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Tudás és versenyképesség

Milton Friedman óta állandó vitatéma, hogy mi az állam szerepe a gazdaságban. A neolibe-
rális nézetek atyja szerint az állam legfontosabb teendQje az, hogy a lehetQ legkellemesebb 
környezetet teremtse meg a vállalkozások számára. Ebbe beletartozik az is, hogy Qrködjön 
a közbiztonság felett, és védje a magántulajdont.

A neoliberális nézetek szerint olyan, hogy „közügy” valójában nincsen, illetve az a 
közügy, hogy a cégek minél zavartalanabbul, a lehetQ legkevesebb állami szabályozás-
sal tudjanak m_ködni, és az majd jó lesz mindenki másnak is. Ez olyan, mint a General 
Motors egykori vezetQjének véleménye, amely szerint „ami jó a General Motorsnak, az jó 
Amerikának”. Milton Friedman azonban, a kelet-közép-európai rendszerváltozások nega-
tív következményeinek ismeretében egy 2002. évi interjúban [1] kissé korrigálta nézeteit. 
Így fogalmazott: korábban csak három szót ajánlottam a szocializmust a kapitalizmussal 
felváltó országok figyelmébe: Privatizáljatok! Privatizáljatok! Privatizáljatok! Ma már 
tudom, hogy nem volt igazam. A világos szabályok és a törvényesség megteremtése fon-
tosabb lett volna, mint a privatizáció. [Nem szó szerinti idézet.] A szerzQ arra utalt, hogy 
a világos szabályok és az átláthatóság híján a privatizációk korrupcióba süllyedtek, és 
leépítették, tönkretették a rendszerváltó országok gazdaságát. 

Friedmannak ez az önkritikus gondolata azonban elkerüli azok figyelmét, akik továbbra 
is az állam kivonulását követelik a gazdaságból. Ennek a nézetrendszernek a tükrözQdését 
tapasztalhatjuk a hazánkban zajló vitákban is. A pénzügyi-gazdasági válság kapcsán más-
részrQl egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy kitörésének fQ oka a pénzvilág m_ködésé-
nek liberalizáltsága, a szükséges állami szabályozás hiánya volt.

Ezért fontos lenne a pénzvilág korlátlan szabadságát valamilyen szabályok közé szorí-
tani. Egy ilyen szabály lehetne a spekulatív pénzm_veletek megadóztatása, és ezzel a pén-
zek termelQ tevékenységek felé irányítása. A neoliberalizmus hívei viszont azzal vágnak 
vissza, hogy a vállalkozás szabadságát nem lehet korlátozni. Bízzák rá ezért a kormányok 
a bankokra, hogy saját magukat szabályozzák.

Ez a nézetrendszer is szívesen hivatkozik arra a friedmani gondolatra, amely szerint 
a sikeres gazdaságok az egyéni kezdeményezésen, a jól m_ködQ piacokon nyugszanak, 
ezért mindenféle állami beavatkozás, amely a szabad piac m_ködését gátolná, káros. 
Anélkül, hogy további elméleti fejtegetésekbe bocsátkoznánk, elfogadhatjuk azt, hogy a 
vállalkozó szellem, az innováció valóban fontos, azonban azt nem feltétlenül korlátozza 
az állami szabályozás. Szabadpiaci versenyrQl viszont már régen nem beszélhetünk: hi-
szen éppen a szélsQséges liberalizmusnak köszönhetQen monopolhelyzetbe került óriás-
cégek uralják a piacokat, és – gazdasági erejüknek köszönhetQen – a politikát is. Azaz, ez 
már régen nem a friedmani „szabad piac, érvényesüljön a jobb” világa. Éppen ezért na-
gyon is indokolt az állami beavatkozás, állami szabályozás. A neoliberálisok logikája sze-
rint az oktatás és egészségügy sem közügy, hanem magánügy, így ezeknek a tevékenysé-
geknek is piaci keretek között kell zajlaniuk. Végül is egyéni érdek az, hogy egészségesek 
legyünk, hiszen – valószín_leg – így élhetünk tovább, és az is, hogy tanultak, képzettek 
legyünk, mivel így kaphatunk jobb állást, aminek következtében javul életszínvonalunk, 
és többet tudunk költeni az egészségünkre is.
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Ezzel szemben állnak viszont azok a nézetek, amelyek szerint egy nemzet felemelke-
désének legbiztosabb útja a humán tQkébe, az egészségbe és a tudásba való beruházás. A 
sikeres gazdaságok példái igazolják ezt a véleményt. Ma Európában a skandináv országok 
gazdaságai és a német gazdaság a legversenyképesebb. A nemzetközi elemzések azt is 
megmutatják, hogy ezek az országok fordítanak legtöbbet a közös kasszából oktatásra, 
kutatás-fejlesztésre. De jó példa Szingapúr is. Ez az ország kiváló oktatási rendszerének 
köszönheti, hogy alacsony jövedelm_ és gyenge versenyképesség_ országból magas élet-
színvonalú és kiemelkedQ versenyképesség_ országgá vált. Egyik vezetQje híressé vált 
mondása volt: „ahol az emberek tanulnak, ott az ország prosperál.” A gazdasági fejlQdés-
hez, a versenyképességhez ugyanis jól képzett és egészséges szakemberekre van szükség. 
A fejlett gazdaság pedig nem egyenlQ a nagy nyereséget termelQ nagyvállalkozások és 
bankok összességével. A nagy nyereségek ugyanis elsQsorban a cégek tulajdonosait gaz-
dagítják. MásrészrQl az sem biztos, hogy a cégek a megtermelt nyereséget abban az or-
szágban forgatják vissza a gazdaság fejlesztésébe, ahol azt megtermelték. A globalizálódott 
világban inkább az a jellemzQ, hogy a nagycégek a nagy energia- és alapanyag-igény_, 
esetenként nagy környezetterheléssel is járó termelési-összeszerelési m_veleteket kihelye-
zik a kevésbé fejlett országokba, ahol az olcsó helyi munkaerQre építve jelentQs profitokra 
tesznek szert. Majd ennek a profitnak a tulajdonosok által fel nem használt részét kutatás-
fejlesztésre, új termékek és technológiák megalkotására, marketingre, szervezetfejlesztésre 
használják fel. De ezeket a nagy hozzáadott értéket teremtQ tevékenységeket már többnyire 
otthon, saját országukban végzik el. Ezzel jól fizetett és a munkavállalóknak állandó fej-
lQdési lehetQséget biztosító munkahelyeket tartanak fenn a fejlett országokban, miközben 
a fizikai munkát, az alacsony bér_, többm_szakos összeszerelQ tevékenységet a szegé-
nyebb országokba telepítik. Ezzel eleve korlátot szabnak az életszínvonal-emelkedésnek 
a kevésbé fejlett országokban. Továbbá, ha a kormány nem figyel oda arra, hogy ne az 
összeszerelQ üzemek munkahely kínálata jellemezze alapvetQen a munkaerQpiacot, akkor 
a felkészült, nagy tudású, nagy érték teremtésére, alkotómunkára képes emberek munka-
lehetQség nélkül maradnak. Ez pedig – elQbb-utóbb – elvándorlásukat okozza. Tudásuk a 
befogadó országokat gazdagítja. A tudáselvándorlás következménye pedig a versenyké-
pesség csökkenése.

