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A tudományos kutatás jelene és jövője Kínában 
Herczegh Viktória Laura 

 

Napjainkban még csak a híradásokat sem szükséges nap mint nap hallgatni ahhoz, 

hogy tisztában legyünk a Kínai Népköztársaság gazdaságának az utóbbi években produkált 

hihetetlen mértékű fejlődésével. A szovjet tervgazdasági modellel történő 1978-as szakítást 

követően a kínai gazdaságpolitikának sokrétű, drasztikus reformsorozaton kellett 

keresztülmennie. Ezek a reformok egymást alátámasztva, előresegítve produkáltak viszonylag 

rövid idő alatt elképesztő fellendülést. Az agrár- és az állami szektorokban létrehozott 

változtatásoknak, továbbá a központi árreformnak, a szabad árak bevezetésének köszönhetően 

Kínát a 21. század legelején bekövetkezett gazdasági válság kevésbé viselte meg más vezető 

pozíciójú vagy épp feltörekvő országokhoz képest, s az elsők között sikerült ebből kilábalnia. 

A kínai mezőgazdaság és az ipar villámgyors fejlődését elemezve talán nem mindenkinek jut 

eszébe egy, hogy ennek az alapját egy, a gazdaságtól látszólag távol eső terület, a 

természettudományos kutatás és fejlesztés, gyakorta használt rövidítéssel K+F, képezi.  

 Kína gyors gazdasági felemelkedését látványosan reprezentálja például az, hogy 

világviszonylatban a harmadik ország lett (az USA és a Szovjetunió után), mely önerőből 

juttatott embert a világűrbe. Ez a Shenzhou („Isteni Hajó”)-program keretei közt történhetett 

meg – e program lehetővé tette, hogy az ugyanezt a nevet viselő űrhajókkal 1999-től ember 

nélküli tesztrepülések, 2003-tól pedig emberes expedíciók indulhassanak a világűrbe.  

Gazdasági és politikai elszigeteltsége miatt az országnak saját erejéből, önállóan kellett 

kifejlesztenie űrprogramját, ami csak úgy vihetett sikerre, ha nem csak a gazdasági erejében, 

hanem az űrkutatás területén is a világ élvonalába kerül.   

 Annak ellenére, hogy egyes szakértők határozottan úgy vélik, hogy a Kínai 

Népköztársaság űrtechnológiája komoly lemaradásban van az amerikaihoz és az oroszhoz 

képest, az utóbbi tíz év eredményei igen látványosak és cseppet sem elhanyagolhatóak: 2007-

ben a Shenzhou-7 űrhajó már 3 ember repített az űrbe és megvalósult az első kínai űrséta, a 

Shenzhou-9 pedig fedélzetén vitte az első kínai női űrhajóst 2012-ben. [1] A keleti 

nagyhatalom rövid távú, pár éven belüli megvalósításra kitűzött céljai közt szerepel többek 

közt az első állandó űrállomás létrehozása Föld körüli pályán, továbbá az emberi holdutazás, 

melyek közül utóbbit mindeddig egyedül az Amerikai Egyesült Államok mutathatják fel elért 

eredményképp.  
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 A kínai űrprogram eredményeinek bemutatását nem egyébnek szántam, mint 

bevezetőnek esszém valódi témájához, ami nem más, mint a természettudományos kutatás 

hatásának vizsgálata Kína gazdasági fejlődésében.  Az űrkutatás a világon mindenütt egyike 

azoknak a vállalkozásoknak, melyek megfelelő, gondosan felállított alappillérek hiányában 

szinte azonnali, biztos kudarcra vannak ítélve – éppúgy, ahogyan egy ország tartós és jelentős 

gazdasági növekedése is kudarcra van ítélve a megfelelő alappillérek hiányában.  S hogy mik 

is tulajdonképpen ezek az alappillérek? A leginkább kulcsfontosságú tényező a kutatás-

fejlesztés, azaz a kreatív tudásbázis szisztematikus, célratörő bővítése. Az új termékek 

tervezése, kivitelezése és piacra dobása, a meg nem torpanó technológiai fejlődés, a 

versenytársak megfelelő módon való kezelése és a potenciális fogyasztók megnyerése mind-

mind jelen kell, hogy legyen abban az alapban, mely napjainkban egy országot 

nagyhatalommá képes tenni és pozíciójában meg is tud tartani. 

