
A FELSŐOKTATÁS KÖLTSÉGEIt

FELSŐOKTATÁSTAZ EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI TÖREKVÉSEKKEL összefüg
gésben vizsgáltuk szerte a világon. Az egyén a (középiskola utáni) továbbta
nulástól várja a társadalmi megbecsülést, jobban fizető állásokat, jobb élet-

feltételeket, szellemi ösztönzést, és gyakran kellemes időtöltést a fentiek keresésében.
Társadalmi szinten a felsőoktatástól várják a technológia, termelékenység, nemzet
közi szintű versenyképesség és a gazdaság fejlődéséc A felsőoktatás alakítja és meg
őrzi a kultúra értékeit fő mozgatórugója a társadalmi igazságosság, az esélyegyen
lőség és a demokrácia létrehozásának/megőrzésének.

Fontossága ellenére a felsőoktatás világszerte költségvetési gondoldzal küzd, s az
amúgy is magas kiadások rohamosan növekednek, sőt meghaladják a bevételeket.
A kormányok csökkentik az egyetemekre és más intézményekre fordított kiadásai
kat az alkalmazottak következetes leépítésével, a berendezések és eszközök romla
nak, a fizetések alacsonyak, és csökken a kapacitás arra is, hogy a diákok igényeinek
megfeleljen a felsőoktatás.

Ahol a költségek a diá.1zokra és a szüleikre hárulnak, növekszik az adósság, a bejutás
esélye lecsöld{en, hacsak nem teljesen lehetetlen. A költség-hozam kérdéséből adódó
politikai feszültséget az is súlyosbítja, hogy a felsőoktatás nem elég hatékony és a
költség-haszon nem kiszámítható. Amint Jean-Claude Eicher és Thiery Chevaillier,
a Dijon-i Egyetem munkatársai Az oktatás gazdasdgtana dmű 1992-ben készült ku
tatásukban írják: ,A következtetés világos. A legtöbb ország pénzügyi krízisben van az
oktatás területén. Ez a válság sokkal mélyebb, mint amilyennek a nagystatisztikák le
festik; és nem fog egyhan1af elmúlni, főként a fejlődő országokban nem, ha nem talá
lunk új megoldásokat." Ez a cikk a felsőoktatás költségeinek jellegét és dinamikáját
vizsgálja, és összegez néhány módszert és irányvonalat, ahogyan világszerte foglalkoznak
a kormányok és hivatalok az emelkedő kiadásokkal és a kevés bevétdleL

A kiadások kategóriái

Négy jól elkülöníthető kategóriába soroljuk a felsőoktatás kiadásait. Az elsőbe az
alapkiaddsok tartoznak, amiket "általános és oktatásra fordított kiadásoknak" neve-
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zünk. Ez a tantestület és a személyzet fizetését, eszközöket, könyveket, adminiszt
ratív munkákat, és meghatározott, helytől függő kiadásokat foglal magába, mint
például a bérleti díjak. Valójában ez az, amibe a tanítás megvalósítása, alapvető

kutatások, tudományos ösztöndíjak kerülnek segélyek, megállapodások hiányában.
A második kategóriába a szponzorált kutatások és a saját készletbőlfinanszírozott

egyéb tevékenységek költségei tartoznal{, melyekből nem származik jövedelem. A
szponzorált kutatások és egyéb tevékenységek költségei igen magasak lehetnek,
ezeknek elvben a tanítás és oktatás költségeihez képest igen alacsonyaknak kéne
lenniük a befolyó jövedelmek áthelyezhetetlensége miatt. A szponzorált kutatás és
tevékenység nem szabadna, hogy bármiféle költséget jelentsen a szponzorált intéz
ménynek, mert minden fajta költséget a szponzoráló cégnek kéne állnia. A szpon
zorált tevékenység befejezése nem hoz hasznot az intézménynek, mert lehetővé teszi egy
másik tevékenység kibővítését, s így a haszon a másik tevékenységre használódik fel.

A harmadik kategóriába a diákok megélhetéséhez szükséges költségek tartoznak: szo
ba, íróasztal, ruhák, mosoda, szórakozás, egyebek. Ezek függetlenek attól, hogy az
illető diák-e vagy sem. Nem szorosan tartoznak az oktatáshoz. A diálmak és szüle
inek azonban ezek a költségek legalább annyira valóságosak, mint a tandíj vagy a
könyvek ára, s amelyek fedezetét ugyanazok (diákok, család, adók, hivatalos forrá
sok) biztosítják, mint az oktatás költségeit. A diákok megélhetéséhez szükséges költ
ségek különböznek abban, hogy a diák otthon lakik a szüleivel vagy házasságban,
diál{szálláson él. A költségek a diák életszínvonalának megfelelően is változnak, a
hagyományos szegény diák-életszínvonaltól a diákságra és az életkorra sem jellemző

különleges életkörülményekig.
Végül, a költségek lehetnek könnyen mérhetőek, ha ezeket közvetlenül a diák vagy

a családja fizeti, de lehet meghatározhatatlan, ha anyagi támogatást kapnak, például
étkeztetés, szállás, vagy pedig a szülők adókedvezménye formájában. A negyedik
kategóriába tartoznak azok a költségek, amelyek abból adódnak, hogy a diákok az
egyetemi évek alatt kimaradnak a termelőtevékenységből és az ebből származó jö
vedelemből. Míg ezek a költségek elméletileg nagyon is indokoltal\., a diákok maguk
mondanak le a termelőtevékenységről ez időre, hogy tanulhassanak. Ez nagyon is
valós költség a társadalomban a munkahiány miatt, és a diákok kiesése a munkából
termeléskiesést jelent. Ez kevésbé lényeges ott, ahol a határtermelékenység és a fiatal,
IcéIJze:t1en munkaerő elhelyezkedési lehetőségei minimálisak.

felsőoktatás költségeinek tulajdonképpen három fő fedezete van minden nem-
zetnél Először kéne, vagy tud szánni a nemzet

)öv'ed,elemtlől. Lényegében ez a kél-déskc>r
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Másodszor, mi a költsége a felsőoktatásnak diákonként, elért fokozatonként, ta
nítási időegységenként vagy más, az elért eredmény alapján megállapított egységen
ként, Ez a megközelítés az intézmények hatékonyságával és terme1ékenységéve1 fog
lalkozik, ellentétben az előző megközelítéssel, amely inkább a nemzet által a felső

oktatás intézményeinek mozgósított összes forrást vizsgálja, A felsőoktatás egységnyi
költségei bajosan értelmezhetőek az összetett és nehezen mérhető mutatók miatt.

