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Nyiri Lajos

Leszakadás vagy követés a tudásintenzív fejlõdésben
A hazai K+F az OECD-folyamatok tükrében

A tudomány és technika területén az OECD-országok ráfordításainak, a kormányok
szerepvállalásának, az üzleti szféra erõfeszítéseinek vizsgálata alapján megállapít-
ható, hogy a napjainkban meghatározó tudásintenzív fejlõdési típusban a gazdasági
növekedés fontos hajtóereje a kutatási-fejlesztési tevékenység. A nemzetközi gya-
korlatot elemezve, egyértelmûen kimutatható a periféria és a dinamikus fejlõdést fel-
mutató országok stratégiája közti különbség. A válaszút elé érkezett Magyarország-
nak ezek ismeretében kell eldöntenie: miként támaszkodik a versenyképességet egyre
inkább meghatározó tudásbázisra, és az uralkodó tendenciák tanulmányozása és
figyelembevétele alapján kell kialakítani a tudomány- és technológiapolitikát, amely
a modernizáció gazdasági és társadalmi feladatainak teljesítését szolgálja.

A magyarországi kutatás-fejlesztés területét elemzõ írások, tanulmányok az elmúlt évek-
ben egy dologban egyetértettek: a mai helyzet rendkívül kedvezõtlen. Annak megállapí-
tása, hogy valami jó vagy rossz, mindig összehasonlítás eredménye. A referencia kivá-
lasztásában rendszerint van némi önkényesség, ami persze visszahat a következtetések
hitelességére, komolyságára. Politikusok, kormányzati szakemberek, szakmai szerveze-
tek vezetõi, valamint a kutatók is az iparilag fejlett országokat tekintik általában viszo-
nyítási alapnak. Gyakran hangzik el érvként, hogy Magyarország adott mutatószámot
illetõen lényegesen elmaradt az Európai Uniótól, de hasonló hivatkozási pontként emle-
getik az OECD-t is. Miközben  jogos a tiltakozás az ellen, hogy blokként kezeljék térsé-
günket, ezek az összehasonlítások homogén szervezetként tüntetik fel  az EU-t, vagy az
OECD-t. Az így leegyszerûsített, a tartalmi elemek feltárására nem is törekvõ, a dönté-
sekre a nemzetközi gyakorlatból kiragadott példát keresõ és természetesen találó érv-
rendszer használata konzerválja azt a � magyar döntéshozatali kultúrában mélyen gyöke-
rezõ � rutinná vált gyakorlatot, amely nem a tények, tapasztalatok elemzésére épít, ha-
nem a lényegében már meghozott döntésekhez keres érveket. Pedig az OECD-konform
mérési, statisztikai módszerek alkalmazása a kutatás és fejlesztés területén is elengedhe-
tetlen az összehasonlíthatósághoz. Ez azonban a stratégiai döntések meghozatalához csak
a szükséges feltételeket biztosítja, az elégségeseket nem. Egyes kiragadott statisztikai
mérõszámok helyett ugyanis mindig az ezek mögött meghúzódó folyamatok elemzésére
kell(ene) koncentrálni. Tekintve, hogy a kutatás és fejlesztés nemzetközi trendjeivel tör-
ténõ hazai példálózás terén még a leglényegesebb mutatószámok esetében is rendkívül
nagy a szórás, gyakoriak az egymásnak ellentmondó hivatkozások és helyenként fogalmi
zavarral is találkozhatunk, e cikk nem többre és nem kevesebbre vállalkozik, mint az
OECD-országok kutatás-fejlesztési ráfordításainak idõbeli alakulásából bizonyos � remé-
nyeink szerint Magyarországon is hasznosítható � következtetések levonására.
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1 A Tudománypolitikai Kollégium 1996. január 22-i ülésén, a kormány új tudománypolitikai irányelvei-
nek vitáján éppen e kérdést illetõen hangzott el célként � egyelõre még nem döntésként �  a �bûvös� 1,5
százalék elérése az ezredfordulóig.

K+F ráfordítások és a GDP

Az elmúlt évtizedekben a kutatási-fejlesztési (a továbbiakban: K+F) tevékenység egyre
közvetlenebb gazdasági versenyképességi tényezõvé vált. Ezzel párhuzamosan egy gaz-
daság (ország) ez irányú aktivitásának egyik legfontosabb jellemzõjévé lépett elõ a teljes
K+F ráfordítás (angolul: Gross Domestic Expenditures on Research and Development �
GERD) GDP-hez viszonyított aránya. Mivel a továbbiakban elsõsorban ezzel a �mérõ-
számmal� dolgozunk,  az 1. táblázatban közöljük az OECD és egyes ázsiai dinamikusan
fejlõdõ országok egy fõre jutó GDP-jének alakulását 1981 és 1993 között.

1994-ben a hazai teljes K+F ráfordítás/GDP értéke 0,93 százalék volt a KSH hivata-
los adatai szerint, ugyanakkor vezetõ tudósok (nem az innovációkutatás területérõl), szak-
mai szervezetek � empirikus adatokkal ugyan nem alátámasztva és a helyzet drámaiságát
szónoki fogásként alátámasztandó � ennél lényegesen kisebb értékeket emlegetnek 0,3 �
0,5 százalék között.