 Munkámban azt kísérelem meg bemutatni, vajon Kína esetében milyen mértékben is 

áll fenn ez az összefüggés, pontosan mennyire befolyásolta a K+F ágazat fejlődése a hatalmas 

ország világgazdaságban elfoglalt előkelő pozícióját. Kutatást végeztem a rendelkezésemre 

álló két online tudományos publikációs adatbázisban, a Scopusban [2] és a Web of Science-

ben [3] a természettudományos kutatás-fejlesztés témakörében íródott publikációk számára 

nézvést az utóbbi körülbelül tíz éves, 2002 és 2012 közötti időszakra. Célom az volt, hogy 

Kína természettudományos teljesítményének alakulását más kelet-ázsiai országokéval, 

reprezentatív európai hatalmakéval és az USA-éval összehasonlítva olyan statisztikai 

adatokhoz jussak, melyek alapján logikus következtetéseket tehetek az országok közeli 

jövőbeli helyzetére vonatkozólag. A kutatásaim alapján felállított statisztikák várakozásaim 

szerint megerősítik azon feltételezésemet, hogy a Kínai Népköztársaság rakétagyorsaságú 

fejlődésének egyik fontos alappilére a tudományos kutatás hasonló iramú fejlődése.  

 A tudományos kutatás és a gazdaság kapcsolatának elemzését a közgazdaságtanban 

talán leggyakrabban alkalmazott mérőszámon alapuló statisztikával kezdeném – a GDP (gross 

domestic product = bruttó hazai termék) egy bizonyos terület adott idő alatti gazdasági 

termelésének mérőszámaként, azaz adott területen adott idő alatt előállított végső 

felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének értékeként definiálható. 

Egy főre eső mutatóit gyakorta használják egy adott országban élők átlagos életszínvonalának 

mutatójaként, ez azonban túlzott leegyszerűsítésnek tekinthető. Ha az időtartam nincsen 

megszabva, alapértelmezésként évet kell számítani. 

 Az alább szereplő diagramon az IMF 2012-es besorolása látható a világ vezető 

gazdasági hatalmairól a nominális GDP-értékeik alapján. Természetesen nem ábrázoltam 
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minden egyes ország mérőszámát, a megjelenítettek csupán azok, melyekkel további 

kutatásaim során is foglalkozom majd. A függőleges tengelyen látható számok millió 

dollárban értendőek. 

 Nem különösképp meglepő, hogy az egyetlen régióként kezelt Európai Unió vezeti a 

listát, szorosan a nyomában az Egyesült Államokkal. Munkám fókusz-országa, Kína az egy 

évvel ezelőtti statisztikák alapján az USA GDP-jének alig felét volt képes produkálni.  
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Mielőtt azonban elhamarkodottan tennénk Kína gazdasági teljesítményével 

kapcsolatban negatív megállapításokat, vizsgáljunk meg két, a viszonylag közeli jövőre 

vonatkozó szakértői becslést: az IMF 2018-ra, valamint a PricewaterhouseCoopers 2030-ra 

vonatkozó GDP-rangsorát.  
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 A felületesebb szemlélő figyelmét sem kerülheti el az előrejelzések talán 

legszembetűnőbb, számunkra pedig mindenképpen a leglényegesebb mozzanata: Kína 

gazdasági mutatójának igen gyors ütemű gyarapodása, mely a feltételezések szerint már a 
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nem is oly távoli 2030-as esztendőre a lista élére röpítheti a távol-keleti nagyhatalmat, 

megelőzve a sok szakértő által „legyőzhetetlennek” hitt Amerikai Egyesült Államokat. A 

PricewaterhouseCoopers egyébként távolabbi jóslatokba is bocsátkozott: becslései szerint 

2050-re az USA-t immáron jóval lehagyó Kína GDP-je nem kevesebb mint 48500 milliárd 

dollárnyira rúghat majd.  

 Mindezen feltételezett számjegyekkel, ahogyan bármi egyéb jövőbeli dologgal 

kapcsolatban, nem mehetünk tökéletesen biztosra, a K+F adatok jövőbeni alakulásának 

vizsgálatához azonban remek alapul szolgálhat. Kezdeti lépesként a legalapvetőbb gazdasági 

mutató számadatainál maradva utánanéztem, vajon az általam vizsgált országok közül melyik 

hány százaléknyit fordít GDP-jéből a kutatás-fejlesztés ágazatra, s ezen aspektusban is 

összehasonlítottam őket. 
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 Az így kapott, fentebb mellékelt diagram tanúsága szerint e téren Kína a három 

komoly távol-keleti hatalom közül a legutolsó, világviszonylatban pedig szintén csak az 