A legegyszerúbb számítás esetében a diákonkénti költség (nem sZc'Ímítva a valóságos
tanulási teljesítményt) a következőktől függ: munkaterhek (az osztály); a lciszolg::íló
személyzet aránya a kar nagyságához és a diákok számához képest; a kari fizetések és a
könyvtár, a laboratóriumok fölszereltsége és más eszközökkel való ellátottság,

A hatékonyság és termelékenység kérdése tehát az, hogy vajon a felsőoktatás ered
ményessége elérhető-e k:evesebb vagy olcsóbb ráfordítással, illetve, hogy egy adott
értékű ráfordítás nagyobb összegű vagy értékű kibocsátást eredményez-e, A minél
jobb eredmények eléréséért bizonyos dolgok átgondolására van szükség, például
jobb vezetés, hatékonyabb ösztönzés, összevonások, optimális üzemnagyság és a
technológia nagyobb méretú alkalmazása. Harmadszor, hogyan oszlanak meg a
felsőoktatás költségei az átlagpolgárok/adófizetők, szülők, diákok, vállalatok, em
berbarátok és adományozók között.

Bármekkorák a költségek, ezek bármely országban az alábbial{ valamely kombi
nációjából származnak:
- minden polgár hozzájárul az adókon vagy a vásárlóerő devalválódásán keresz
tül, melyet a bankóprés inflációs múködtetése eredményez;

- a szülők a tandíj közvetlen kifizetésén és a diák közvetett vagy közvetlen anyagi
segítésén keresztül;

- a diákok a tandíj és a megélhetéshez szükséges összegek kifizetésén keresztül,
melyeket az egész éves vagy nyári munkákból, a megtakarított pénzek kimeríté
séből, hosszú lejáratú kölcsönökből vagy a diploma utáni tandíjvisszafizetési kö
telezettségekből juttat;

- a vállalatok átvállalják a diákok kölcsönvisszafizetési kötelezettségét az alkalma
záskor, vagy speciális adó kivetése, amely pl. az összes bérköltséghez vagy az al
kalmazott diplomások számához aránylik;

- az emberbarátok adományai vagy a korábbi adományok befektetési hozadéka,
Valójában a fentiek kölcsönhatásban vannak A felsőoktatást, mint szigorúan vett

magánkiadást, amelyet a tandíjak tartanak fenn, egyesek túl költségesnek tarthatják,
de ez nem inkább közösségi ügy, mint a szabadon vásárolható luxuscikkek költségei
azok számára, akiknek van elég pénzük. Az egységnyi költség és még inkább az
összkiadás főleg a közkiadásokkal kapcsolatos, azaz azzal, hogy az ádagpolgárladó
fizető milyen mértékig viseli a felsőoktatás költségeit. Ha a felsőoktatás mindkét
költsége magas, és javarészt az ádagpolgárladófizető viseli ezeket, akkor közösségi
üggyé válik, hogy mindenki számára egyenlően hasznos legyen. Ahogy Gareth Wil
liams irja az OECD országok pénzügyi modelljeiről írt tanulmányában (1990):

"Minél több ember részesedik a felsőoktatás hasznosságábóL relative annál nagyobb
a nem részesülőkmegfosztottsága. A közösségi alapok védői úgy tekintenek a felső-
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oktatásra, mint a közpénzek mohó igénylőjére, és nem úgy, mint valamilyen mel
lékes és nem jelentős tevékenységre."

A "ki fizet?" kérdése legalább annyira vonatkozhat az egységnyi költségekre, mint
a bővülő lehetőségre és az egyenlőségre, mint társadalmi célra. A hatékonyság és az
egyenlőség önmagában például azt vonná maga után, hogy a haszonélvezők és fel
használók - ebben az esetben a diákok és bizonyos fokig a szülők - kellene viseljék
a felsőoktatás költségeinek nagyobb részét, mint ahogy azt teszik is a magánszektorban,
például az USA-ban, Japánban, a Fülöp-szigeteken, Koreában, Dél-Amerika nagyobb
részén, avagy ahogy ez folyik a költségvetési szektorban, amely fedezi az egységnyi
költségek jelentős részét (mondjuk 20-40%-át) a tandíj-kötelezettséggel, mint pl. az
USA-ban, Kanadában vagy Ausztráliában. Az okok nyilvánvalóak és a szokásosak.

Az a követelmény, hogy a tandíj fedezze a teljes költségek legnagyobb részét,
visszavetné a pazarlást és egyúttal támogatná az anyagi források újraelosztását a
hatékonyabb felhasználás felé. A tandíj mint jelentős bevételi forrás a terheket köz
vetlenül a haszonélvezőkre helyezi (akik valószínűleg egyébként is tehetősek) és
kevésbé azokra az átlagos adófizetőkre, akik közvetlenül nem részesülnek az oktatás
eredményeiből, és akik feltehetőleg egyébként is kevésbé jómódúak.

Ugyanakkor a hátrányos helyzetűek kibővített lehetőségei, fokozott részvétel a
mindenki által élvezhető szociális és gazdasági eredményekből olyan cél, mely maga
után vonja az adófizetők által nyújtott támogatások helyeslését és szükségességét a
felsőoktatásban, csakúgy, mint azon családok megsegítését, amelyek nem tudnák a
költségeket más módon fedezni. A hozzáférhetőség, a hatékonyság és az egyenlőség

mint cél tehát hatással van az összkiadásokra, az egységnyi költségekte és a terhek
arányos eloszlására.