1. táblázat
A GDP alakulása az OECD-ben és néhány dinamikus ázsiai országban

(1981 és 1992)

Az egy fõre jutó GDP

Ország 1981 1992

ECU folyó áron
index

1981=100

Dánia 11 525 20 049 173,9
Finnország   9 905 16 942 171,0
Norvégia 12 688 19 911 156,9

Portugália   2 237   5 745 256,8
Görögország   4 009   5 622 140,2
Törökország   1 297   1 527 117,7

Spanyolország   5 047 10 773 213,5
Írország   5 020   9 415 187,5

Franciaország 11 140 17 165 154,0
NSZK 11 874 17 759 149,6
Svájc 16 025 27 822 173,6
Hollandia 10 800 15 793 146,2
Egyesült Államok 11 963 17 921 149,8
Japán   9 297 21 738 233,8

Korea   1 646   5 236 318,1
Szingapúr   5 136 12 130 236,1
Hongkong   5 449 11 845 217,4

Forrás: The European Report [1994].

Az OECD-országok, valamint azon belül a három nagy térség teljes K+F ráfordítás/
GDP alakulását mutatja a 2. táblázat. Vagyis akár az OECD-hez, akár az EU-hoz viszo-
nyítjuk magunkat � legalábbis ami az átlagot illeti �, 1,5 százalékos célkitûzés ambició-
zusnak nem nevezhetõ.1
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2. táblázat
A teljes K+F ráfordítás/GDP alakulása az OECD három nagy térségében

Térség Teljes K+F ráfordítás/GDP
(százalék)

1981 1993

Észak-Amerika 2,3 2,4
EU�15 1,7 2,0
Japán 2,1 2,7
OECD-átlag 2,0 2,2

Forrás: OECD [1995].

A legkevésbé dinamikus térséget, az EU-t nézve, a teljes K+F ráfordítás 1981�1985
között átlagosan évi 4,6 százalékkal, 1986�1990 között pedig 4,4 százalékkal emelke-
dett, vagyis az ilyen célokra fordított összegek tíz év alatt több mint 55 százalékkal
növekedtek. Észak-Amerika ezt kissé, Japán pedig igen nagy mértékben haladta meg.

Ha országonként nézzük meg az aktuális  adatokat ugyanezen idõszakban, akkor né-
hány további megállapítás tehetõ:

� A nyolcvanas években a fejlett ipari országok mindegyikében (kivéve az Egyesült
Királyságot és Hollandiát) növekedett a GDP-hez viszonyított K+F ráfordítások aránya,
ami egyértelmûen a versenyképesség és a technológia szorosabb kölcsönhatásának gaz-
daságpolitikai felismerésével függ össze.

� Kiemelkedõen magas a ráfordítások aránya Svédországban, az Egyesült Államok-
ban, Japánban, Svájcban, az NSZK-ban és Franciaországban.

� A számunkra kritikus 1,5 százalékos érték alatt találjuk Görögországot,  Írországot,
Olaszországot, Portugáliát, Spanyolországot és Törökországot.

� 1993-ban a teljes ráfordítások (385 495 millió dollár folyó áron � OECD [1995]) 84
százalékán öt ország � az Egyesült Államok, Japán, az NSZK, az Egyesült Királyság és
Franciaország � osztozott. Ennek az összegnek több mint fele az Egyesült Államok,
negyede Japán részesedése. Európán belül is egyfajta koncentráció figyelhetõ meg: a
teljes 123 056 millió dolláros ráfordítás csaknem 70 százalékát az elõbb említett három
európai ország teljesítette. Ezzel magyarázható az EU�15 térség viszonylag magas teljes
K+F ráfordítás/GDP aránya (2,0 százalék 1993-ban), miközben a tagállamok döntõ több-
sége (szám szerint tíz ország) alatta marad ennek az értéknek.

� Különösen figyelemre méltó néhány kisebb ország aktivitásának intenzív növekedése
az elmúlt 15 évben, amely azzal függ össze, hogy ezek a nemzetek stratégiai elemként
jelenítik meg gazdaságpolitikájukban a tudásintenzív fejlõdést. E stratégia meghatározó
eleme a felismerés: már ma meg kell ismerni azokat a tudományos és technikai eredmé-
nyeket, amelyek holnap alakítják-befolyásolják a világpiaci értékrendet, és ennélfogva
birtoklásuk, illetve az adaptálásukra történõ felkészülés  komparatív elõnyt jelenthet.
Finnország 1981 és 1993 között 1,2 százalékról 2,2 százalékra növelte GDP-arányos
ráfordításait, Dánia esetében ez 1,1 százalékról 1,8 százalékra, Norvégiában 1,3 száza-
lékról 1,9 százalékra, Svédországban pedig 2,3 százalékról 3,1 százalékra emelkedett
(OECD [1995]). Vagyis miközben az egész világon a ráfordítások koncentrációját figyel-
hetjük meg, a dinamikus OECD-�kisgazdaságok� egyre jelentõsebb erõket fordítanak a
tudás- és technológiabázisaik fejlesztésére. E törekvések mögött elsõsorban nem presz-
tízskutatások végzésére vagy a globális értelemben is jelentõs áttörést eredményezõ tech-
nológiák létrehozására irányuló célkitûzések állnak. Ezek az országok magas színvonalú
és növekvõ tudásbázissal alapozzák meg a nemzetközi vérkeringésen belüli haladásukat,
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és javítják saját problémáik megoldására irányuló  képességeiket, ugyanakkor pragmati-
kus technológiapolitikát folytatva, bizonyos mûszaki területekre (prioritásokra) koncent-
rálnak. Kiemelt K+F területnek tekintik például Finnországban az élelmiszeripart, a
faipart, a papírgyártást, Dániában az élelmiszeripart, a gyógyszergyártást, Svédország-
ban pedig a papír- és gyógyszergyártást, a megmunkált fémtermékek és a távközlési,
félvezetõipari termékek elõállítását. Bár nyilvánvalóan a prioritási listán még szerepel-
nek további területek, azonban a felsorolt témák kutatására és kísérleti fejlesztésére az
OECD átlagnál lényegesen nagyobb arányban fordítanak forrásokat.