(A salzburgi tanulmány) Az „Európai Egyetemek Szövetsége” (EUA) 2012. június 12-én 
konferenciát tartott a Salzburgi Egyetemen. A konferencia azt vizsgálta, hogy hogyan hat a 
válság az európai felsQoktatásra. A konferencia résztvevQi aggodalmukat fejezték ki amiatt, 
hogy a felsQoktatásból egyes országokban kivont pénzek miatt meg fog nQni a fejlettségi 
szakadék a fejlett és a kevésbé fejlett országok között. A sajtóközleményben [2] így fogal-
maznak: „Dél- és Kelet-Európa több országa már eddig is sokkal kevesebbet költött GDP-
jébQl állami beruházás formájában felsQoktatásra, mint a fejlett országok. 2008 óta azonban 
jelentQs kivonások történtek az oktatás finanszírozásából. Ez óriási veszélyt jelent, mivel 
magában hordja annak kockázatát, hogy növekedni fog a fejlettségi szakadék a fejlett és 
kevésbé fejlett EU-s országok között. Ez a tendencia továbbá fel fogja erQsíteni az agyelszí-
vást: a legtehetségesebb kutatók el fogják hagyni ezeket az országokat. Ez pedig nehezíteni 
fogja, hogy egyetemeik EU által támogatott kutatási projektekben vehessenek részt.”

Ezek után a sajtótájékoztatón felsorolták, hogy mely országok mit tettek a felsQoktatás 
finanszírozása területén. Az általános helyzetkép a következQ:
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FelsQoktatás finanszírozás 2008–2012
Stratégia Országok

Növelték a felsQoktatás támogatását Ausztria, Franciaország, Németország, Svájc, 
Lengyelország, Szlovákia, Dánia, Norvégia

Változatlanul hagyták a felsQoktatás támogatását Belgium, Finnország
10% alatt vontak ki pénzt a felsQoktatásból Horvátország, Észtország

10% fölött vontak ki a felsQoktatásból
Magyarország, Görögország, Olaszország, 
Spanyolország, Írország, Lettország, Litvánia, 
Csehország

A táblázatban látható, hogy Magyarország – a mély gazdasági válságban lévQ orszá-
gokkal együtt – több mint 10%-ot vont el a felsQoktatás finanszírozásából. Azon országok, 
amelyek növelték a felsQoktatásra fordított összegeket, úgy érveltek, hogy a jövQt a válság-
ban sem szabad veszélyeztetni. A jövQ versenyképességének legfontosabb záloga pedig a 
tudásba való közösségi beruházás. Nézetüket igazolják a versenyképességi rangsorok. Az 
IMD 2012. évi tanulmánya [3] szerint a vizsgált 59 ország közül Svájc a 3., Norvégia a 8., 
Németország a 9., Dánia pedig 13. a versenyképességi rangsorban. Lengyelország pedig 
feljövQben van. 2001-ben még csak a 47. volt a versenyképességi listán, 2012-ben pedig 
a 34. helyen van. Ezzel szemben Magyarország 2001-ben még a 27. volt, 2012-re viszont 
a 45. helyre csúszott le. Természetesen a versenyképességet nem egyedül a felsQoktatásra 
fordított költségvetési kiadások befolyásolták. Azt is tudjuk, hogy a sok pénzt is el lehet 
rosszul, és a keveset is jól költeni. Azonban a tudásteremtésbe s hasznosításba történt kö-
zösségi befektetés bizonyíthatóan javítja a versenyképesség növelés esélyeit. Ezért figyel-
meztetett a salzburgi fórum arra, hogy a jelentQs pénzkivonásnak komoly versenyképesség 
csökkentQ hatása lehet. Zárószavában az EUA elnöke, Helene Nazaré így fogalmazott: 
„Hangsúlyozottan fontos, hogy a gazdasági válság ne gyengítse a társadalmi fejlQdés iránti 
elkötelezettséget. Ezért figyelmeztetni kell a politikusokat arra, hogy a kutatás-fejlesztés és 
az oktatás közfinanszírozását a jövQbe való beruházásnak és nem költségnek kell tekinteni.”