Egységnyi költségek és minőség:

hatékonyság kontra puszta takarékosság

A hatékonyságot a költségek a ráfordítás mértéke) és a kibocsátás kapcsolata
alapján kell mérni. Bár a felsőoktatás hatékonyságának hagyományos mércéje az egy
diákra eső költség (általában "nappali tagozatos hallgató mértékegységben" kitejez-
ve), nyilvánvaló, hogya -- aki lehet nappali vagy
a szemeszterben eredménye, csak
könnyen A az, amikor meg-
találjuk a módját eső tanuló,k O""',,,,,,,

az egy eso uJ
N éha eredményesebbé válnánk,

vag'j Ilzetett és od:JL,dióbb professzoroldoJ,
mélyezettel, mindegyike te/tétele
ete:dni1érryét. Azonban, a teljesítmények me:gbízható mé:réséni~k J11ány;iban
ság keresése leegyszerűsödhet a puszta spórolásra: a költségek csökkentésére anélkül,
hogy figyelembe vennénk ennek hatását a hasznosságra vagy eredményre.
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Az eszközök és könyvtár költségvetését lehet csökkenteni. A teljesidős tanítás
részidősséválhat, vagy, ahogy sok fejlődőország esetében, az előadók annyira kevéssé
vannak megfizetve, hogy a tanításra és tudományra szentelt idő valójában részidővé

válik, amely a tanítás és a tanulás minőségi romlását hozza magával.

A költségnövekedés üteme az időben:

a felsőoktatás, mint inflációs motor

A felsőoktatásban az összes kiadások, az egységnyi költségek adott időben kevesebb
problémát jeleznek, mint a látszólag elkerülhetetlen költségnövekedési ütem az idők

folyamán. Az egységnyi költségek például olyan iramban növekednek, amely tük
rözi a kar és az alkalmazottak bérnövekedésének ütemét, megmutatva ezzel az ál
landó termelékenységnövekedés hiányát a felsőoktatásban (ez többnyire jellemző a
szolgáltatási szektorra).

A felsőoktatásra jellemző nem munkára fordított költségek, mint a könyvtári
beszerzések, tudományos felszerelések, szintén olyan ütemben növekszenek, amely
az átlagos költségnövekedést általában meghaladja. Ez viszont azt jelenti, hogy a
felsőoktatás egységnyi költségei - feltételezve az oktatási feladat, a hallgatóialkalma
zott arány, a tudományos eszközök elérhetőségének "stabil állapotát" - mindig az
átlagos költségnövekedést meghaladó ütemben fognak emelkedni: azaz gyorsabban,
mint az inflációs ráta. ,

Ha a hallgatók száma, a programok színvonala vagy a kutatási elvárások is nőnek,
az összkiadások növekedési üteme, de legalábbis az ezen költségek növelésére gya
korolt nyomás erősödni fog. Ez azt vonja maga után, hogy a bevételi forrásoknak,
elsősorban az adóknak éslvagy a tandíjaknak ugyanolyan magas ütemben kell
növekedniök, mint a költségeknek. Máskülönben a felsőoktatásl1ak karcsúsításokat
kell elviselnie az alkalmazottak számában, a relatív bérnövekményben vagy az esz
közök és felszerelések ellátottságábal1.

A politika és a felsőoktatás költségei

Mivel a felsőoktatás a legtöbb országban kormánytulajdomi vagy a kormány által
működtetett, de legalábbis közösségi befektetés (vagy mindkettő), költségszerkezete
általában ki van téve a nagypolitika és a helyi közösségi vezetés nyomásának és torzító
hatásának. Ahogy a nemzetek sem hasonlítanak egymásra, az intézmények sem
egyformák sok országban. Van négy egyszerű gyakorlat, amelyben a felsőoktatás

hatékonysága és termelékenysége a legtöbb országban egyszerűen vizsgálható:
- közalkalmazotti foglalkoztatási gyakorlat;
- a közösségi (helyhatósági) szektor költségvetési és felügyeleti gyakorlata;
- költségvetési támogatás és a tandíjpolitika;
- egyetemek mint a helyi politika célpontjai.
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Közalkalmazotti ftglalkoztatdsi gyakorlat
A legtöbb országban a karnak és az alkalmazottaknak az állam a munkáltatója 
ahogy más kormányalkalmazottaknak is -, nem az intézmény. A kormányzati vagy
közalkalmazotti foglalkoztatás egyre inkább meghatározza a foglalkozás védelmét
és a színvonalat, rendszerint a megfelelő (néha nagyon alacsony) fizetéseket is.

Ennek egyik következménye az, hogy az egyetemek gyakran képtelenek versenyez
ni a magánszektor olyan felkapott szakmáinak fizetéseivel, mint a tervezés vagy a
számítástechnika, és ehelyett arra kényszerülnek, hogy nagy létszámú csoportokat,
részidős kart alkalmazzanak, vagy néhány esetben kevésbé optimális lesz az aránya
bérköltségek és ezek hozama között.

Egy másik következmény az, hogy az egyetemeknek sok gondjuk van a kar vagy
az alkalmazottak leépítésével vagy elbocsátásával, akik közreműködéseminimális ra
csökken, így nehézségek adódnak az eszközök átcsoportosításában az alacsony költ
ségigényűről a magas költségigényű részlegek felé.

A közösségi (helyhatósdgi) szektor költségvetési és felügyeleti gyakorlata
A legtöbb kormány igyekszik maximalizálni kulcsképviseleti - ide tartoznak a főiskolák

és egyetemek - pénzügyi kontrollját, és minimalizálni a kiadásokat, amelyeket a pénz
ügyminisztérium vagy költségvetési iroda hivatalnokai hajlamosak úgy tekinteni, hogy
a "saját pénzük". Szükséges lehet korlátozni az egyetemek vagy hivatalok beleszólását a
források átcsoportosításába az elsődleges szükségletek kielégítése érdekében.

Nehéz, legalábbis nagyon kockázatos, hogy hassunk a gazdálkodásra vagy a meg
takarításokra egy költségvetési évben azért, hogy növelj ük a költekezést, hiszen egy
másik évben könnyen elveszhernek a megtakarított alapok. A nem kormányzati
eredetű bevételek - például a tandíjak vagy a magánadományok - növekedése maga
után vonhatja az adókból finanszírozott alapok arányos csökkenését.

Röviden, a költségvetési szektor költségvetésének hagyományos gyakorlata az,
hogy kisebb vagy nagyobb mértékben elriaszt a megtakarításoktól, az eszközök
átcsoportosításától, a költségvetési források gyarapításától magántőkéből, és a de
centralizált döntéshozástól, melyek mindegyikét a termelékenység és hatékonyság
fontos összetevőjének tartják a szakértők.