� A periféria országaira egyértelmûen az alacsony K+F ráfordítás jellemzõ, de még
ezekben a gazdaságokban is a GDP növekedését meghaladó mértékû volt a vizsgált idõ-
szakban a K+F ráfordítás.

Az OECD-térségben 1981�1993 között a teljes K+F ráfordítás/GDP arány a legna-
gyobb mértékben � 1 százalékponttal � Finnországban növekedett. Ha ennek tükrében
nézzük az ezredfordulóig Magyarországon elérni kívánt 1,5 százalékot és a jelenlegi 1
százalék alatti helyzetet, akkor a jelzett célkitûzést már nem tekinthetjük elhanyagolható-
nak. Ezt igazolja Japán második világháború utáni példája is, amely 1960 és 1990 között
rendkívül szerves fejlõdés részeként növelte meg 1,11 százalékról 2,78 százalékra a
teljes K+F ráfordítás/GDP arányát (White Paper ... [1995]). E növekedés csak 1975�
1978 között tört meg kissé az olajválság hatásaként, amúgy egyenletesen növekvõ volt.
Ehhez hozzá kell tenni, hogy a dinamikusan fejlõdõ ázsiai térség néhány országa az
OECD sikergazdaságaihoz hasonló mértékben növeli K+F ráfordításait. A teljes K+F
ráfordítás/GDP arány például a Koreai  Köztársaságban 1980 és 1990 között 0,89 száza-
lékról 1,9 százalékra, Tajvanon pedig 0,7 százalékról 1,7 százalékra emelkedett (Asia�s
New ... [1995]), és ez a trend a kilencvenes években is folytatódott. Vagyis 10-12 éves
idõszak alatt tudták még ezek az amúgy az átlagost messze meghaladó dinamizmust fel-
mutató gazdaságok is 1 százalékponttal növelni a teljes K+F ráfordítás/GDP értéket. E
növekedés mögött azonban minden esetben a GDP számottevõ emelkedése és a vállalko-
zások fokozott szerepvállalása érhetõ tetten. A nemzetközi folyamatok elemzése alapján

1. ábra
A teljes K+F ráfordítás alakulása a GDP százalékában 1993-ban

Forrás: OECD [1995].
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levonható tanulság: a vállalkozásoknak a K+F finanszírozásában való erõteljesebb rész-
vétele kívánatos. Egy magyarországi szerves fejlõdést csak ezt szolgáló tudatos és
aktív gazdaság- és innovációpolitika eredményezhet. Csak így csökkenthetõ az állam
túlsúlya. Mindez a jelenlegi folyamatok teljes körû újragondolását igényli. Ugyanak-
kor meg kell jegyeznünk, hogy e folyamatok idõállandója években mérhetõ. Még azonnali
(az 1997. évi költségvetési és adótörvényekben hatályba lépõ) intézkedéscsomag is
csak hosszabb távon hozhat érzékelhetõ változásokat  a vállalkozások K+F aktivitása
terén, ugrásszerû javulásra 2000-ig nem lehet számítani. Éppen ezért ezzel párhuza-
mosan, fokozatosan csökkenõ arányban pótolható (pótolandó) központi forrásból a ki-
esõ rész.

A K+F ráfordítások forrásának szerkezete

Az elõzõekben a teljes ráfordításokkal foglalkoztunk, amely nemcsak a költségvetési
pénzeket, de más, mindenekelõtt az üzleti élet forrásait is tartalmazza. Hazai érvelések-
ben � még szakmai körökben is � elõfordul, hogy a teljes K+F ráfordítás/GDP tényszá-
mokat mint kormányzati ráfordításokat emlegetik. Gyakran találkozunk azzal a leegysze-
rûsített világképpel is, amely a mûszaki fejlesztést kizárólag vállalati kategóriaként (fel-
adatként) kezeli, egyben az állam (kormány) erõteljes visszavonulását sugallva. De vajon
az egyes OECD-országok kormányai miként vélekednek szerepükrõl (megint csak a K+F
ráfordítások tükrében)?

Az adatok azt mutatják, hogy az OECD tagjainak innovációpolitikája nem támaszko-
dik pusztán a piaci motivációkon alapuló allokációra. A tudomány és a technika viszony-
lag széles területe a gazdasági szférán kívül helyezkedik el, átfogja a kultúra, a szociális,
a védelmi területek egy részét és az élet minõségét alakító tényezõket. Ezt a tendenciát az
információs és kommunikációs technológiák intenzív fejlõdése és széles körû társadalmi
elterjedése tovább erõsíti.

A teljes K+F ráfordítások forrásainak arányait illetõen a három fõ térség 1981-es és
1993-as adatait a 3. táblázat mutatja.