(A versenyképességrQl másképpen) A versenyképesség több, mint a mindenkori pénzügyi 
eredmények. A GDP mutató csak azt érzékelteti, hogy hogyan m_ködik a gazdaság ma, 
de arról semmit nem mond, hogy hogyan készülünk fel a jövQre. A versenyképességet a 
technológiai színvonal, a kutatás-fejlesztési eredmények, az oktatás minQsége és mind-
ezeken keresztül a társadalom új- és nagy hozzáadott értékteremtQ képessége határozza 
meg. A versenyképesség-kutatás nemzetközi hír_ szakértQje, Stéphane Garelli [4] így 
fogalmaz: a cégek versenyképessége a profittermelésrQl szól. A nemzetek esetén azonban 
másról, a nemzet prosperitásáról van szó. Ennek biztosításához többféle állami politika 
összhangjára van szükség. A kedvezQ üzleti környezet megteremtésén túl kiemelkedQen 
fontos az oktatás és kutatás-fejlesztés támogatása is. Ezt az indokolja, hogy a 21. századra 
megváltoztak a tartós gazdasági siker feltételei. Csak az az ország lesz képes folyamatos 
fejlQdésre és ezen keresztül életszínvonal-javításra, amelyik tudással, kreativitással, jelen-
tQs újértékteremtéssel tud versenyezni. A verseny területeinek kijelölése nemcsak céges 
ügy. Az a saját sorsukat irányítani akaró országok számára is feladatot jelent. Az az ország, 
amelyik nem határozza meg saját jövQképét és az elérését jelentQ fQbb lépéseket olyan, 
mint egy kormányzás nélküli hajó: a hullámok össze-vissza vetik. Ezért világos gazdaság-
politikai célokra és a megvalósítást segítQ, tudatos cselekvésre van szükség. Acemoglu és 
Robinson [5] így ír errQl a „Miért sikertelenek a nemzetek” cím_ könyvében: „A szegény 
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országok nem földrajzi elhelyezkedésük vagy nemzeti kultúrájuk miatt szegények. Az ok 
az, hogy vezetQik nem a megfelelQ gazdaságpolitikát választják, amely gazdagíthatná az 
országot és annak állampolgárait.” Castells és Cardoso [6] így fogalmaz: azok az országok, 
amelyek a megszorítások miatt pénzt vonnak ki az oktatásból és a kutatásfejlesztésbQl, 
csökkentik esélyeiket arra, hogy tudással és innovációval versenyezzenek. Marad számuk-
ra az olcsósággal, a több és nem az okosabb munkával való versenyzés lehetQsége, ami a 
fejlQdés perifériája felé fogja taszítani Qket. Ez azt is jelenti, hogy nem lesznek képesek tu-
dást teremteni, csak vásárolni másoktól: azoktól az országoktól, amelyek beruháznak a tu-
dásba. A tudásteremtés értékteremtés, a tudásvásárlás másolás. A tudásteremtés lehetQséget 
ad az ország lakosságának arra, hogy alkosson, új dolgokat hozzon létre és ezzel állandóan 
használja az agyát, kibontakoztassa képességeit. A másoktól átvett tudás, technológia csak 
az alkalmazás szabadságát adja meg, az alkotásét nem.

A jól képzett munkaerQvel rendelkezQ országokban a külföldi cégek is hajlamosabbak nagy 
hozzáadott értéket elQállító tevékenységeket végezni. A színvonalas oktatás és a jól felkészült szak-
embergárda egyben növeli egy nemzet biztonságát is. ErrQl így ír Klein és Rice [7]: „Századunkban 
egy nemzet erejét a humán tQkéjének minQsége határozza meg. Ha egy ország nem veszi komolyan 
a humán tQkébe való beruházást, akkor egyben saját biztonságát is aláaknázza.”

Majd késQbb így folytatja a két szerzQ: az oktatásban elkövetett hibák azért jelentenek 
biztonsági problémát, mert veszélyeztetik az ország versenyképességét és rontják növeke-
dési potenciálját. Csak a jól képzett szakembergárdával rendelkezQ ország reménykedhet 
abban, hogy fenntartható növekedést és javuló versenyképességet ér el, és ezen keresztül 
emelheti az életszínvonalat. [Nem szó szerinti idézet.]

(Magyarország oktatási és versenyképességi teljesítménye) Két versenyképességi tanul-
mány is megjelent az év elsQ felében.

Az IMD (Institute for Management Development) [3] szerint a vizsgált 59 ország között 
a tekintetben, hogy oktatási rendszerük mennyire segíti a versenyképesség javulását csak a 
43. hely a mienk. A lengyelek a 33.-ok, a csehek a 35.-ek. A listát Finnország és Svájc vezeti. 

A World Economic Forum [8] tanulmánya szerint az oktatási rendszerünk minQsége alap-
ján a vizsgált 142 ország között a 90.-ek vagyunk. Ez az elQzQ évi 80. helyhez képest 10 
helynyi lecsúszást jelent. A lengyelek viszont 3 hellyel javították pozíciójukat. Agyelszívás 
tekintetében még rosszabb a helyzetünk. Az elQzQ évi 121. helyhez képest idén a 126. hely-
re kerültünk: azaz megnQtt a kiváló szakemberek külföldre vándorlásának esélye. Érdemes 
megnézni versenyképességünk alakulását is. Az IMD elemzései szerint: a vizsgált 52 ország 
között 2010-ben a 42.-ek, 2012-ben pedig a 45.-ek voltunk a versenyképességi listán. A 
World Economic Forum listáján pedig az 52. helyrQl a 60.-ra csúsztunk le 2010-rQl 2012-
re. Természetesen a lecsúszás nemcsak az oktatási rendszer problémáinak köszönhetQ. Az 
azonban tagadhatatlan, hogy a felgyorsuló szakember kivándorlás rontja az ország verseny-
képességi esélyeit. Egy McKinsey-elemzés [9] szerint azok az országok tudtak fejlQdni még 
a válság alatt is, amelyek gazdasága tudásigényes termékek és szolgáltatások elQállítására 
képes. Ezek a területek jól fizetQ munkahelyeket tartanak fenn és nemzetközi szinten is 
versenyképesek. Jó példa erre a német kis- és közepes vállalati szektor. Simon [10] szerint 
a sikeres német kis- és közepes vállalatok (kkv-k) közös jellemzQje az átlagosnál maga-
sabb kutatás-fejlesztési ráfordítás és a magasan kvalifikált szakembergárda. A szerzQ így 
fogalmaz: a sikeres kkv-nál a „fejek a legfontosabbak”. Ezen cégekben átlagosan 19–20% 
között van a felsQfokú végzettség_ek aránya. Hasonló a helyzet Dániában, Svédországban 
és Finnországban is. Ezek az országok is tudással és innovációval versenyeznek. Ez 
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megmutatkozik kiváló versenyképességi helyezésükben is. 2012-ben Svédország az 5., 
Németország a 9., Dánia a 13. és Finnország a 17. a nemzetek versenyképességi listáján.