Költségvetési tdmogatds és tandijpolitika
a termékek és szolgáltatások hagyományosan ll1~~ene,;ek vagy az illetve

ctllctld.UdH a által erősen bár ezek a
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gyasztva, és akkoriban az oktatási költségek 25 százalékát tette ki, és ennek követ
keztében ma reálértékben egy USA dollár körülbelül hat centte! egyenértékű. A
di~:ikok vezetői ellenezték az emelésr és az egyetem e!foglalásával fenyegettek)

egyetemek mint a helyi politika célpontjai: a területi szétszórtság és a lús méret
A felsőoktatásban világszerte bekövetkezett robbanásszerű növekedés és a második
világháború vége óta a helyi politikai vezetők egyik fontos célkitűzése és vágya az,
hogy rábírja a kormányzatat, hogy felsőoktatási intézményt (lehetőleg egyetemet)
alapítson szülővárosában vagy szülőföldjén. Egy új egyetem munkalehetőséget jec

lent az építkezés ideje alatt, és más (habár különböző) munkákat a későbbi működés

idején. Ez sokat jelent a helYI választóknak. Ez a hely presztízsét emeli.
Ami kevésbé volt fontos, az a beiratkozók, a kar, rendszeres beszámoitatások

kritikus mennyisége, és a múködtető költségvetés, amelytől elvárták időről időre,

hogy megvalósítsa a minőséget és a gazdaságos üzemnagyságot. Továbbá a már
felépült intézménynek óriási politikai megtartó ereje van, még akkor is, ha már se
diákja, se programja, se forrása nincs, de szükséges, hogy fennmaradjon.

A felsőoktatás költségeire ható új tényezők és
a kormányzatok készsége és képessége a költségek fedezésére

Majdnem minden országnak van "pénzügyi krízis"-tapasztalata a felsőoktatás intéz
ményében: a kar és az alkalmazottak elvesztése, a fizetések elértéktelenedése, aZ
eszközök és a betendezések romlása, a tandíjak megfizetheterlenné válása és hason
lók. Ezen nehézségek oka a költségeknek az a jellemző vonása, hogy túlnőnek a
kiegyenIítésükre rendelkezésre álló bevételeken.

Közremúködve ezekhez a pénzügyi nehézségekhez, a közösségi felsőoktatási in
tézményeket a legtöbb nemzetnél az 1990-es évek elején az alábbi irányvonalak és
események befolyásolják:
- a technológiai fejlődés és a felsőoktatás versengése nyomást gyakorol a költség

növekedésre;
-- a gazdasági stagnálás Észal(-Amerikában, Európában, Latin-Amerikában és Afrikában;
- a Közép- és Kelet-Európai kormányok, intézmények és nemzetgazdaságok
összeomlása, és

- új társadalmi prioritások.

A technológiaifejlődés és afelsőoktatás versengése
Ellentétben néhány népszerű közhiedelemmel az egyetemek nem önelégültek, kon
zervatívok és nem állnak ellen a változásoknak. Sőt. Folyamatosan megkísérlik be
fogadni az új technológiát, új tudományokat, új küldetéseket (habár hozzá kell
tegyük, nem egyszerűeldobni a régit). A számítógépek csökkenthetik a költségeket,
de csak akkor, ha az eredmények, a minőség, és a kapacitás ugyanakkora marad.

Természetesen ezek változnak, azaz a számítógép általában lehetővé teszÍ szá
munkra, hogy hatékonyabban dolgozzunk, terjedelmesebben írjunk, hogy az ana-
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líziseket és számításokat jóval nagyobb sebességgel és pontossággal végezzük, és a
végén nagyobb költséggel. Ugyanez a jelenség tapasztalható a tudományos eszközök
fejlődése, a pedagógia és a diákok egyetemen kívüli élete területén is.

A felsőoktatás agresszívan versengő és változó intézményrendszer. A kar, a veze
tőtestület, a diákok és általában a felügyeleti szerv vagy minisztérium mind egyre
többet akar. Lépést tartani más tudósokkal és egyetemekkel, elsajátítani a rendelke
zésre álló technológiát és metodológiát, magasabb fokozatot vagy címet elérni. És
a "jobb", bár alkalmasabb és hatékonyabb általában azt jelenti: költségesebb - hoz
zájárulva ezzel a felsőoktatás inflációs hatásához.

Gazdasági stagnálás afejlődő világ nagy részén (Azsia Csendes-óceáni partját

kivéve), lelassult gazdasági növekedés a 90-es évek elején Nyugat-Európa-szer

te és Észak-Amerikában
A lelassult gazdasági növekedés hatásai: alacsonyabb adóbevételek, különféle társa
dalmi-gazdasági biztonsági hálók megemelkedett költségterhei (mint például a
munkanélküli segélyek és költségvetési támogatások), valamint a diákok és a csalá
dok lecsökkent lehetőségei az oktatás és a diákélet költségterheinek részbeni fede
zésére. A gazdasági nehézségek, melyek indokolttá tennék az egyének és a társadalom
nagyobb befektetéseit a felsőoktatásba, egyúttal arra kényszerítik a minisztériumo
kat és az egyetemeket, hogy csökkentsék költségvetésüket és ezzel az új beruházáso
kat a humántőkébe.

A Szovjetunió és Kb'zép- és Kelet-Európa kormányainak, gazdaságának

ésfelsőoktatási rendszerének összeomlása
Ez a gyökeres változás a a javak és a szolgáltatások olyan új költségterheit
vonta maga után, meiyet ezen országok egyetemei viseltek, ehhez adódtak
még a karok és a tananyag modernizálásának költségei js. Ezen új költségek olyan
kihívást jelentenek, leküzdeni reménytelen a jelenlegi, remélhetőleg

átmeneti mellett, rnelyek együtt járnak
az állandó illető blz,onytauarlSá!2;gaL1.

új társaaú~Lmz tJrUJrzt,1WR:
A II. világháború urán két (~VltlZ(:d(lel

számú pnon'tá1;ává,
torek'/és:El tü!uöződtek.
tett a korábban

közt';pto]lcú oli:tatást, a szak!islwlákat, tantolyamol,:at
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A fentebb leírtakból következő elmozdulások világszerte megfigyelhetők. Ez a fejezet
négy ilyen trendet összegez a visszafogott költségeket és a növekvő termelékenységet
illetően. Az itt következő és egyben utolsó fejezet a különféle bevételekre és a növekvő

magán ~ azaz nem adókból fedezett - forrásokra jellemző trendekkel foglalkozik.

