K+F verseny-
képességi mutatóit veszi sorra. Az elemzés 
egyik fontos következtetése az, hogy mi-
közben az eredményt e téren sem indokolt 
a ráfordítással mérni, arra azért egyetlen 
példa sincs, hogy egy ország az egyszer már 
elért bruttó K+F kiadás megharmadolásával 
tudott volna sikereket elérni, ahogy ez a ma-
gyar esetben már jó másfél évtizede megfi-
gyelhetõvé vált (98. s. k. o). A szerzõ külön 
elemzéssel igazolja, hogy az üzleti szféra 
nagy és növekvõ – kétharmados arányt 
meghaladó – szerepvállalása a K+F és az ál-
talános versenyképesség (a fejlettség) egyik 
sikermutatója, méghozzá a skandináv és a 
kelet-ázsiai országokban egyaránt.

A tudománymetria alkalmazhatóságának 
jelentõségérõl és korlátairól szólva a szerzõ 
kiemeli ennek érzéketlenségét a ráfordítá-
sokra. Ugyanakkor az idézettség alapján 
egyes, egészében periférikus országok egyes 
tudományterületeken már ma is a vezetõk 
közé soroltak (például Vietnam, Costa Rica 
és Szenegambia). Kézenfekvõ ugyanakkor, 
hogy a tudományágak közti egybevetésre 
ez a módszer nem alkalmas, és a sokszerzõs 
cikkek elterjedése megsokszorozta a belter-
jes (önidézettségen alapuló) kimutatások 
veszélyét is, fõleg egyes természettudomá-
nyokban (107-116.).

A Borsi Balázs és Telcs András jegyezte 3. 
fõ fejezet foglalkozik a K+F versenyképesség 
mérésével. E fejezetben érdekes fejtege-
téseket olvashatunk a sorbarendezés ne-
hézségeirõl, a hatékonyságmérés dilemmái-
ról, a versenyképesség K+F arányos mérésé-
rõl és kompozit mutatószámáról, végül a 
publikációs hatékonyságról. Utóbbiban a 
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Bulgária – Hongkong – Izrael – Új Zéland 
– Magyarország sorrend rajzolódott ki 
(149.). Érdekes eredmény továbbá, hogy a 
teljes körû felmérésekben az abszolút és a 
relatív sikermutatók egy irányba mutatnak. 
A végsõ értékelésben a nagyság hatását 
kiszûrve is rendre az Egyesült Államok – Ja-
pán – Dél-Korea sorrendek adódtak.

A 4. fejezet – ismét Török Ádám munkája 
– a feltörekvõ és az átalakuló országok tu-
dománypolitikája számára fogalmaz meg 
ajánlásokat. A szerzõ kiemeli az akadémiai 
kutatás kivérzését az átalakuló országokban, 
amit az üzleti szféra K+F kiadásainak szûk-
markúsága csak súlyosbított (158-163.). A 
terület történeti és intézményi fejlõdésének 
áttekintését követõen a 4. fejezet a fejlõdõ 
országok gyakorlatát ismerteti, párhuzamba 
állítva az átalakuló országokban megfigyel-
tekkel.  Bemutatja a jól teljesítõk, a gyengék 
és a lenullázottak (non-performers) eltéré-
seit. Érdekes az egybevetés azon felismeré-
se is, hogy míg a fejlett országokban megle-
hetõsen közvetlen, az elmaradottaknál 
viszont igen laza a kapcsolat a K+F kiadások 
és a gazdasági fejlõdés kölcsönviszonya 
(183-185.).

Az 5. fejezet az összkép fölvázolására 
vállalkozik, mégpedig az EU lisszaboni stra-
tégiájának összefüggésében. Rámutat arra 
(192. s. k. o), hogy már az EU-15 nagyobbik 
fele sem tartozott a K+F élvonalába, az új 
tagok közül pedig egy se sorolható ide. A 
világ mai kutatási térképén az ENSZ 218 tag-
államának alig a negyede (!) található meg. A 
világ „tudománytermelésének” kilenctizede 
(!) a G-7 országok és Dél-Korea teljesítmé-
nye (195.). Az egy fõre számított mutatók 
szerint  Svájc, Izrael és a skandináv államok 

alkotják az élbolyt, míg az abszolút értékek 
figyelembe vétele esetén Kína és India fölzár-
kózása rajzolódik ki markánsan. A magyar, 
spanyol és cseh közepes érték csak ezeket 
követi, fajlagos teljesítménye szerint is. A 
szerzõ végkövetkeztetése szerint az inno-
vációs képesség erõsítése a kormányzatok 
stratégiai feladata marad hosszú távon is, 
bár a K+F ráfordítás mérhetõ eredménnyé 
alakítását végsõ fokon csak az OECD-orszá-
gokra jellemzõ piaci és intézményi rendszer 
kialakulása biztosíthatja. Ugyanakkor az EU 
egészének lemaradása arra utal, hogy nem 
egyszerûen a posztkommunista vonások, 
nem is pusztán a fejlettségi szint magyarázza 
az endogén növekedés erõtlenségét szerte 
Európában.

Török Ádám legújabb könyve értékes 
hozzájárulás a magyar tudomány reális ön-
képének fölvázolásához és a kiút kulcspont-
jainak megleléséhez. Csak remélni lehet, 
hogy a második nemzeti fejlesztési terv vég-
rehajtásában, továbbá az uniótól függetlenül 
is szükséges – ámde jelszavak hangoztatásá-
ban és a jó kívánságok sorolásában ki nem 
merülõ – hosszú távú operatív fejlesztésstra-
tégia és az ezzel összhangba hozott oktatás-
politika e felismeréseket hasznosítja majd. 
Ezt bizonyára nagyban elõsegítené a 
magyar nyelvû kiadás megjelentetése. 
(Török Ádám [Borsi Balázs és Telcs András 
közremûködésével]:  Competitiveness in 
Research and Development. Comparisons 
and Performance. Cheltenham, England 
– Northampton (Md), USA: Edward Elgar 
Publ. Co., 2005, 251 p.) 
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