Az oktatási rendszer minQsége tekintetében Finnország az elsQ, Dánia a 6., Németország 
a 8. és Svédország a 13.. A tudományos kutatás – állami és magán – eredményei alapján 
Svédország a 4., Finnország a 7., Dánia a 8. és Németország az 5.. Az innovációs képessé-
gek alapján Németország a 3., Svédország a 6., Dánia a 7. és Finnország a 10.

Ezeken a területeken mi a következQ helyeken vagyunk a nemzetközi rangsorban:
Versenyképesség: 45. hely
Az oktatási rendszer minQsége: 43. hely
A tudományos kutatás eredményei: 40. hely
Innovációs képességek: 50. hely
Végül idézzünk néhány gondolatot a tudás, humán tQke és innováció témakörébQl LintQl 

[11], aki a pekingi egyetem Gazdasági Kutatóközpontjának igazgatója. Így ír: „A gazdasá-
gi növekedéshez a legfontosabb a tudás, és az azt termelQ és hasznosító humán tQke. Ezért 
kulcskérdés az oktatásba és a képzésbe való beruházás, amely segíti a tudásteremtést, ezen 
keresztül pedig a technológiai haladást. EbbQl következik, hogy a versenyképességét javí-
tani akaró országban az általános fejlesztési stratégia szerves részét kell, hogy képezze egy 
jól megtervezett humán tQke fejlesztési stratégia.”

A szerzQ szerint a kevésbé fejlett országok is csak ilyen gondolkodással tudnak felzár-
kózni a fejlettekhez.

(Oktatásfejlesztési dilemmák Magyarországon) Az oktatási rendszer fejlesztése, azon be-
lül is a felsQoktatásnak a versenyképesség-növelés szolgálatába állítása napirenden lévQ, 
sokak által vitatott téma. A fejlesztési stratégia lehetQségeit erQteljesen befolyásolja a költ-
ségvetési hiány és a magas államadósság miatti megtakarítási kényszer. Ez több menetben 
is kiadáscsökkentést hozott a költségvetés oktatásra szánt fejezeténél. Ezenkívül azonban 
új irányok megfogalmazására is sor került. Ezeket – a teljesség igénye nélkül – röviden a 
következQk szerint lehet összefoglalni:

– túl szétaprózott a képzési rendszer, sokféle, kevés diákra kiterjedQ képzés van, ami mi-
nQségromlást jelent, és általános alulfinanszírozottsággal jár együtt. Ezért az „üzemi 
méret alatti” oktatást az államnak nem szabad finanszíroznia (az „üzemi méret” az 
oktatási államtitkár-helyettestQl származó megfogalmazás);

– a tanárok azért, hogy óráik legyenek, állandóan új témákkal, tantárgyakkal állnak elQ, 
amelyeket csak kevés hallgató vesz fel,

– eddig az egyetemek abban voltak érdekeltek, hogy mindenkit felvegyenek, mert a lét-
szám alapján kapták a finanszírozást. Ezt a rendszert meg kell változtatni;

– a jövQben a „piac” mondja meg, hogy milyen képzésre van szükség. Az elhelyezkedési lehetQ-
ség legyen a döntQ szempont a hallgató számára továbbtanulása irányának megválasztásánál;

– az oktatásban való részvétel egyéni felelQsségen nyugodjon. A hallgatók egyre na-
gyobb arányban saját maguk finanszírozzák képzésüket;

– az állam dönt az államilag finanszírozott területekrQl,
– az állam kiemelt kutatóegyetemekrQl, adott egyetemeken belül „kutató karokról” dönt-

het, azoknak – például az EU-s pénzek felhasználásával – kiemelt támogatást adhat;
– a minQséget és kiválóságot az állam ellenQrzi;
– számolni kell azzal, hogy demográfiai okok miatt csökkenni fog a felsQoktatásba je-

lentkezQ hallgatók száma, így a programok és az intézmények száma is csökkenhet.
Gondoljuk végig, mit jelentenek ezek az irányok a gazdaság versenyképessége szempontjából!
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ElQször is arra kell rámutatni, hogy a megfogalmazott elvek és irányok a piaci és állami 
szerepvállalás érdekes ötvözetét mutatják. Egyértelm_en a neoliberális, piacos irány kife-
jezQdése az egyéni felelQsségvállaláson nyugvó fizetQs felsQoktatás gondolata. MásrészrQl 
az állami szerepvállalásra példa, hogy az állam dönti el, mely területekre és mennyi álla-
milag finanszírozott helyet ad. Ezt, jó esetben, kötheti egy fejlesztési stratégiához: azaz a 
fejlesztendQ területek szakember igényének biztosításához. De állami szerepvállalás az is, 
hogy az iskolák és programok minQségét központban kidolgozott mutatók alapján az állam 
dönti el, és ehhez a döntéshez köti a finanszírozás mértékét. Itt egyben ellentmondás is fel-
fedezhetQ. Ugyanis ha a piaci igények, illetve az önfinanszírozás és a tudatos diákdöntések 
kijelölik a fennmaradásra érdemes oktatási kínálatot, akkor az állam milyen, a piac által 
is elfogadott kritériumok alapján tudja megítélni a programok minQségét? Mondhatnánk, 
hogy a hazai és külföldi diákok fognak lábbal, illetve pénzükkel szavazni az oktatási prog-
ramok minQségérQl. De hogyan kapcsolódik mindez a versenyképességhez?

