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KUTATÁSI TERV 

Pályázó: Máté Domicián1 

Téma: A humán erőforrások fejlődésének nemzetközi tendenciái és a gaz-
dasági fejlődés összefüggései. 

Témavezető: Prof. Dr. Polónyi István, C.Sc., habil, tanszékvezető egyetemi tanár 

TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK 

A nemzetek fejlődésének kérdései, a gazdasági jólét növekedése, a fejlődés forrásainak és leg-
főbb meghatározó tényezőinek, a bajokat orvosló gazdasági rendszerek és intézmények problémái 
„ősidőktől fogva” központi témái a közgazdaságtani elméleteknek. 
A Föld egyes országait természetesen eltérő földrajzi és gazdasági adottságok jellemzik, így a fej-
lettségi szintjük is erőteljesen különbözik, ennek következtében pl. a vásárlóerő-paritáson (PPP) 
számolt GDP, a népesség gazdasági és foglalkoztatási aktivitása területileg igen eltérően alakul(t). Külö-
nösen az utóbbi évtizedben az „öreg” kontinens, valamint az „új- és a harmadik világ” fejlődési pá-
lyái, és a köztük jelentkező különbségek erősödtek fel, amely számos demográfiai, és gazdasági kö-
rülménnyel2, folyamattal magyarázható. 
Nem lehet kérdéses, hogy az „elmaradott” és divergáló pl. európai országok, így hazánk gazdasági 
felzárkóztatásának (a Lisszaboni Folyamat stratégia célkitézéseinek [1. táblázat] megfelelően) kiemelt 
figyelmet kell fordítanunk a „versenyképesség”, és a „tudás-alapú gazdaságfejlesztés” jegyében: 

„Az Európai Unió a következő évtizedre azt a stratégiai célt tűzte maga elé, hogy a világ legversenyképes-
ebben, és dinamikusabban fejlődő „tudás-alapú” társadalma legyen, amely fenntartható gazdasági növekedést, 
több és jobb minőségű munkahelyeket, valamint nagyobb társadalmi kohéziót képes biztosítani.” [EC 2ooo]. 

1. sz. táblázat: A Lisszaboni Stratégia (LiS) főbb számszerű célkitűzései az EU-15 tagállamaiban 

 
Forrás: [Gács 2oo5/b], *,**: becslések 

Mindezt a (sokszor kritizált3, és immáron átdolgozott [Gelauf - Lejour]) LiS, többek között a foglalkoz-
tatás és a társadalom összetartásával: a hatékonyabb munkaerő-piaci részvétellel, a munkavállalók képzettsé-
gének növelésével; a „fenntartható fejlődés” biztosításával4 kívánja elérni [Murray 2oo4].  
                                                 