A szektorok változó súba: a nem egyetemi szektor növekedése afelsőoktatásban

A "nem egyetemi felsőoktatás" nem túl szerencsés kizárásos fogalom, és azokra az
oktatási intézményekre vonatkozik, melyeknek rövidebb és szakiskola jellegű a tan
tervük, kutatási szerepe másodlagos és kevésbé időigényes, azaz kevésbé költséges.
Ilyen intézmények például a politechnikumok az Egyesült Királyságban, a Fach
hochschulen Németorszá~ban,az önkormányzati egyetemek és részben az általános
egyetemek az Egyesült Allamokban, az Instituts Universitaires de Technologie
Franciaországban, a felsőfokú szakiskolák (HBO Institutes) Hollandiában, a tech
nikai intézetek Mexikóban, a speciális tanfolyamok (Senshu Gakko) Japánban, és
így tovább. Ennek további változatai azok az intézmények, melyek távoktatással
foglalkoznak levelezés és távközlés ieszközökön keresztül: a British Open University,
Thailand's Sokothai Thammathirat Open University, vagy a State Univesity of
New Yotk's Empire State College.

Ezen intézményeknek alacsonyabb az egy hallgatóra eső költségük a következők miatt:
- a hallgatók relatív magas aránya a tantestülethez, melyet az tesz lehetővé, hogy
inkább a tanításra fordítják az energiákat, mint a tudományokra;

- kevésbé költséges és kevesebb tudományos eszköz, pL felszereltség, könyvtár,
számítógéppark stb;

- általában alacsonyabb fizetések, mint a kutatásorientált egyetemek profeszorainak;
- gyakori a részmunkaidősök, állományon kívüliek és kevésbé költséges tanári
kar alkalmazása;

- a fokozatok eléréshez szükséges programok rövidebbek, mint a szokásos egyete
mi tudományos fokozatoknál, ami tovább csökkenti a költség/fokozat arányt,
Feltehető, hogy egyre több ország fogja előnyben részesíteni a nem-egyetemi ok

tatást, különösen azért, hogy az üzleti élet és az ipar megnövekedett továbbképzési
és átképzési igényeit kielégítsék Olyan országok pL, mint Spanyolország és Olasz
ország, ahol a nem-egyetemi szektor elhanyagolható, vag'! a korábbi Közép- és
Kelet-Európai szocialista blokk, ahol ez a forma viszonylag fejletlen, Latin-Amerika,
Afrika és Ázsia fejlődő országai várhatóan nagyobb hangsúlyt fognak helyezni az
ilyen intézmények fejlesztésére.

Ugyanakkor néhány országban, pL Spanyolországban, Görögországban, Olaszor
szágban (Kaiser et al 1992) az egy hallgatóra eső költségek olyan alacsonyak (a magas
diák/tanári kar aránynak köszönhetően),hogy az elmozdulás az ésszerűen megala
pozott nem-egyetemi szektor felé akár meg is növelheti az egy hallgatóra jutó költ
ségeket, még ha a költség/fokozat arány csökken is.
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A nem alapvetőtevékenységek mellőzése

Sok egyetem és más felsőoktatási intézmény - elsősorban a fejlődő országokban és a
sokáig marxista ideológia és a tervgazdaság által uralt országokban - túlzottan el van
foglalva olyan tevékenységekkel, melyek nem kapcsolódnak az egyetem eredeti funk
ciójához. Ezek a tevékenységek az egyetemi diákélethez és az alkalmazottakhoz kapcso
lódnak - pl. a kollégiumok, éttermek, könyvesboltok, lakások, üdülők - vagy egy
politikai ideológia maradványai, mely megpróbálta az egyetemeket, tantestületeket, a
hallgatókat a gyárak és gazdaságok politikailag nemes munkájához lesüllyeszteni.

Néhány, az egyetem tulajdonát képező vállalat, mint pl. az orvosi klinikák, hasz
nosak, sőt alapvetőek lehetnek a kutatásban és a tanításban, bár nem feltétlenül
szükséges birtokolni, menedzselni, vagy támogatni azokat. Más tevékenységek vi
szont (költségeikkel együtt) a tantestület vállalkozói ténykedéséből adódnak, tiszta
bevételi forrásnak tekinthetők, azaz "pénzcsinálók".

A költségterhek és a modern menedzseri gondolkodásmód azonban valószínűleg

átszervezi ezeket a tevékenységeket a magán vagy kvázi-magán formákba, és a fenn
maradó egységet arra késztetné, hogy pénzügyileg megálljon a saját lábán.

Még ha ezek a tevékenységek folyamatos támogatást igényelnének is, különálló és
önellátó egységként felállásuk folyamán elsajátíthatják a fegyelmet, a motivációt és a
vállalkozói magatartást; és tisztán láthatóvá válik, hogy mennyit kell rájuk költeni azok
ból a forrásokból, melyeknek altematív befektetési lehetőségei is lennének.

A költségvetési szektor vezetési és költségvetési gyakorlatdnak reftrmja
Az Egyesült Királyság a 80-as évek végén és a 90-es években radikálisan megváltoz
tatta az egyetemek és politechnológusok irányítását és finanszírozását. Ezek a válto
zások jelentősen csökl<entették az egy hallgatóra jutó - az adófizetők által fizetett 
költségeket, meglehetősen fájdalmasak voltak és valószínűleg tényleges veszteségek
kel is jártak. De kiváltották a hatékony tervezést, a források átcsoportosítását, a
minisztériumok és önkormányzatok ellenőrzésénekvisszaszorulását a politechniku
mokban, és a vállalkozói tevékenység nagymérvű növekedését is. Megtörtént a ter
vezés, eredménybecslések, nagy minőségi mutatók bevezetése egész Európában és
Észak-Amerikában. Valószínűleg ezek a reformok folytatódni fognak nemcsak
azért, mert ésszerűek és kívánatosak (ennek csekély összefüggése van a bevezetés
valószínűségével), hanem azért, mert az alkalmatlan és nem hatékony vezetés a
poli tika felelősségévévált.