3. táblázat
A K+F források megoszlása az OECD három térségében

Üzleti szféra Kormány Más hazai Külföldi
Térség (százalék) (százalék) (százalék) (százalék)

1981 1993 1981 1993 1981 1993 1981 1993

Észak-Amerika 48,4 57,6 49,3 39,6 2,0 2,3 n.a. n.a.
EU�15 48,7 53,2 46,7 39,7 1,1 1,4 3,5 5,7
Japán 67,7 73,4 24,9 19,6 7,3 7,0 0,1 0,1

Teljes OECD 51,2 58,8 45,0 36,2 2,4 2,9 n.a. n.a.

Forrás: OECD [1995].

Az üzleti szféra K+F ráfordításai mind a három meghatározó térségben a GDP növe-
kedését meghaladó mértékben emelkedtek 1981 és 1993 között, ami alátámasztja a ver-
senyképesség, valamint a tudás és technika közti egyre szorosabbá váló kapcsolatról
szóló közgazdasági elméleteket. Ezzel párhuzamosan csökkent a kormányzati ráfordítá-
sok aránya (nem az összege!). Magyarországon ezzel éppen ellentétes folyamatok zajla-
nak: a zsugorodó összes K+F ráfordításon belül az üzleti szférából származó források
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drámaian csökkentek 1988 és 1994 között. Emiatt a központi források részaránya annak
ellenére növekedett, hogy abszolút összege reálértékben 38 százalékkal csökkent.

A kép természetesen színesebb, ha nem a nagyobb régiókat, hanem az egyes országo-
kat vizsgáljuk. A kormányzat szerepvállalása a K+F finanszírozása terén az Egyesült
Államokban hagyományosan nagy, amely elsõsorban a nemzetbiztonsági célú tevékeny-
séggel függ össze. A világpolitikai helyzet megváltozását tükrözi az állami részesedés
jelentõs csökkenése a kilencvenes évek elején. Hasonló okokkal magyarázható a francia
és a brit költségvetési K+F ráfordítások szerkezetének ugyanilyen változása az elmúlt
években. Japánban ugyanakkor hagyományosan az üzleti szféra ráfordításai dominálnak.
Az elmúlt 30 évben a központi költségvetés lényegében a GDP növekedésével szinkron-
ban vállalt többletet, míg a teljes K+F ráfordítás/GDP érték növekedése teljes mérték-
ben a magángazdaság fokozott és tartósan növekvõ szerepvállalásával magyarázható. A
japán kulturális hagyományokból következõen a kormányzat funkciói közül kevésbé a
finanszírozás, a források újraelosztása, inkább a koordináció és a harmonizáció dominál
a K+F területén. Gyenge kormányzati szerepvállalásról beszélhetünk Svájc, Svédor-
szág, Írország és Nagy-Britannia esetében.

2. ábra
A források megoszlása a teljes K+F ráfordítások százalékában, 1993

Forrás: OECD [1995].

Közepesen erõs pozícióval rendelkezik a finn és a dán kormány, közepes helyzetben
van Hollandia, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, és túlsúlyos a kor-
mányzati befolyás Törökországban, Görögországban és Portugáliában. Ez utóbbi két
ország, valamint Írország esetében jelentõs külsõ támogatásként jelenik meg az Európai
Unió ún. strukturális alapjából biztosított K+F finanszírozás. Figyelmet érdemel az a
tudatos ír gazdaságpolitika, amely 1980 és 1993 között 37,7 százalékról 64,5 százalékra
növelte a vállalkozói szféra K+F ráfordításainak az arányát (OECD [1995]). Meg kell
említeni, hogy a nem perifériahelyzetben levõ országok közül csak Franciaország, Olasz-
ország és Spanyolország vállalkozási szektora járul hozzá kevesebb mint 50 százalékkal
a teljes K+F ráfordításokhoz.

A fentieket elemezve, meg kell azt is állapítani, hogy e finanszírozási arányok, a
kormányok szerepének intenzitása � egy bizonyos határon belül � nincs lineáris össze-
függésben az adott nemzetgazdaság teljesítõképességével, világpiaci versenypozíciójá-
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val. A példa kedvéért Hollandiát és Svájcot említhetjük meg. Mint láttuk, Hollandia
esetében az állam részesedése a teljes K+F ráfordítás csaknem felét éri el. Ugyanakkor
Svájcban az állam szerepe nem meghatározó (1993-ban a teljes K+F ráfordítás kevesebb
mint 30 százaléka származott innen), bár meg kell jegyezni, hogy azon kevés OECD-
országok egyikérõl van szó, amelyben a nyolcvanas években az üzleti szféra hozzájáru-
lása kisebb mértékben növekedett, mint a költségvetésé. E két gazdaság, az állami sze-
repvállalás mértékében megnyilvánuló különbségek ellenére rendkívül jó versenyképes-
ségi mutatókkal rendelkezik a világpiacon. A nemzeti innovációs rendszer állapota, szer-
kezete, az állami szerepvállalás hagyományai, kulturális tradíciók, gazdaságpolitikai cél-
kitûzések egyaránt befolyásolják egy-egy kormány tényleges magatartását. A lényegi
kérdés ezzel kapcsolatosan inkább az, hogy az állami források felhasználásának módja,
eszközei hogyan illeszkednek a nemzeti innovációs rendszerbe és ösztönzik-e a vállalko-
zások innovatív tevékenységét.