1 főiskolai tanársegéd, Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, Gazdaságtudományi 
Intézet, Közgazdaságtan Tanszék (Eger).  
2  a  globalizáció hatásai [Bhorat-Lundal 2oo4], [Crafts 2oo4],  stb. a gazdasági fejlődésben; a fejlett és a szegény országok közti 
„szakadék” mélyülése a túltermelési-válság ellenére; a fenyegető klímaváltozás jövőbeni gazdasági és demográfiai hatásai [UN 
2oo5, 2oo6/b], valamint a túlnépesedés és az elöregedés várható következményei [Carrone 2oo5], [EC 2oo6/e] stb. 
3 túlságosan ambiciózus és széleskörű, egyben általános célrendszerek; amelyeket a további bővítések megkérdőjeleznek és 
hátráltathatják a fenntartható növekedést; sőt a meglévő tagállamok csak lassan és nehézkesen vezetik be (a fő kifogás) nemze-
ti törvényhozásukba az EU szintjén meghozott döntéseket [Novotny 2oo5]. 
4 az életszínvonal, az innovációs és termelékenységi képesség javításával stb. 
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Bár céljait a Barroso „fémjelezte” szakértők 2oo5-ben [EC 2oo5/a] újrafogalmazták, ennek ellenére az 
Európai Bizottság (EC) számos vizsgálata alapján látható, hogy az EU nem képes gyorsuló növekedé-
si pályára lépni, sőt egyes területeken az újvilágtól elválasztó szakadék még szélesedik is. 
A kudarc sajnálatos következménye, hogy „a növekedés és a munkahelyteremtés kapcsolata meglazul” 
[Csaba 2oo6]. Ráadásul az új tagállamokban a helyzet sokkal rosszabb, hiszen az ún. „munkahelyetlen-
növekedést” (jobless growth), és az átalakuló gazdaságok sajátos szerkezeti kérdéseit5 más országokban 
sem lehet „céltalan” állami intézkedésekkel, elavult intézmény-rendszerekkel megoldani. 
Az EU elsődlegesen nem arra hivatott, hogy kikövezze a pénzügyi stabilitást, amely megalapozza a 
gazdasági növekedést, így a munkanélküliség és az alacsony aktivitás „orvoslása” nemzeti feladat 
marad. A lisszaboni program célkitűzéseinek megvalósításához sürgős, a piaci igényekhez illeszkedő 
intézményi reformok szükségeltetnek. A gazdasági elemzések feladata tehát az marad, hogy föltár-
ják a társadalomi „svéd-típusú jóléti” várakozások és a gazdaság növekedési potenciálja között 
kialakult feszültségek okait [Csaba 2oo5]. 

A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, A KUTATÁS CÉLJAI ÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI 

A választott témámat (az emberi erőforrások, a társadalmi tőke6 és a gazdasági növekedés stb. össze-
függéseinek vizsgálata) többek között az EU, és a fejlődő országok felzárkózási törekvései ”izgalmas” kuta-
tási területté teszi. A 90-es évek hazai és nemzetközi humán erőforrás7 kutatások középpontjában 
elsősorban a demográfiai és munkapiaci tendenciák, sajátosságok alakulásai álltak. Az utóbbi évek 
gazdasági, munkaerőpiaci változásai felszínre hozták, és kiélezték a felhalmozódott problémákat 
[Polónyi–Tímár 2oo1]. 
Ha a gazdaság(politika) aktív szereplői komolyan eleget akarnak tenni egyik legfontosabb feladatuk-
nak, azaz figyelemmel kísérni és elemezni gazdasági, illetve a munkaerőpiaci változásokat, akkor 
rendszeresen szükséges, és indokolt az egyes országok múltbéli, és aktuális helyzetét elemző kuta-
tásokat, hosszú távú prognózisokat, valamint nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat (bench-
marking) végezni és támogatni [Kővári–Polónyi 2oo5]. 
A kutatásaim elsődleges iránya az EU és az EURÁZSIAI8 térség gazdasági, munkaerő-piaci sajátossá-
gainak (fejlettségi, demográfiai, foglalkoztatási, oktatási stb.), tendenciáinak és jövőbeni fejlődési 
lehetőségeinek feltárása komparatív nemzetközi megközelítésben. Valamint azonosulva a doktori 
program céljaival9, reményeim szerint eredményes kutatói, és (munkahelyemen) oktatói tevékenysé-
get végezhetek, amelyet természetesen a disszertáció sikeres megvédésével bizonyíthatok. 
Ezen kutatási irány általános céljaként, olyan újszerű10 standardizált indikátorokon alapuló elemzési 
módszereket, esetleg modelleket11 szeretnék alkalmazni, melyek hozzájárulhatnak a modern gazda-
sági folyamatok jelenségeinek korszerű feltárásához, egyben a vizsgált térség sajátosságainak ismere-
tében hatékonyan támogathatják a további elemzések és kutatások fejlődését.  