Ahogyan azt már korábban is említettük, a versenyképesség növelés fontos feltétele a 
minél nagyobb értéket tartalmazó termékek és szolgáltatások elQállítása, ami tanult szak-
embereket és erQs innovációs készséget igényel. Ezek a termékek és szolgáltatások általá-
ban nem „tömegáruk”, nem olcsón próbálnak nagy tömegeket kiszolgálni, hanem a vevQk 
különleges igényeihez igazodnak, számukra megkülönböztetett értéket kínálnak. Így ma-
gasabb árat is lehet értük kapni. Minél több ilyen termék és szolgáltatás elQállítására képes 
egy nemzetgazdaság, annál nagyobb eséllyel kerülhet az élenjáró, fejlett gazdaságok közé. 
Kis országok olcsó tömegtermeléssel csak az erQs gazdaságú országoktól függQ periféria 
helyzetre számíthatnak. Éppen ezért törekedniük kell arra, hogy másoktól eltérQ, az ország 
humán tQkéjét, földrajzi helyzetét és erQforrásait jól hasznosító gazdaságfejlesztési irányt 
válasszanak. Pap Béla [12] református lelkész híressé vált mondása szerint: „Kis nemzetek 
örök kiváltsága, hogy a mennyiségi hátrányt minQségi elQnnyel gyQzzék le.”

Mit jelent ez az oktatás szempontjából? Azt, hogy nem átlagos színvonalú tömegokta-
tásra van szükség. Azaz nem „üzemi méretben”, hanem egyediségben, kiválóságában és 
minQségében kell gondolkodni. Egyben jelenti azt is, hogy gyors és állandó megújulásra, a 
versenyképesség javulását támogató új témák, új tárgyak állandó keresésére és az oktatási 
programokba építésére van szükség. A felsQoktatás rendszerét és tartalmát pedig a minQ-
ségre és értékteremtésre összpontosító gazdaságpolitikai irányhoz kell igazítani. A piac 
ugyanis teljesen alkalmatlan arra, hogy tanácsokat adjon a felsQoktatás számára. A piac, 
vagyis a cégek általában rövidtávon gondolkodnak, és alapvetQen mai igényeiket elQre ve-
títve nyilatkoznak arról, hogy milyen végzettség_ szakemberekre lesz majd szükségük. Ezt 
igazolja az autógyárak és beszállítóik által kinyilvánított mérnökigény, amelyet a kormány 
az államilag finanszírozott helyek nagy számával teljesít. Csakhogy bizonyítható, hogy a 
külföldi cégek elsQsorban az olcsó munkaerQ és a kiemelkedQen magas állami támogatások 
miatt települnek hazánkba. Az olcsó munkaerQ jelentQsen csökkenti termelési költségeiket, 
az állami támogatás pedig olcsóbbá teszi beruházásaikat. Így a többlethaszon a cégeknél 
keletkezik, és általában ott is marad. Tevékenységük nem járul hozzá a magyar gazdaság 
versenyképességének javulásához. Éppen ellenkezQleg: az alacsonyan tartott bérek rontják 
az életszínvonal-javulás esélyeit, a cégeknek adott állami támogatások pedig erQforrásokat 
vonnak el más területektQl, olyanoktól is, amelyek a versenyképesség javítását szolgálnák, 
mint például az oktatástól. Egyetlen elQnyük a munkahelyteremtés, és ezzel a munkanélkü-
liség csökkentése. Csakhogy a munkanélküliség csökkentésének más, a magyar gazdaság 
versenyképességét javító módszere is van. Ilyen lehetne például a hazai kis- és közepes 
vállalkozások támogatása, és ezen keresztül a rendszerváltáskor és az azt követQ években 
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lepusztított magyar ipar visszaépítése, természetesen azon területeken és ágazatokban, 
amelyek a jövQ technológiáihoz, a technikai–gazdasági fejlQdés új ágaihoz kapcsolódnak. 
A hazai kkv-k helyzetbehozásához pedig vállalkozói-vezetQi tudásra, marketing és szer-
vezési ismeretekre is szükség van. Ily módon a versenyképesség szempontjából a gazdász 
képzés ugyanolyan fontos, mint a mérnök képzés. Ezért érdemes lenne arra, hogy államilag 
finanszírozott helyeket kapjon.

Nagy hozzáadott érték és különleges termékek, szolgáltatások elQállítására is leginkább 
a kkv-szektor képes. Kutatások bizonyítják ugyanis, hogy a kkv-k rugalmassága, innová-
ciós képessége jobb, mint a nagycégeké.

A kiemelt kutatóegyetemek, kutatókarok létrehozása, továbbá a kiválóság mérése tehát 
indokolt és jó gondolat. Azonban ez csak akkor fogja támogatni a versenyképesség javu-
lását, ha egy határozott, a minQségen, kiválóságon és tudáson alapuló gazdaságfejlesztési 
stratégia megvalósítását szolgálja.