Szembetûnõ, hogy a periférián elhelyezkedõ országokra a túlsúlyos állami szerepvál-
lalás és az üzleti szféra K+F iránti érdektelensége jellemzõ (Magyarország mutatói az
elmúlt években egyértelmûen ebbe az irányba változtak). Egyes országok éppen e hely-
zet megváltoztatásában keresik a perifériáról való elmozdulást. Ilyen szempontból Finn-
országot sikertörténetnek, míg Írországot bíztató kísérletnek tekinthetjük. A magyaror-
szági szakmapolitikai és gazdasági döntéseink elõkészítése során az eddigieknél mélyeb-
ben kellene tanulmányozni ezen országok gyakorlatát, de fõleg gondolkodásmódját és
megközelítési módszereiket.

3. ábra
A kormányzati források a teljes K+F ráfordítás százalékában

1993-ban

Forrás: OECD [1995].

A K+F ráfordítások felhasználásának szerkezete

A kutatási-fejlesztési ráfordítások forrásainak és azok felhasználásának szerkezete eltér
egymástól, hiszen egyre intenzívebb keresztfinanszírozások történnek az innovációs rend-
szer egyes elemei között (egyrészt az állami forrásokból hagyományosan nem csak az
állami és non-profit szektor részesedik, másrészt a vállalkozások szerzõdéses kutatási
megrendelései a felsõoktatásban és az állami kutatóhelyeken nem elhanyagolható mére-
tûek).
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Az üzleti szféra a teljes ráfordítás több mint 70 százalékát használja fel Észak-Ameri-
kában és Japánban, ennél kisebb a részesedése Európában (lásd a 4. táblázatot). Minden
térségben növekedett azonban a vizsgált idõszakban e szektor súlya, és ezzel párhuzamo-
san csökkent a kormányzati kutatóintézetekben történõ felhasználás aránya. A központi
kormányzati kutatóhelyek szerepe a nemzeti innovációs rendszeren belül Európában a
legintenzívebb. A felsõoktatási kutatás súlya növekedett Európában és Észak-Ameriká-
ban, míg Japánban némileg visszaszorult. (Igen fontos ismételten felhívni a figyelmet
arra a tényre, hogy arányokról, nem pedig a rendelkezésre bocsátott összegekrõl van
szó.)

4. táblázat
A K+F ráfordítások felhasználásának alakulás az OECD három térségében

(százalék)

Térség
Üzleti szféra Kormányzat Felsõoktatás Magán non-profit

1981 1993 1981 1993 1981 1993 1981 1993

Észak-Amerika 69,3 70,3 12,6 10,8 15,1 15,7 3,0 3,2
EU�15 62,4 62,6 18,9 16,5 17,3 19,5 1,4 1,4
Japán 66,0 71,1 12,0 10,0 17,5 14,0 4,5 4,9

Teljes OECD 65,8 67,3 15,0 12,7 16,6 17,1 2,6 2,9

Forrás: OECD [1995].

A mélyebb, országokra bontott vizsgálat alapján a következõket állapíthatjuk meg:
� Az országok jól meghatározott körében rendkívül erõs az üzleti szektor K+F aktivi-

tása, ami viszonylagosan �elhalványítja² a kormányzati és felsõoktatási szféra súlyát. Ez
még olyan országokban is igaz, mint az Egyesült Államok, ahol amúgy jelentõs állami
kutatóintézeti hálózat mûködik. Máshol � például Svájcban vagy Svédországban � ha-
gyományosan viszonylag alacsony a kormányzat saját K+F tevékenysége, ennélfogva a
teljes K+F ráfordítás közel egynegyedét használja fel a felsõoktatás. Az Egyesült Álla-
mokban és Japánban ez 15 százalék alatt van.2 Természetesen súlyos tévedés lenne ebbõl
azt a következtetést levonni, hogy ezekben az országokban az egyetemi kutatás vissza-
szorul, illetve jelentõsége a nemzeti innovációs rendszeren belül csökken. Ezeknek az
intézményeknek a szerepe a tudásbázis növekedésében nyilvánvaló, és éppen ezért válik
egyre inkább versenyképességi tényezõvé a kutatás (akár egyetemi, akár �fõhivatású�
kutatóintézeti keretekben) és a közvetlen piacorientált tevékenység közti kapcsolat erõsí-
tése, az ún. transzfer jellegû tevékenység az iparilag fejlett gazdaságokban.

� Az országok másik csoportját a közepes vállalkozási részvétel jellemzi. Ez a szektor
ezekben a gazdaságokban a teljes K+F ráfordítások 50�60 százaléka közötti részét hasz-
nálja fel. Ugyanakkor az adott ország intézményrendszerének helyzete, hagyományai a
további felhasználási arányokat alapvetõen befolyásolják. Így például erõs felsõoktatási
részaránnyal találkozhatunk (ez a teljes ráfordítás több mint egynegyedét jelenti) Dánia,
Svédország és Norvégia esetében, míg viszonylag számottevõ (20 százalék körüli) a
kormányzati közvetlen felhasználás azokban az országokban, ahol kiterjedt állami kuta-
tóintézeti hálózat mûködik (például Finnországban, Olaszországban, Franciaországban
és Hollandiában).