                                                 
5 a munkapiacról kiszorultak nagy aránya, a felsőoktatás mértéktelen tömegesedéséből adódó munkapiaci kereslet-kínálati 
egyensúlyhiány,  a túl sokaknak és korán biztosított nyugdíj, a jelképes hozzájárulással sem finanszírozható egészségügy stb. 
6 a társadalmi tőke nehezen definiálható és mérhető gazdasági tényező; az országokat átfogó ( bridging) társadalmi tőke, olyán 
etnikai, nyelvi, vallási stb. különbségeket képes áthidalni, amelyek egyébként tipikusan megosztják a társadalmat. 
7 a humán tőke kutatások alapjai T. Schultz és G. Becker nevéhez fűződnek, melynek két meghatározó tényezője szerintük a 
tanultság és az egészségi állapot mértéke [Becker 1993, Shultz 1983].  
8 kiemelten a nagyhatalmi „játszmák” orosz, japán és esetleg kínai szereplőinek az EU-val, és az USA-val való összevetésben. 
9 „… a program elsősorban azoknak szól, akiket a mai világgazdasági fejlődés tendenciái és ennek regionális, hazai hatásai érdekelnek.”… 
akik főleg szűkebb régiónk Közép és Kelet Európa, s Magyarország gazdasági, üzleti folyamatainak vizsgálata, a regionális fejlődést, fejlesz-
tést meghatározó tényezők elemzése alapján a gazdaság különböző szféráiban képesek a gazdasági alkalmazkodás, az üzleti tevékenység fej-
lesztésének elemeit feltárni, megfogalmazni.” 
Valamint „… olyan közgazdasági szakembereket, kutatókat képezzen, akik a világgazdaság, a nemzetközi üzleti élet tendenciáinak, valamint 
a regionális fejlődésének kutatásában magas szintű tudományos jártassággal rendelkeznek, ismerik ennek szakirodalmát és módszereit, képe-
sek e tudományterület új eredményekkel gazdagító művelésére és önálló kutatására.” [részletek a DE GTK doktori programjából]. 
10 a kutatás újszerűsége abban rejlik, hogy a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás kérdésköreit a hagyományos makro-
ökonómiai, emberi erőforrás menedzsment szemléletű megközelítések mellett olyan (matematikai-statisztikai) empirikus aspek-
tusokból is tárgyalja, amelyek az eddigi hazai kutatások során még nem kaptak megfelelő hangsúlyt.  
11 nem egy átfogó és mindenütt, minden problémára alkalmazható modell alkotása a cél, hanem egy új szemléletmód és esz-
közrendszer kialakítása. 
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A doktori programban felvázolt célkitűzéséknek megfelelően, vizsgálataim során a következő (lehet-
séges) kutatási irányokat jelölöm meg: 

 a témához kapcsolódó közgazdasági szakirodalom (főbb irányzatok és eredmények napjain-
kig) áttekintése a következő területeken: 

o a legfontosabb hagyományos és modern (mainstream) növekedés-elméleti modellek, 
valamint fejlődés-gazdaságtani elméletek áttekintése [Mátyás 2oo3], [Todaro-Smith]. 

o a népmozgalom, demográfiai változások (népesedéselméletek), népesedési folyama-
tok magyarázata [Hablicsek 1998, 2oo1/a és b], a foglalkoztatás és az iskolázottság sajá-
tosságai, valamint munkapiaci összefüggései stb. [Polónyi 2oo2]. 

o az emberi erőforrások értékelésével foglalkozó hazai és nemzetközi elméletek, az 
emberi erőforrások összehasonlítása fejlettségi mutatók, modellek alapján12. 

 alapvető, iránymutató és rendszerező hazai és nemzetközi adatbázisok, források feltérképe-
zése és feldolgozása, valamint a megfelelő súlypontok kiemelése: 

o különböző kvantitatív kutatási eredményekből és tanulmányokból levonható követ-
keztetésekre alapozva, továbbá sokváltozós matematikai-statisztikai módszerekkel 
nemzetközi összehasonlításban feltárni és összevetni a térség gazdasági és humán-
erőforrásbeli fejlettségi13 szintjét, valamint a térséget  érintő gazdasági és a munkaté-
nyező-változásokat, és az ezeket mozgató legfontosabb tendenciákat, sajátosságokat,  

o a vizsgálandó országok versenyképességének értelmezése, összetevőinek elemzése 
és mérése, a fejlődést befolyásoló emberi erőforrás tényezők szerepe a gazdaság ki-
bocsátásának, és a versenyképesség növelésében [Lengyel 2oo4]. 