Minél keményebbek a döntések annál bölcsebb a minisztériumi hivatalnokok és
a megválasztott politikusok részéről hagyni, hogy a döntéseket az egyetemi cam
pusok hozzák meg. Részint, mert így nagyobb a helyes döntések valószínűsége,

részint pedig, mert ez alkalmat ad, hogya fájdalmas döntéseket mások hozzák meg.

Hatékonyabb technológia alkalmazdsa
A technológia már megváltoztatta a pénzügyi ellenőrzést és a diákok osztályzását. A
90-es évek során a digitális információtárolás és -visszanyerés figyelemmel fogja
kísérni a könyvtár, a rakrárvezetés, az energiagazdálkodás hozamát. Még fontosabb,
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hogy az új tanulási technológiák lehetővé teszik a diákok idejének hatékonyabb
kihasználását: kevesebb a fölösleges információ, a lemorzsolódás, több a valóban
"kiváló tanuló" és rövidebb az idő a diplomáig. Néhány országban - pl. Kína,
Thaiföld, Indonézia - az újonnan felmerült tanulási igények jelentős részét távok
tatással elégítik ki, a viszonylag alacsony technikai fejlettség ellenére.

A modern technológia, néhány, az előbb említett nemzeti nyitott egyetemek
kivételével, bizonyíthatóan legalább annyi költségnövekedéssel járt, mint amennyi
költség-megtakarítást eredményezett. Idővel azonban a technológia várhatóan lé
nyegesen csökkenti az egységnyi költségeket, mert:
- jelenetősen megnöveli a tantestületi tag oktatóerejét, vagyis emeli a hallgatóIta
nár arány hatékonyságát az elektronikus tárolórendszereken és a széleskörű ter
jesztőrendszereken keresztül az előadások és foglalkozások sugárzásával és a tele
kommunikációval;

- nagyban csökkenti az egy diákra jutó könyvtári, információtárolási és kezelési
költségeket;

- csökkenti az egy diákra jutó beruházási költségeket és a diákok folyó költségeit azál
tal, hogy otthonukban, munkahelyükön is elérhetővé, bekapcsolhatóvá válnak;

- az elmaradt pénzkereset fiktív költségét csökkenti azáltal, hogy lehetővé teszi az
egyidejű munkavégzést és tanulást, valamint avval, hogy csökken a diploma
megszerzéséhez szükséges idő.

N övekvő bevételek

A lefaragott költségek, illetve a növekvő produktivitás kiegészül még a növekvő

bevételekkel is. Mivel az államtól, illetve az adóalapból származó bevételeknek adott
időszakban nem egy felső korlátja a pénzügyi és politikai realitások függvényében,
a "növekvő bevételek" általában a nem közterhekből fedezett költségek nagyobb
arányát jelentik, azaz: elsősorban a szülők és a hallgatók, de bizonyos fokig a válla
latok, mecénások, és az intézmény vállalkozásai viselik a költségek egy részét.

Az utolsó rész két, a nem költségvetésből származó bevételek növekedésének 7
tendenciáját, illetve technikáját foglalja össze.

A hallgatók költségeinek csökkentett támogatása (kollégium, étkeztetés, utazás, stb.)
A közvetlen állami hozzájárulás a hallgatói költségekhez 1980-ban a költségvetés
folyó felsőoktatási kiadásainak 14%-át tette ki az O ECD országokban, de az ala
csonyabb jövedelmű országokban 47%-ot (l988-as adat) (Albrecht & Ziderman
1991.). Nyilvánvaló, hogy lényeges közpénzeket lehet megspórolni, ha a szülők és
a diákok, pénzügyi lehetőségeikhezmérten, többet fizetnek a hallgatók költségeiből.

Ilyen változás valószínlíleg a tandíj bevezetése, vagy jelentős növelése közvetve ré
szint politikai, részint gazdasági megfontolásból.

A támogatott menza és kollégium használói egy megragadható csoportot alkot
nak, és míg az ingyenes, vagy erősen támogatott oktatás intellektuálisan védhető és
általános gyakorlat (pl. Európa nagy részén), nehéz a védelmére kelni az erősen
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dotált szállás és étkeztetés gyakorlatának, hacsak nem a szegény rétegek lehetőségeit

hozzuk föl érvként. Ez azonban bizonyíthatóan hatékonyabban és igazságosabban
oldható meg hitelnyújd.ssal és közvetlen segélyezéssel. A menzák és kollégiumok
önfenntartó üzleti alapokra helyezése valódi tehermentesítést jelent az államháztar
tásnak (és lehetővé teszi magának az oktatásnak a bőkezűbb támogatását), de jelen
tősége ezen túlnő: a piaci folyamatok és kritériumok bevezetését jelenti olyan gaz
dálkodó egységekbe, melyek a költségvetési támogatás védernyője alatt könnyen
rugalmatlanná és hatástalanná válhatnának.

Szerény tandíj bevezetése és az alapköltségek növekedésévelpárhuzamos
emelése évenként
A tandíj régóta fedezi az oktatási költségek jelentős részét az USA, Kanada és Japán
állami egyetemein, Ausztráliában pedig nemrégiben vezették be az úgynevezett vég
zősök adókötelezettsége formájában ljohnstone 1992). Eicher (J992) felmérése sze
rint Európában, ahol a tandíj hagyományosan nulla vagy elhanyagolható volt, az
utóbbi időben emelték "nem névleges" összegíívé (azaz kb. 200-800 dollárra) Bel
giumban, Spanyolországban, Hollandiában, Svájcban. A harmadik világban jelen
tős a tandíj összege Korea, Indonézia, a Fülöp-szigetek egyetemein és néhány "Brit
Afrikai" országban, minimálisak Bangladesben, Kínában, Indiában, l\hlajziában,
Thaiföldön. Ez utóbbi országokban azonban éppen most vezetik be a tandíjat illetve
komolyan fontolóra súlyának jelentős növelését ljohnstone 1991).