� A periférián elhelyezkedõ országokban igen alacsony a vállalkozások K+F aktivitá-
sa (Görögországban, Törökországban és Portugáliában a teljes K+F ráfordítás kevesebb

2 1993-as adat (OECD [1995]).
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mint 30 százalékát használták fel ebben a szektorban3 ), és többnyire jelentõs a felsõokta-
tás szerepe (Görögországban 39,5 százalék,4 Portugáliában 43,7 százalék,5 Törökország-
ban pedig 67,8 százalék6  jutott ide a teljes K+F ráfordításból). A kormányzati kutatóin-
tézeti hálózat erõs Görögországban (a teljes ráfordítások több mint 40 százalékát használ-
ták fel7 ), míg gyenge Törökországban (8,2 százalék8 ).

Az állami szerepvállalás mértéke

Általánosságban kijelenthetõ, hogy mindhárom meghatározó régióban az állami támoga-
tások felhasználása terén 1981�1992 között az üzleti szféra részesedése csökkent (nem a
pénzek mennyisége, hanem az egészen belüli aránya!). Ugyanakkor az egyes térségek
megközelítése � mondhatni innovációs kultúrája � között lényeges különbség van e té-
ren. Észak-Amerika (fõleg az Egyesült Államok) a közpénzeknek több mint egyharma-
dát, Európa közel egyötödét az üzleti szektorban költi el. Ázsiában, mindenekelõtt Ja-
pánban az állam rendkívül kis összeget fordít a magáncégek közvetlen támogatására (a
teljes állami K+F támogatás kevesebb mint 5 százalékát9 ), és inkább saját kutatóhelyeit
és a felsõoktatási intézményeket részesíti elõnyben. Az állami források jelentõs részét
szánják mindenhol a felsõoktatási K+F tevékenység támogatására. A jelentõsebb tudo-
mányos-technikai áramlatok társadalmi léptékû elterjedéséhez olyan hálózat szükséges,
amely meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a gazdasági egységek az újat
megfelelõen hasznosíthatják. E struktúra egyik leglényegesebb elemeiként kezelik általá-
ban � az iparilag fejlett, de a dinamikusan fejlõdõ világban is � a felsõoktatási intézmé-
nyeket, amelyek  hagyományos, évszázados funkciói mellett (oktatás, képzés, kutatás) az
elmúlt évtizedekben egyértelmûen felerõsödött a speciális mûszaki és üzleti szolgáltató és
tudás-, valamint technológiatranszfer jellegû tevékenység is. Ennélfogva a felsõoktatási
K+F közvetlen állami támogatása olyan indirekt piacorientált akciónak is minõsíthetõ,
amely társadalmi méretekben hozzájárul a nemzeti innovációs rendszer harmonikus mû-
ködéséhez, ugyanakkor az így �elõállított� tudásból a vállalkozások közvetlenül is profi-
tálnak kooperációs és szerzõdéses kapcsolataikon keresztül.

Az európai országok adatait vizsgálva a következõk állapíthatók meg:
� �japán� típusú felhasználási struktúrával � azaz alacsony kormányzatiforrás-felhasz-

nálás a vállalkozási szektorban � a fejlettek között Finnország, Hollandia, Írország, Ausztria
és Svájc rendelkezik;

� erõs kormányzati felhasználás tapasztalható Franciaországban és Olaszországban (a
teljes kormányzati ráfordítás több mint 40 százalékát saját intézményeikben használják
fel);

� kiemelkedõen magas a felsõoktatási részesedés Svájcban (több mint 80 százalék),
Ausztriában (70 százalék feletti) és Írországban (közel 70 százalék);

� a perifériát a magánszféra alacsony részaránya, viszonylag magas kormányzati és
felsõoktatási felhasználási arány jellemzi.

3 1992-es adat (OECD [1995]).
4 1992-es adat (OECD [1995]).
5 1993-as adat (OECD [1995]).
6 1993-as adat (OECD [1995]).
7 1993-as adat (OECD [1995]).
8 1993-as adat (OECD [1995]).
9 1993-as adat (OECD [1995]).
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4. ábra
Az üzleti szféra K+F felhasználásának forrásai

Ha megvizsgáljuk, hogy a vállalkozások K+F felhasználásának forrásszerkezete mi-
lyen, további érdekes megállapítások tehetõk. Honnan jut forrásokhoz a vállalat, és mennyi-
re nyitott az állam e tevékenység támogatása terén?

A kép e tekintetben is rendkívül színes, alapvetõen azonban az országok két csoportjá-
ra szükséges felhívni a figyelmet:

� gyenge a vállalkozások közvetlen kormányzati támogatása (a teljes vállalati felhasz-
nálás kevesebb mint 10  százaléka származik a költségvetésbõl) Japán, Dánia, Ausztria,
Finnország, az NSZK, Hollandia és Svájc esetében;

� erõs kormányzati támogatás jut a vállalkozásoknak (15 százalék feletti részvállalás)
az Egyesült Államokban, Franciaországban és Norvégiában.

5. ábra
Az üzleti szféra K+F felhasználásának forrásai 1993-ban

a teljes üzleti felhasználás százalékában

*1991-es adat.
Forrás: OECD [1995].
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A periférián levõ országokra általában az jellemzõ, hogy alacsony a kormányzati for-
rások vállalkozói körben történõ felhasználásának aránya.

Néhány ország esetében a vállalati K+F tevékenység forrásainak viszonylag jelentõs
része származik külföldrõl (Kanada esetében ez 17,8 százalék, Görögországéban 29,6
százalék, Portugália esetében 10,4 százalék, Spanyolországéban 7,9 százalék, Nagy-
Britannia esetében 15,4 százalék volt 1993-ban).