o a gazdasági növekedés/fejlődés és az innováció összefüggései a közgazdasági gon-
dolkodásban, az innováció hozzájárulása a növekedés összetevőihez, az innovációs 
tevékenység (termelékenység stb.) mérési módszerei [Annus 2oo6], [Pakucs 2oo5]. 

A VIZSGÁLANDÓ PROBLÉMÁK, FELVETÉSEK: EGY LEHETSÉGES „PUZZLE” 

Problémák: a humán tőke és a munkapiaci kutatásokban, elemzésekben a kész megoldások átvételét 
erőltetve, a gyors (és minőségileg is elnagyolt) eredmények reményében, esetenként a spontán politi-
kai döntéshozatallal kiegészülve együttesen a helyi adottságok, sajátosságok elemzését elnagyolták, 
ergo a gyakorlati hasznosulásuk kárba veszett.  
A hatékony közgazdasági kutatások kidolgozásának alapvető követelménye, hogy figyelembe ve-
gyék a vizsgálandó térség régióinak jelentős heterogenitását, továbbá az egyes országok történel-
méből, kultúrájából és intézményi struktúrájából adódóan (hasonló gazdasági-társadalmi fejlettség 
esetén is) jelentős különbségek mutatkozhatnak.  
A területi különbségek részletes feltárása nélkül „valós-képet”, NEM kaphatunk. Kiemelt szerepet 
kívánok szánni a térségen belüli, országok közötti differenciák és területi sajátosságok vizsgálatának. 

A vizsgálat során (a fontosabb) megválaszolandó kérdések, hipotézisek: 
o Milyen közgazdasági iskolák illetve paradigmák követték egymást a témáról való gondol-

kodás fejlődése során? Melyek a korábbi iskolák tartósnak bizonyult felismerései, illetve 
eredményei? 

o A világgazdaságban végbemenő főbb változások (globalizáció, a népesség elöregedése stb.) 
milyen mértékben - esetenként jelentős késéssel jelentek meg, ill. –hatnak a gazdasági fejlő-
dés alakulására, befolyásolva annak folyamatait és térszerkezetét? 

o Milyen tényezők befolyásolják a térség gazdasági és humán tőke fejlettségének, versenyképes-
ségének stb. alakulását, és ezek a tényezők hogyan, és milyen mértékben hatnak a fejlődésé-
re? Mik az egyes országok erősségei és gyengeségei a tartós növekedési tényezőkben? 

                                                 
12 pl. az emberi erőforrások, és a gazdasági fejlettség mutatói, [Harbinson–Myers 1968], [Jánossy 1963], és az ENSZ által 1990 
óta publikált Emberi Fejlettség Indexe (HDI) [Husz 2oo2] stb. 
13 iskolázottsági, termelékenységi stb. 
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o Mennyire adaptálhatók más fejlődő országok (esetleg a magyarországi) viszonyaihoz az el-
múlt évtizedek sikertörténetei között emlegetett egyes ázsiai gazdaságok („Kis-tigrisek”, Ja-
pán, Kína stb.) látványos gazdasági fejlődése, követendő példái? 

o A kutatómunka során feltárt összefüggések, a korábbi hazai és nemzetközi gazdasági és 
munkaerő-piaci kutatások eredményei milyen közös konklúziókhoz esetleg inkongruenci-
ákhoz vezetnek? 

ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK: 

A kutatás során a szakirodalmakból megfelelően feltárt elméleti ismeretek, összefüggések és a ren-
delkezésre álló (EC, OECD, WB, UN, EUROSTAT, KSH stb.) adatbázisok, valamint az alkalmazandó 
kutatás-módszertani eszközök [Majoros 2oo4, Nemes N. J. 2oo5] segítségével reális képet szeretnék 
kapni a térség gazdasági és humántőke fejlettségi állapotáról, valamint a bennük bekövetkezett 
változásokról.  
A felhasznált, és a kidolgozandó kutatási módszerek: 

o képesek kimutatni a gazdaság működésének újonnan megjelenő törvényszerűségeit, jelen-
ségeit, valamint a gazdasági fejlődést részben meghatározó (humán-tőke) dimenzióit; 

o az új megközelítések segítségével részletesebb képet adnak a gazdaság térbeliségéről, a terü-
leti sajátosságok megfelelő szempontjai szerint; 

o a térség további kutatásaihoz új elemzési módszereket (pl. indikátorokat) kínálhatnak. 
Az elemzések során feltárt összefüggések, a szükséges következtetések, valamint tézisek megállapítá-
sához természetesen gazdasági és munkaerő-piaci idősorok összegyűjtésére is sor kerül. Ezeket az 
adatokat a fejlettség mérésére alkalmas mutatókban, elsősorban matematikai, statisztikai, esetleg 
ökonometriai módszerekkel alátámasztva (pl. korelláció-, regresszió- és trendszámítások, hipotézis vizsgála-
tokkal és kointegrációs kapcsolatok keresésével stb.) [Ramanatham 2oo3] dolgoznék fel. 
Az összegyűjtött adatokat a modern számítástechnika által nyújtott programok (pl. EXCEL (Solver), 
és SPSS [Székely–Barna 2oo5] stb.) segítségével kívánom elemezni, amelyek integrált egészeként a 
célul kitűzött újszerű közgazdasági elemző módszer, „modell” elkészítéséhez, teszteléséhez hasz-
nálnék fel. Továbbá a kapott eredményeket, és a jövőbeni (tendenciákat előrevetítő) előrejelzéseket 
nemzetközi összehasonlításban vizsgálva kell bemutatnom. 

A KUTATÁS RÖVID MENETRENDJE, ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI 

A Ph.d tanulmányaim első éveiben (terveim szerint) a témához kapcsolódó szakirodalmakat, tanul-
mányokat, primer és szekunder hazai és nemzetközi forrásokat, és a korábbi kutatási eredményeket 
szeretném feltárni, valamint rendszerezésüket elvégezni. Az elméleti és módszertani alapok megszer-
zésével le kívánom szűkíteni, illetve pontosítani a kutatási téma kiterjedését és problémaköreit. 
A második évtől kezdődően (az „útkeresés” jegyében) a nemzetközi kutatás előkészítését tervezem 
illeszkedve az eurázsiai térszerkezethez. Vizsgálódásaim során megismerve a térség sajátosságait 
felállítanék egy lehetséges „puzzle-t”, amely összerakásához egy kísérleti (empirikus és módszerta-
nilag megfelelő) „modell” irányelveit készítem elő, melyet előbb egy szűkebb mintában kipróbálva, 
majd nemzetközi összehasonlításban is kiértékelnék. 
Ezután (a harmadik évben) a tapasztalatok alapján „finomítanám” a kutatási módszereket, és állíta-
nám össze a végső következtetéseket, téziseket, valamint az összegző megállapításokat. 
A kutatás eredményeként összefoglaló áttekintés adható a humánerőforrások, és a gazdasági fejlődés 
területi sajátosságairól, fejlődési tendenciáiról, így a disszertáció várható kutatási eredményei szakmai 
támpontot adhatnak a további kutatásaimhoz, és természetesen felhasználhatók a felsőoktatási tananyag-
okban is (jegyzetek, cikkek, tanulmányok formájában) a humánerőforrások oktatása során.  

Debrecen, 2oo7.  

 ......................................  .........................................  
 Prof. Dr. Polónyi István Máté Domicián 
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