A kétkedők vagy a legalábbis azonban három tényezőt szoktak fel-
hozni a szülők és diákok terheinek növekedési korlátait illetően. Először is, a haJl-
gatók megélhetési rendkívül országban, és - a korábbi-
akban kifejtettek értelmében -- ezért fel az igény a további bevételekre a
szülőktől és diákoktóL Azon családok aránya azonban minimális, melyek - elfogad
va a felső középosztályra minden országban jellemző továbbtanulási hajlandóságot
- képesek fedezni a diákok megélhetési költségeit és a megnövelt tandíj által az
oktatási költségek jelentős részét. Másodszor: a szülők és diákok által fizetett súlyos
költségek megkövetelik egy komplex és drága hitel- és segélynyújtásl gépezet felál
lítását. Harmadszor: a politikailag népszerűtlen, különösen Európában és az
olyan országokban, melyek tradíciójában sose meg a tandíj vagy a rnag;iniskolai
szektor, hogy bizonyírhassa létjogosultságát. az igény a és
több oldalról jövő bevételek iránt átütő, hogy kétségkívül fog <l

tandíj emelkedése a szülők és diákok terheinek súlyosbodására.

A magánszféraftjlődésének serkentése aftÚőoktatáJi a tandíjak
növelése révén
Egyik módja, hogy a gazdaság több bevételre tegyen szert a szülőktől és a di;íkoktól
az az, hogy bátorítja a magánegyetemeket, melyek alapvetően a tandíj bevételekre
építenek. Ez természetesen csak ott lehetséges, ahol szinte teljesen közpénzekből

hnanszírozták eddig az oktatást, mint pl. az Egyesült Királyságban, Hollandiában,
Finnországban vagy Indiában (Williams 1992). De döntően önfenntartó is lehet a
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magánoktatás, mint pl. az Egyesült Államokban, Koreában, Japánban, a Fülöp-szi
geteken, Indonéziában, Brazíliában, Kolumbiában, Argentínában és Mexikóban
(Levy 1986; Geiger 1988; johnstone 1992); súlyos terheket véve le a költségvetésről,

a szülőktől és a hallgatóktól jutva azon bevételekhez, melyeket egyébként az adóbe
vételek fedeznének. Nyilvánvaló, hogy a magániskolák jobb okratást biztosítanak
alacsonyabb költségekkel mint az állami egyetemek, éppen az erősebb menedzseri
szemlélet, és függetlenségük miatt a közalkalmazotti jogszabályoktó!, munkastílus
tól. Főleg Európán kívül a magánegyetemeket a kormányzat tőke- és költségtámo
gatásban is részesíti, diákjainalz hitelt, mecénásainak adókedvezményt nyújt, az el
lenőrzésben és az átadott jogosítványokban liberális.

A bejutási lehetőségek bzztosítása szociális ösztöndíjakkal és kormányzati
hallgatói hitelekkel a magasabb tandíjterhek mellett
Ha a bevétel-növekedés a szülőkre nagyobb terheket róna, lehetőség van a szociális
támogatás ra, vagy ahogy az USA-ban hívják, a "várható szülői hozzájárulás" mérle
gelésére. Azon családok, melyek nem képesek fedezni a költségeket, állami (azaz:
adófizetői) támogatásban, szociális juttatásban részesülnek.

Olyan országokban, mint az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Németország,
Japán, ezek a szempontok átfogóak, társadalmilag elfogadottak, a jövedelem- és
vagyonadó-politika szerves részei. Ilyen rendszer híján egy nép nehezen boldogul a
jogosultság kérdésével (Albrecht 6'Ziderman 1991). Néhány Közép-Európai ország
ban megmaradt az, hogy a diákok maguk dönthetnek a szociális ösztöndíjakról a
diákönkormányzatokban, nyilván abból az elvi álláspontból kiindulva, hogy maguk
tudják a legjobban, ki szenved szükséget, és a komoly érdekeltségbő!,hogy a szűkös

alapokat tisztességes rendszerben kell elosztani.
A költségek számottevő részét a diákok csak eladósodás útján tudják fedezni. A

diákhitelek az egész világon elterjedtek (Albrecht 6'Ziderman 1991;}ohnstone 1986,
1991; Van Oije 6'Smid 6' Broekrnulen 1990; Stager 1989; Woodha1l1988, 1989,
1991). Az oktatás finanszírozásában az Egyesült Államokban, Kanadában, Japán
ban, Németországban a diáktámogatási rendszer kamatmentes hitelre épü!, melyet
részben vissza kell vezetni. Angliában és Walesben, ahol a Diákok Nemzeti Szak
szervezete és Munkáspárti Szövetségeseik évtizedekig erősen ellenezték a hallgatói
hiteleket, mint a diákokra háruló költségterhek egy módozatát, végül is elfogadták
azt a hitelkonstrukció t, mely bizonyos idő elteltével a költségterheket a szülőkről és
adófizetőkről a diákokra hárítja. Az Ausztrál Oktatási Hozzájárulási Program in
kább adófajta, mint hitel, de a diákok nagy része visszafizetési kötelezettséggel hagyja
el az egyetemet, bár ez progresszíve érinti jövedelemadóját. Törökországban YURT
KUR nevű hallgatói hitelügynökség működik. Kolumbiában a hallgatói hitelprog
ram 1913 óta létezik, Latin-Amerikában az ilyen konstrukciók jelentősekmég Ar
gentínában, Brazíliában és Jamaikában.

Ázsiában a hallgatói hitelek jól szervezettek Japánban, Hong Kongban, Szinga-
púrban, Kínában, Koreában, Malajziában és a Fülöp-szigeteken pedig komolyan
tanulmányozzák bevezetésüket illetve újraindításukat.
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Mrikában Ghanában, Kenyában, Lesothoban, Malaviban, Nigétiában, Zimbab
véban alkalmazzák az ilyen konstrukciókat. Tehát röviden: létezik egy világméretű

tendencia, amely, bár egyenetlen, politikai és adminisztratív csapdáktól veszélyez
tetett, de határozottan azon költségterhek megnövekedett arányait jelzi, melyet a
szülők és diákok fizetnek az oktatási és a hallgatók megélhetési költségéből, és ame
lyet a szociális ösztöndíjak és az állami hitelek fedeznek.

Növekvlf bevételek válLalatoktól
Tekintve, hogy a felsőoktatás és az üzleti élet kapcsolata és kölcsönös függősége

nyilvánvaló, valamint megnövekedett a kereslet az adómentes bevételek iránt, az
egyetemek és a felsőoktatási intézmények különböző módon igyekeznek megcsa
polni az üzleti bevételeket.
- Az Egyesült Királyságban adott az ösztönzés és a mozgástér a vállalatoktól szár
mazó pénzalapok agresszÍv megszerzéséhez, részint a dotációk, részint a szponzo
rált kutatások felhajtásat eredményezi.