A minQségen, kiválóságon és tudáson alapuló gazdaságfejlesztési stratégia központi 
eleme kellene, hogy legyen a hazai tudásteremtés. Hiszen ha megelégszünk a tudás megvá-
sárlásával, akkor hosszú távon is csak a fejlettek után kulloghatunk. A tudásteremtés egyik 
központja pedig a kiváló egyetem. Ezért az egyetemek és programok számának meghatá-
rozásánál nem lehet döntQ szempont a hazai demográfiai helyzet alakulása. A kiváló egye-
temek termékei – az oktatási és kutatási programok – ugyanis maguk is versenyképes piaci 
termékek és szolgáltatások lehetnek. Ezt bizonyítja már ma is több hazai egyetem példája, a 
növekvQ számú külföldi hallgató és a cégek által finanszírozott kutatási programok. Éppen 
ezért az egyetemi oktatást stratégiai terméknek kell tekinteni, és ily módon kell támogatni. 
A színvonalas oktatás és kutatás, miközben hazai tudást teremt, a külföldi dákokon keresz-
tül sikeres exporttevékenységre is lehetQséget kínál. Ennek az exportnak az eredménye, 
hogy – miközben a hazai gazdaság fejlQdését szolgálja – továbbgy_r_zQ hatásai is vannak. 
Hiszen a külföldi hallgatók fogyasztása piaci keresletet teremt a helyi vállalkozók termékei 
és szolgáltatásai iránt. Végzés után pedig üzleti kapcsolatok kialakulását teheti lehetQvé.

(Még egy fontos érv a tudásalapú fejlQdés mellett: az erQforrások gyorsuló kiapadása) 
Több kutatás szerint is a nem megújuló erQforrások – olaj, ásványi anyagok – kiapadóban 
vannak. Egy amerikai tanulmány [13] szerint a nem megújuló erQforrások bQségesen áll-
tak rendelkezésre a 20. századig, így támogatták a fejlett országok ipari termelését és azon 
keresztül gazdasági növekedését. Mára azonban ezek az energiaforrások és alapanyagok 
kifogyóban vannak és helyettesítésükre még nem talált fel az emberiség elegendQ mennyi-
ség_ és gazdaságosan elQállítható alternatív energiaforrást és alapanyagot. Az optimisták 
abban hisznek, hogy esetleg új energiaforrásokat és alapanyag-lelQhelyeket sikerül majd 
felfedezni, illetve, hogy a tudomány képes lesz megfelelQ helyettesítQk kifejlesztésére. A 
szerzQ véleménye szerint azonban ez kétséges. Így a gazdasági növekedés és ehhez kap-
csolódóan az életszínvonal veszélyben van. Az emberiség gazdagabbik része kénytelen 
lesz lemondani az elért életszínvonaláról, a szegényebbik rész pedig a felzárkózás esélyé-
rQl. Kulcskérdés lesz viszont az értékek megQrzése, közülük is elsQsorban a megm_velhetQ 
föld, az ivóvíz és a kreatív emberi agy jelentQsége nQ meg.

A sz_kös idQkre idQben fel kell készülni. Ezért meg kell szabadulni a nagy energia- és 
alapanyag-igény_ termelési tevékenységekrQl, a termQföldeket nem szabad gyártelepekkel 
lebetonozni. Tipikus példák az építQanyag-gyártás, a vegyi üzemek, a gumigyárak, a lo-
gisztikai központok és az autógyárak. A szerzQ szerint ezektQl a tevékenységektQl a jövQrQl 
felelQsen gondolkodó országok igyekeznek megszabadulni. Ezt az irányt követik már most 
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is azon országok, amelyek cégei a nagy energia és alapanyag igény_ termelést kihelyezik 
a kevésbé fejlett országokba. Hazánkban is sok az ilyen, jelentQs energia- és alapanyag-
igénnyel m_ködQ cég, mint például a cementgyárak, az építQanyaggyárak, gumigyár, az 
autóiparhoz tartozó üzemek és hatványozottan ilyen a MAL Zrt. is. Ezen cégek esetén a 
munkahelyek megQrzése nemcsak a cégek további m_ködésének támogatásával, hanem a 
munkaerQ átképzésével és új, nem energia- és alapanyag-, hanem tudásigényes tevékeny-
ségre való átképzésével is megoldható. Ezt az utat követte Dánia, amikor a megsz_nt ha-
jógyárak munkásait állami támogatással alternatív energiát termelQ készülékek gyártására 
képezte át. Ezzel jól járt az ország, mivel nagyobb hozzáadott értéket tartalmazó és ezért 
jó áron eladható termékek gyártásával cserélte fel a lefelé hajló életgörbéj_ hajógyárakat. 
Ezzel az „elaggott” hajóipar helyett új, feljövQben lévQ iparágat teremtett meg. De jól jártak 
a munkások is, mivel új tudásra tettek szert, így javultak alkalmazhatósági esélyeik. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ez az átalakulás a dán kormány aktív szerepvállalásával zajlott le.

Az új iparágak teremtése és az emberek folyamatos át- és továbbképzése nálunk is 
igényli az állam aktív részvételét. Ennek egyik formája az oktatás stratégiai ágazatként 
való kezelése, és az ebbe való befektetések növelése. A másik pedig a gazdaságfejlesztési 
stratégia területeinek kijelölése. A stratégiai területek között a mezQgazdaság és az élelmi-
szeripar mellett szerepelnie kell a tudásszektornak: az oktatásnak, a kutatás-fejlesztésnek, 
egészségügyi és a kulturális szolgáltatásoknak. Ezek ugyanis jelentQs energia- és alap-
anyagigény nélkül tudnak nagyértéket tartalmazó és ezért jó áron eladható termékeket és 
szolgáltatásokat elQállítani, és ezzel növelni a versenyképességet. 