ötödik helyet tudta megszerezni. Az össz-GDP jelenlegi adatait figyelembe véve azonban 

korántsem tragikus a helyzet, sőt: elérkezve a tudományos cikkek és közlemények 

vizsgálatához megláthatjuk majd, mennyi mindenre volt ez a 2% elegendő az utóbbi tíz évben 

s egyúttal azt is, mit várhatunk a jövőre nézvést. 
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 A Scopus és a Web of Science adatbázisok felhasználásával igyekeztem megvizsgálni 

Kína és néhány további ország természettudományos teljesítményét 2002 és 2012 között. Bár 

az évenként megjelenő közlemények száma nem egyedül jellemzi egy ország tudományát, 

mindazonáltal ezen egyszerű mutatószám véleményem szerint igen jellemző, és 

tanulmányozása tanulságos lehet, különösen nemzetközi összehasonlításban. 

Kutatásom kulcseleme a Kínában megjelent természettudományos közlemények 

számának alakulása a legutóbbi 10 éves periódusban. Ezt az adatsort összehasonlítottam 

néhány másik közép- és kelet-ázsiai ország hasonló adataival, majd pedig az európai 

gazdasági hatalmakhoz és az USA-hoz viszonyított helyzetét vettem szemügyre.  

 Az ázsiai országokkal való összehasonlításban Kína szembetűnően dinamikus 

produktivitása mellett érdemes megfigyelnünk, hogy a 2004-es esztendőt megelőző 

időszakban a sok szempontból rivális Japán jóval előbbre járt a természettudományos cikkek 

számának tekintetében – 2002-ben majdhogynem a kínai mutató kétszeresét termelte. A sok 

gazdaság szakértő által magasztalt, a jövő egyik gazdasági-ipari szuperhatalmának titulált 

Japán vonaldiagramja egyébként meglepő stagnálást mutat: a közlemények számát tekintve az 

utóbbi tíz évben gyakorlatilag semminemű gyarapodásra nem volt képes, sőt: 2006 

környékéhez képest kissé vissza is esett. A többi vizsgált ország esetében többnyire lassú, 

fokozatos növekedésről beszélhetünk, India például egyenesen Japánt látszik veszélyeztetni 
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cikkszámainak magabiztos emelkedésével. Arra, hogy Kínának akár csak a nyomába is 

érhessen bármelyik megjelenített ország a közeli jövőben, minimális esély van. 
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Korábban már említett második vizsgálatomban négy vezető európai országéval, 

valamint a legkomolyabb rivális Egyesült Államokéval mértem össze Kína közleményekben 

mért természettudományos produktivitását. Láthatjuk, hogy míg az USA a vizsgált periódus 

kezdetén, 2002-ben háromszoros publikációs teljesítményt mutatva a többi megjelenített 

ország előtt szárnyalt, addig azok körülbelül egy helyről „rajtoltak”. Kína mutatója még 2003-

ban is csaknem tökéletesen megegyezett Franciaországéval, ám a további esztendők 

eredményeit szemlélve szinte nehezünkre eshet elhinni, hogy ez valóban így volt. A négy 

vizsgált európai ország az időintervallum egészén keresztül igen lassú gyarapodást 

(Franciaország, Egyesült Királyság, Németország), vagy épp tökéletes statikusságot 

(Oroszország) mutat. A Kínai Népköztársaság ezzel szemben mindet rövid úton megelőzve az 

„egekbe tör”, s meg nem torpanó számnövekedésével napjainkra veszélyesen megközelíti az 

USA behozhatatlannak hitt számát.  

Figyelemreméltó, hogy a vizsgált periódusban az Egyesült Államok 

természettudományos közleményszámának változását korántsem fokozatos, egyenletes 

emelkedés jellemzi: 2005-ben a fejlődés megtorpan, sőt 2007-ben visszaesés következik be, 

majd az ezután következő lassú fellendülést 2011 után újra enyhe hullámvölgy követi. A 

tudományos kutatások mennyiségének 2007-ben bekövetkező csökkenése és a 2008-ban 
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bekövetkezett gazdasági világválság időbeli egybeesése ékesen bizonyítja a tudományos 

kutatás produktivitása és a gazdasági fejlődés közötti kapcsolatot, és a 2012-es újbóli 

hanyatlást látva korántsem lehetünk biztosak abban, hogy ebből a világválságból már 

kilábaltunk.  