- A francia Tax d'Apprentisage So/o-os béradó, melyet csak azok a vállalatok nem
fizetnek, melyek ezzel megegyező összeget juttatnak - többnyire felsőoktatási in
tézmények által tartOtt - alkalmazotti tanfolyamokra.

- A Szovjetunióban 1988~ban éppen összeomlása előtt terveztek bevezetni vállala
ti adót, mely a cég által foglalkoztatott diplomasok számavallett volna arányos.

- Kordban, ahol a vilagon a legmagasabb a javarészt szülők és diakok által fize
tett maganszféraban tanulók aranya, a hatalmas Pohang Iron and Steel Com
pany egész rudományegyetemet alapított, a Pahong Institute of Science and
Teclmologyct (Kim 1991).
Noha igen csekély azon vállalatok száma a vilagon, amelyek képesek egyetemet

létrehozni, az ázsiai partvidék és mas gyorsan fejlődő térségek orszagainak hatalmas
és nagy nyereségűvállalatai ezzel olyan modellt hoztal<- létre, mely talan követhetővé

valik. Nem számítva a vallalati altalanos adózas (melya forgalmi adóhoz hasonlóan
a fogyasztókra hatul) altal feltöltött kincsrari kasszat, a cégek hozzajarulasai a legtöbb
orszagban egyenetlenek.

Növekvlf bevételek volt díákoktól és egyéb filantróp ftrrások révén
Az Egyesült Államok régóta megelőzi a többi orszagot a volt diakoktól, alapítva
nyoktól, barátokról és testületektől kaPOtt felsőoktatási támogatások terén. A többi
ország mostanában kezd az alapítvanyokra mint folyamatos és jelentős bevételi
forrasokra támaszkodni. Az alapítvanyok sikeres létrehozásahoz azonban szükség
van az emberbaráti cselekedetek tradíciójara, az öregdiákok jó nyilvántartásba véte
lére, kiforrott alapítványi technikákra, olyan baráti és öregdiák-körökre, melyek
sikereik folytán képesek a nagyobb adományokra (mondjuk 500.000 dollár fölöt
tire), nemzeti jövedelemre, tőkenyereségre, és olyan vagyon/adó törvényekre, me
lyek szandékuk szetint is a jótékonysági adomanyokat támogatják.

Ezen feltételek hianyában az alapítvanyi rendszernek (mely nem egyhamar és
könnyen alakul ki ott, ahol korábban nem létezett) az Egyesült Államokhoz hasonló
szisztémája számszerűen növekvő, jelentőségében kisebb fontosságú lesz.
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es?!'ett'mt'k V,'ÜÜ:lLI?OZl)l, n1/Py'p,p!Ttprrnp/1i tevékenysége
re!:,őC)ktat85J intézményeknek számos olyan tevékenységük van, melyeknek valós

a piaci értéke, jó menedzsment és rendszer mellett az egész
intézmény, vagy bevételéül szolgálhatnak. A magáncégeknek
végzett és kutat<ísok például valóságos profitot hozhatn"j<: a szerzői

a licensz marketingje révén.
Az orvosi és cg'/éb egészségügyi iskolák ldinikákat müködtetnek, amelyek bevétele

- legalábbis az Egyesült Allamokban - jelentős forrásáv<í vált a fizetéseknek és a
múködési költségeknek. Néhány iskola ügyviteli szemináriumokat és különböző

rövid, felfrissítő kurzusokat kínál, melyek bevételei meghaladjál<: költségeiket, így
nyöjtva támogatást az intézmény egyéb programjainak. A rekorder atléták az Egye
sült Allamok néhány egyetemének "pénzcsinálói" , Kína, a Szovjetunió és néhány
volt szocialista ország egyetemei gyalwrta birtokoltak üzemeket és gazdaságokat,
melyek néha bevételt hoztak az intézményeknek.
E!ővigyázatosságrakell felhívni a figyelmet az erőteljes jövedelemszerző vállalko

zói tevékenységekkel kapcsolatban. Először is, ezek a tevékenységek versenytársaivá,
sőt ellenfeleivé válhatnak az egyetemek tudományos küldetésének és alaptevékeny
ségének. Másodszor, míg kezdetben nyereségtermelőknektúnhernek a tevékenysé
gek, precíz és átfogó könyvelés kimutathatja, hogy pénzügyi koloncot jelentenek az
intézménynek. A helyes út a pontos könyvelés és az olyan tevékenység folytatása,
mely szoros kapcsolatban van (pl. a rövidített kurzusok) az egyetem alaptevékeny
ségéveI.

Összefoglaló
A bevételnövekedés és költségellenőrzés tendenciái

A felsőoktatás hatalmas bevétel-étvágya a gazdaság lassulásával és az adóbevételek
csökkenésével párosulva, a felsőoktatást, a költségvetési támogatást hátrányosan
érintő prioritások változása néhány országban az egyetemeker és az intézményeket
nehéz pénzüg'/i helyzetbe hozza. Erre részben megoldást jelent az erőteljes nyomás
a nem-adójelleglí bevételekre a szülőktő!, diákoktól, vállalatoktól és szponzoroktól.
Ugyanakkor a legtöbb országban komoly korlátai vannak a nem-adójelleglí bevéte
leknek, és fig'/e1meztető jel kell legyen, hogy a felsőoktatásnak továbbra is szüksége
lesz stabil és bőkezlí támogatásra az állampolgárok/adófizetők részéről, és hogy a
felsőoktatási intézmények is hozzájárulhatnak ehhez költségeik és kiadásaik ellenőr

zéséve1 és gondos tervezésével.
A költségek és bevételek kettéváló görbéjére a feloldást legalább annyira kell a

költségágon is keresni. A felsőoktatásnak termelékenyebbé kell válnia a szektor-dif
ferenciálódás által, jobban figyelembe kell venni az optimális működésiméretnagy-
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ságot, következetesen vissza kell fogni a költségeket. A felsőoktatás természetéből

adódik, hogy mindig többet és jobban akar csinálni, jóval nagyobb költséggel.

D. BRUCEjOHN5TONE

(fOrdította: Rózsa judit)
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