Az állam szerepvállalására a gazdaságfejlesztés területén azért van szükség, mert 
erre piaci alapon, kevéssé fejlett országokban nincs esély. Tanulni kell a történelembQl! 
Annak idején, amikor a mai fejlett országok gazdasági fejlQdése elkezdQdött, annak 
forrása sok esetben a gyarmatok kizsákmányolása volt. Másrészt viszont az állam gaz-
daságpolitikáján keresztül aktív szerepet vállalt ezen országok gazdaságának fejlesz-
tésében. Most viszont éppen ezek az országok, összhangban az érdekeiket képviselQ 
Nemzetközi Valutaalappal, arra ösztönzik a kevéssé fejlett országok kormányait, hogy 
a gazdaságot bízzák teljesen a piacokra. Ezt akár tudatos stratégiának is tekinthetjük. 
Hiszen következménye, hogy a kevéssé fejlett országok, gazdaságfejlesztési stratégia 
nélkül, gazdaságukat nagymértékben kénytelenek kiszolgáltatni a külföldi tQkének az-
zal az ideológiával, hogy majd az munkahelyet teremt, és a hazai gazdaság fejlQdését 
is elQmozdítja. Ezek után a fejlett országok cégei a kis hozzáadott értéket elQállító, 
alapanyag- és energiaigényes tevékenységeket telepítik ki az olcsóbér_ és a környe-
zetükre kevéssé figyelQ szegényebb országokba, majd az ott megtermelt jelentQs ext-
raprofitot a hazai technológiai és tudásfejlesztésbe csatornázzák vissza. Ezzel hozzá-
járulnak a fejlett országok további technológiai és tudásalapú fejlQdéséhez, miközben 
a telephelyeiket befogadó kevéssé fejlett országokban az alacsony bérek, a cégeknek 
adott jelentQs állami támogatások és adókedvezmények miatt nem teremtQdik meg az 
a tQke, amelyet a tudásba, a fejlesztésekbe be lehetne fektetni.  Így ezen országok ál-
landó lemaradottsága és alacsonyabb életszínvonala „kódolva van”. Pedig a gazdaság-
fejlesztési stratégia segítségével biztosítani lehetne az adott ország rendelkezésére álló 
erQforrások – föld, víz, energia, emberi agyak – nemzeti fejlQdés érdekében történQ 
hasznosítását. A gazdaságfejlesztési stratégiában pedig fontos szerepet lehetne szánni a 
hazai kkv-knak, amelyek gyorsan mozgó, innovatív vállalkozások, és ezért – az állam 
hozzáértQ támogatásával – jó eséllyel erQsödhetnének meg és fejleszthetnének ki ver-
senyképes termékeket és szolgáltatásokat.
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(A kis- és közepes vállalkozások és a tudásszektor) Az EU 2014–2020-as idQszakra szóló 
kohéziós politikájának középpontjában a kkv-k fejlesztése lesz. Az okok nyilvánvalók: 
Európa-szerte a kkv-k tartják fenn és teremtik a legtöbb munkahelyet. De az innováció te-
rületén, ahogyan azt az idézett német szerzQ [10] is bizonyította, is élenjárnak. A legújabb 
EU-s kkv kutatás [14] is érdekes eredményekrQl számol be. A tanulmány szerint az EU leg-
több országában a kkv-kat kevéssé rázta meg a válság. 2012-ben az összes foglalkoztatott 
67%-át alkalmazták, és az összes bruttó hozzáadott érték 58%-át állították elQ. Azonban az 
átlagszámok mögött jelentQs eltérések vannak. Németországban és Ausztriában a kkv-k a 
válság ellenére még növelni is tudták, mind a foglalkoztatottságot, mind pedig az új hoz-
záadott értéktermelést. Máshol küzdöttek a válsággal, de azért a többségük talpon maradt. 
Voltak azonban olyan országok is, ahol a kkv-kat erQsen megrázta a válság. Hazánk is ezen 
országok között van. De mi a német és osztrák siker titka? A válasz egyszer_, és összhang-
ban van a már idézett Simon könyv meglátásaival. A német és osztrák kkv-k többsége a 
nagy tudást elQállító, innovatív területeken m_ködik. Ezeket a területeket pedig kevéssé 
érintette a válság, mint az átlagos színvonalú, és átlagos igényeket kielégítQ tömegterme-
lést. Németországban jelentQs a csúcstechnológiát alkalmazó termelQ kkv-k száma, míg pl. 
Olaszországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában a tudásintenzív szolgáltatások-
ban m_ködik sok kkv. A magyar adatok kedvezQtlenek. A magyar kkv-k munkahelyterem-
tésben és hozzáadott érték termelésben egyaránt az EU-s átlag alatt teljesítettek. A magyar 
kkv-k innovációs teljesítménye is gyenge. Ezt bizonyította egy hazai kutatás is [15]. 

A tanulmány azzal fejezQdik be, hogy a gazdasági növekedés szempontjából a jövQben is 
kulcsfontosságúak lesznek a csúcstechnológiát alkalmazó, a tudásintenzív, és nagy hozzáadott 
értéket elQállító kkv-k. Éppen ezért kiemelt támogatást érdemelnek a kormányoktól. Ennek 
egyik oka, hogy a gyorsan mozgó, rugalmas és innovatív kkv-k dinamizmust visznek a gaz-
daságba, ami a versenyképesség fontos feltétele. Az állami támogatás egyik módja – állapítja 
meg a tanulmány – az oktatás és továbbképzés területén nyújtott segítség. Ezen a területen 
kulcsszerepet kaphatnak az egyetemek a vállalkozási ismeretek és képességek oktatásával.