Következtetések

Az elõzõekben megvizsgált folyamatok, trendek alapján megállapítható, hogy egy ország
K+F ráfordításainak és azok felhasználásának szerkezete, nagysága, a GDP-hez viszo-
nyított mértéke, ezek idõbeli változása, alakulása nagymértékben függ az ország gazda-
sági erejétõl, a K+F intézményrendszer struktúrájától, a gazdaságpolitikai célok és az
innováció viszonyától, a gazdálkodó szervezetek kultúrájától, a hagyományoktól és szá-
mos esetben világpiaci, világpolitikai mozgásoktól. Vagyis az egyik legfontosabb tanul-
ság éppen az, hogy nem OECD-átlagot vagy EU-átlagot kell célul kitûzni egy-egy muta-
tószám elérése tekintetében, hanem el kell dönteni, hogy kívánatos-e a tudásintenzív
tevékenységek súlyának növekedése a gazdaságban, vagy e szempont nem tartozik a mo-
dernizációs tényezõk közé. A követendõ tudomány- és innovációpolitika ugyanis ettõl a
döntéstõl függ. Az elsõ változat versenyképességet növelõ gazdasági elemként kíván
támaszkodni a technikai tudásra és képességekre, és ennélfogva beruházásként kezeli a
K+F szektort, míg a második kulturális kötelezettségbõl kiindulva, támogatandó terület-
ként értelmezi azt. A 20. század végén még olyan közepesen fejlett országban, mint
Magyarország sem lehet a K+F, az innováció, a tudomány prioritásait, a követendõ
szakmapolitikai célokat, intézkedéseket elszigetelten, a társadalom, a gazdaság fejlõdési
stratégiájától függetlenül szemlélni. A nemzetközi példák automatikus átvétele pozitív
eredményhez csak véletlenszerûen vezethet. Ugyanaz az intézkedés Ausztriában és Íror-
szágban � éppen a gazdasági, kulturális, szociális feltételek és hagyományok eltérõ jelle-
ge miatt � lényegesen eltérõ hatásmechanizmusokat válthat ki. Egy ország adókultúrája
és szokásai például teljesen semlegesíthetnek máshol eredményesen mûködõ szabályozá-
sokat.10

Az OECD-országoknak két csoportja érdemel megkülönböztetett figyelmet szakmai
döntéseink meghozatala során:

� a periférián elhelyezkedõ, valamint
� az intenzívebb fejlõdést felmutató kisebb országok.
A periférián � az egy fõre jutó GDP alapján � Görögország, Törökország és Portugália

helyezkedik el. Ezekben az országokban az egy fõre jutó teljes K+F ráfordítás jelentõ-
sen elmarad a fejlettebbekétõl, a teljes K+F ráfordítás/GDP értéke 1 százalék alatt volt
még 1993-ban is. Általános sajátossága ennek az országcsoportnak, hogy a kutatás-fej-
lesztést nem tekinti a gazdasági versenyképesség növelése szempontjából lényeges fak-
tornak, a hazai kutatási eredmények gyártásba vitele szegényes, a kapcsolat a piac és a
tudásbázis között szerény. A vállalkozások K+F ráfordításai nem jelentõsek, általában a

10 Nem elhanyagolható szociálpszichológiai tényezõ például az, hogy a társadalom, az állampolgár mi-
ként viszonyul az adózáshoz: társadalmilag szükséges elemként, állampolgári kötelezettségként fogja azt fel,
megsértését a legfõbb bûnként ismeri-e el (mint a fejlett országok jelentõs részében), vagy az állami �sarc�
eszközét látja benne, és kijátszását bocsánatos bûnként kezeli (mint például Magyarországon). Ez a környe-
zet alapvetõen meghatározza az intézkedések végrehajthatóságát, alkalmazhatóságát. Ezen túl is igen lénye-
ges annak vizsgálata, hogy egy-egy konkrét lépés milyen szabályozórendszerbe illeszkedik. A rész beemelé-
se az egészbe minden egyes esetben adaptációt igényel.
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teljes ráfordítás egyharmada alatt mozognak, így az állam túlsúlya a jellemzõ. Ugyanez a
helyzet a ráfordítások felhasználási oldalán is: a vállalkozások a teljes K+F ráfordítás
kevesebb mint 30 százalékát képesek felhasználni, vagyis innovációs tevékenységük �
amennyiben ilyent folytatnak � elsõsorban nem saját fejlesztésekre, hanem technológiai
ismeretek kívülrõl történõ átvételére támaszkodik. Az állami források legfõbb haszonél-
vezõje általában az egyetemi szektor és ahol van, ott az állami kutatóintézeti hálózat. E
tevékenység azonban inkább kulturális, mint gazdasági jelentõségû, közvetlen hatása a
nemzetgazdaság versenyképességére erõsen korlátos.

A dinamikus fejlõdést felmutató kisebb európai országok (Finnország, Dánia, Norvé-
gia) az elmúlt 15 évben jelentõsen növelték az egy fõre jutó GDP-jüket, miközben már a
nyolcvanas évek elején az OECD �felsõ tízezres� klubjának alsó régiójába tartoztak 10
ezer ECU vagy azt némileg meghaladó egy fõre jutó GDP-értékkel. A vizsgált idõszak-
ban ezek az országok intenzíven növelték a K+F-re fordított összegeiket (amelynek a
GDP-hez viszonyított aránya 1981 és 1993 között legalább 0,6 százalékkal emelkedett),
és megközelítették a 2 százalékos küszöbértéket (Finnország ezt meg is haladta). Vagyis
a jelzett idõszakban a közepes K+F ráfordítók kategóriájából egy osztállyal feljebb lép-
tek. E növekedés mögött mindenhol a vállalkozások ráfordításainak átlagost meghaladó
emelkedése érhetõ tetten.

A kormányzati forrásoknak a vállalkozások támogatására történõ felhasználása terén
nem egységes a kép: míg Norvégiában viszonylag intenzívnek tekinthetõ ez a tevékeny-
ség (a teljes kormányzati K+F ráfordítások 17,5 százalékát használták fel ebben a szek-
torban 1991-ben), addig Finnországban ez szerényebb (1991-ben 7,6 százalék). De amíg
Norvégiában ez a szerepvállalás csökkenõ tendenciát mutat, addig Finnországban éppen
az ellenkezõje zajlik: a közpénzek egyre nagyobb hányada kerül közvetlenül a vállalko-
zásokhoz. Mindhárom országban a kormányzati K+F ráfordítások közel felét fordították
a felsõoktatási kutatóhelyeken folyó kutatásokra, és ennek az aránya a teljes kormányzati
ráfordításokon belül növekvõ tendenciát mutat. A vállalkozások saját igényeik legalább
háromnegyed részét saját forrásokból elégítik ki, a központi támogatások nem haladják
meg teljes K+F felhasználásaik 16 százalékát. E folyamat különösen izgalmas Finnor-
szág esetében, amelyet a Szovjetunió összeomlása, a keleti piacok elvesztése csaknem
olyan mértékû kihívások elé állította, mint Magyarországot vagy térségünk más országa-
it. A válságmenedzselés során azonban a kutatás-fejlesztés területét olyan prioritásként
kezelték, amelyet még ilyen körülmények között is tartósan támogattak. (A teljes K+F
ráfordítás/GDP arány 1991-ben 2,1 százalék, 1993-ban 2,2 százalék volt!) 1990 és 1995
között a finn költségvetés szinte egyetlen olyan tétele volt a kutatás-fejlesztés, amely
folyamatosan növekedett. Az elsõ csökkenés csak 1996-ban következett be, de ezt a
kormány deklaráltan átmeneti jelenségnek tekinti és az EU-ba történt belépés okozta
hirtelen megnövekedett pénzügyi terhek ideiglenes kompenzálási szükségletével magya-
rázza. Minden jel arra utal, hogy Európának ezen kisebb országai � tudatos gazdaság- és
innovációpolitikai intézkedésekkel � tartósan elkötelezettek egy technológiaintenzív, az
emberi erõforrások hatékonyabb alkalmazásán alapuló gazdasági növekedés mellett. Si-
kerük, de kudarcaik is rendkívül tanulságosak  számunkra.

Magyarország vizsgált témánk szempontjából válaszút elé érkezett: vagy a periféria
felé sodródik, vagy erõforrásait mobilizálva igyekszik dinamizálni gazdaságát. Az elõ-
nyöket felerõsítõ, a hátrányos tényezõket gyengítõ tudatos gazdaságpolitikai intézkedé-
sek nélkül a perifériára sodródás spontán folyamata nem állítható meg. A világpiaci
versenyképességet nem lehet növelni innovatív magatartás nélkül, az pedig elképzelhe-
tetlen erõs tudás- és technológiai bázis nélkül. E kérdéskörrõl szólva, igen gyakran le-
szûkítik a feladatokat nálunk a közvetlen állami ráfordítások növelésére. Egy modernizá-
ciós fejlõdési pályát célul kitûzõ gazdaságpolitika részeként természetesen ez sem �spó-



rolható� meg, azonban ennél lényegesen fontosabb a vállalkozások ösztönzésérõl,
technológiaintenzív akciók nemzeti szintû koordinálásáról, harmonizációjáról beszélni.
Sürgetõ feladat a szabályozórendszernek a kutatást és fejlesztést, lényegében az innová-
ciót ösztönzõ hatását erõsíteni, a K+F- és innovációbarát gazdasági környezetet kialakí-
tani. Egy szerves fejlõdés mindenképpen a teljes K+F ráfordítás reálértékének, valamint
GDP-hez viszonyított arányának növekedését, azon belül a vállalkozások K+F aktivitá-
sának fokozódását, és ezzel párhuzamosan az állami részvállalás jelenlegi kétharmados
súlyának a csökkenését kívánná. Tudatos modernizációs stratégia, amely a hazai tudás-
bázist gazdasági erõforrásként kezeli, nem indulhat ki a jelenlegi költségvetési támogatá-
si szintbõl, hiszen annak alakulását a rendszerváltás óta a kutatási-fejlesztési szektor
rendkívül rossz alkupozíciója és e terület gazdasági jelentõségét nem felismerõ politika
határozta meg. A K+F költségvetés bizonyíthatóan az egyensúlyjavítás áldozata volt
1990 óta, függetlenül a kormányok és a parlament összetételétõl. A kérdésre a válasz
sürgetõ és nem megkerülhetõ, mivel az okozott kár vagy az elszalasztott pozícióelõny
ellensúlyozása jelentõs többletköltséggel és idõveszteséggel jár. Márpedig mindkét té-
nyezõ növeli a gazdasági veszteséget.
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