A másik az állami megrendelésekhez, és az EU-s forrásokhoz való egyszer_bb hozzájutás. 
Végül a kkv-kban rejlQ lehetQségek felszínre hozását az állam és az önkormányzatok inku-
bátorházak létrehozásával segíthetik. A tanulmány hangsúlyozza, hogy a kkv-k fejlesztése a 
nagycégek által uralt gazdaságokban nem várható kizárólagosan a piaci erQktQl, hiszen azok 
nem is m_ködnek jól. A kkv-k fejlesztése – a gazdasági növekedéshez és a versenyképesség-
hez való jelentQs hozzájárulás miatt – aktív állami szerepvállalást igényel. Ennek részeként 
akár különbözQ kedvezményeket is kínálhat a kkv szektornak. Hazánkban azonban egy továb-
bi ok is indokolja a kkv-k támogatását. Az, hogy a kkv-k a rendszerváltáskor és utána lebontott 
magyar ipar „szellemi örökösei”. Ugyanis az a m_szaki tudás, amely a cégek megsz_nésével 
szétszéledt, kényszervállalkozások formájában a kkv-kban élt és él tovább. Így a hazai kkv-k 
segítése a tudás megQrzéséhez, hasznosításához és újratermeléséhez is hozzájárul.

(Összefoglaló gondolatok) Hazánk versenyképessége terén még nem tudta megváltoztatni a ko-
rábbi negatív tendenciákat. A versenyképesség javulása nélkül viszont nincs gazdasági növeke-
dés, és nincs életszínvonal javulás sem. A gazdaság sikeres m_ködésének végsQ célja pedig a la-
kosság életkörülményeinek és életszínvonalának javítása, és így politikai cél is kell, hogy legyen.

A magas államadósság és a költségvetési hiány csökkentésére tett erQfeszítések azonban 
erQforrás kivonással járnak azokról a területekrQl, ahol ma a versenyképesség javulás érde-
kében befektetni kellene. Ezek a területek az oktatás, a kutatás-fejlesztés, az egészségügy 
és a kkv-k fejlesztése. A jelenleg formálódó oktatási stratégia nem mutat határozott jeleket 
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a tekintetben, hogy az oktatást stratégiai ágazattá kívánná fejleszteni és ez által – egy gaz-
daságfejlesztQ stratégiával karöltve – a tudásalapú versenyképesség növelés szolgálatába 
kívánná állítani. Inkább azt érzékelteti, hogy a nálunk m_ködQ külföldi cégek igényeit 
kívánja kiszolgálni. A hazai kkv-kban rejlQ lehetQségek sem tudnak kibontakozni, mivel a 
gyors és egyszerre nagytömeg_ munkahelyteremtés lehetQsége miatt a támogatást inkább 
a nagy összeszerelQ üzemeket létrehozó cégek és nem a kkv-k kapják.

A kifogyóban lévQ nem megújuló erQforrások okozta várható nehézségek ellenére 
Magyarország továbbra is állami támogatással és adókedvezményekkel segíti a fejlett or-
szágokból kitelepülQ, olcsó munkaerQt keresQ nagy energia- és alapanyagigénnyel m_ködQ 
cégek betelepülését, és megt_ri a környezetre veszélyes cégek további m_ködését is. Nem él 
ugyanakkor azzal a lehetQséggel, amivel a sikeres országok élnek: nincsenek államilag irányí-
tott és támogatott átképzések a hanyatló ágazatok korszer_vel való felcserélése, és az ehhez 
szükséges munkaerQ biztosítása érdekében. Vagyis az állam valójában nem aktív olyan terü-
leteken, ahol a fejlett országok államai nagy aktivitást mutatnak. Az állami szerepvállalásra 
ezért nálunk is más szemmel kellene nézni. Azt minden olyan területen, amely a gazdasági 
szerkezet korszer_sítését szolgálja, bátorítani kell. Hiszen hazánk sem számíthat arra, hogy 
csupán a piaci erQkre hagyatkozva fel tudja zárkóztatni a lemaradt és korszer_tlen szerkezet_ 
gazdaságát. A piac ugyanis üzleti érdekek mentén, a rövidtávú profitfelhalmozás maximálása 
céljával m_ködik. Ezzel a szemmel tekintenek hazánkra is az itt m_ködQ külföldi cégek. A 
felzárkózáshoz viszont hosszú távú szemléletre és a jövQbe való tudatos befektetésekre van 
szükség. Ez pedig aktív állami szerepvállalást igényel. Éppen ezért, bár a nagy adósságállo-
mány és az EU által támasztott költségvetési hiány leszorítási követelmény rengeteg pénzt és 
energiát szív el a fejlesztésektQl, szem elQtt kell tartanunk a körülöttünk zajló jelentQs változá-
sokat, átalakulásokat. A válság alatt és a válság után hozott állami döntések alapján fogunk mi 
is éppen úgy, mint a többi ország, a fejlett vagy a lemaradó világhoz közeledni.

Magyarország kis ország, de vannak komoly erQsségei. Ezek között van a kiváló ter-
mQföld, a vízkészlet, a kreatív humán tQke, a vállalkozó szellem, továbbá a tudásintenzív 
területeken – az oktatásban, kutatás-fejlesztésben, kultúrában és egészségügyben – elért 
eredmények. Ezért minden esélyünk megvan arra, hogy ne a tudást másoktól megvásárló 
és azt hasznosító, hanem a tudást teremtQ nemzetek közé emelkedjünk: azaz képességek-
kel, tudással és ne olcsósággal versenyezzünk.

Ehhez csupán egy, az ezen fejlQdési utat felvázoló jövQképre és a hazai kkv-k fontossá-
gát is felismerQ aktív fejlesztési stratégiára van szükség, amely a meglévQ erQforrások ha-
tékony és a célokat jól szolgáló hasznosítását biztosítja. A feladat nagy, de nem lehetetlen. 
Az idQ viszont fogy. Ezért mielQbb bele kellene már vágni.
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