Kína és az Amerikai Egyesült Államok tudományos publikációs teljesítményének 

dinamikáját tanulmányozva úgy éreztem, érdemes volna kissé a jövőbe tekinteni. Az eddigi 

adatok pontos figyelembevételével kiszámoltam, hogy hasonló tendencia esetén milyen 

számeredmények várhatóak a következő években, majd ezt az ezúttal kizárólag Kínát és az 

Egyesült Államokat megjelenítő diagramon fel is vázoltam, magyarán extrapoláltam a két 

függvényt. 
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A jelenlegi tendencia megmaradása esetén számításaim szerint a kínai szerzők által 

publikált természettudományos közlemények száma egészen pontosan a 2016-os esztendőben, 

azaz három éven belül utoléri az Amerikai Egyesült Államok mutatóját. A fentebbi 

függvények extrapolációja csupán becslésnek tekinthető, ennek ellenére érdekfeszítő 

előretekintésnek tartom, abban pedig egészen bizonyos vagyok, hogy a természettudományos 



 9

kutatások terén egy-két év eltérést bekalkulálva még jóval 2020 előtt bekövetkezik az 

Egyesült Államok „trónfosztása”. 

Vizsgálódásom következő, talán legizgalmasabb része nem becsléseken, hanem 

nagyon is pontos adatokon alapszik. Nem mindennapi kiindulópontom egy Kínában igen 

gyakorta emlegetett közmondás volt: a „három Zhang, négy Li” kifejezés annyit tesz: akárki. 

Ennek az elég rejtélyesnek tetsző mondásnak a háttere igen könnyen tisztázható: meglepő, de 

igaz, hogy ugyan több ezer különböző vezetéknév létezik Kínában, a társadalom nem 

kevesebb mint 85%-a mégis a száz leggyakoribb közül visel egyet-egyet. A leggyakoribb 

kínai vezetéknevek listájának dobogóján e három név áll: Wang (7,9%), Li (7,4%), Zhang 

(7,1%) – innen a szólásmondás. [4] Vagyis az e három nevet viselő kínaiak a világon élő 

teljes kínai népességnek nem kevesebb mint 21%-át teszik ki. Ebből kiindulva megkíséreltem 

megnézni, vajon miképp is oszlik el világviszonylatban a kínai származású, 

természettudományos cikkeket publikáló szakemberek száma.  

Ezúttal a Web of Science közlemény-adatbázisban fellelhetőekre támaszkodva 

ellenőriztem mindenekelőtt azt, hogy a fentebb felsorolt három nevet viselő cikkszerzők közül 

hányan is élnek Kínában. A minél akkurátusabb keresés elérése végett kizártam annak 

lehetőségét, hogy az illető szerzők szakmai kapcsolatban álljanak az Egyesült Államokkal, 

azaz amerikai társszerző is szerepelhessen a közleményben – ezúttal kizárólag a kínai 

publikációkra voltam kíváncsi. Adatbázisom Wang névvel összesen 313047, Li névvel 

277171, Zhang névvel pedig 281601 cikket talált, ami összesítve 871819 közleményt jelent.  

Második lépésként ugyanezen adatbázisban az USA-ban dolgozó és publikáló, 

Kínával nem kollaboráló szerzőket kerestem meg az említett három leggyakoribb névre 

kiterjedve. Az alábbi eredményeket kaptam: Wang – 112851 , Li – 83036 , Zhang – 81230 

közlemény, vagyis összesítve 277117. 

Nem is maradt más hátra, mint elvégezni néhány egyszerű számítást (összes 

közlemény: 871819+277117=1148936, ebből 277171 USA-beli szerzőségű), melyek alapján 

leszögezhető, hogy a világ összes kínai természettudományos kutatója közül körülbelül 

egynegyednyi, pontosabban 24% dolgozik az Amerikai Egyesült Államokban vagy már 

„bennszülöttként”, vagy pedig ideiglenesen, vendégként.  

S hogy ez miért is lényeges számunkra? A vendégkutatók és a már ott is született, 

amerikai állampolgárságú kínaiak egymáshoz való arányát nem ismerjük pontosan, annyi 

viszont egészen biztos, hogy a kint kutatók közül rengetegen visszatértek, visszatérnek majd 

hazájukba, és átadják az ottaniaknak az Amerikában megszerzett igen hasznos tudást. Nem 

kétséges, hogy az amerikai életfelfogás, s ezzel együtt a természettudományos kutatáshoz való 
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hozzáállás, annak menete, stílusa nagyon különbözik a kínaitól, az USA eddigi eredményei 

pedig arra mutatnak, hogy sok náluk a követendő példa. A rohamosan feltörekvő Kína 

valószínűleg az utóbbi években is hasznosított egyet s mást ezekből, statisztikám tanúsága 

szerint pedig a jövőben még ennél is inkább fog. 
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Forrás: Scopus  
 

A más országokkal való szakmai együttműködéshez kapcsolódóan végeztem még egy 

kutatást, melynek eredménye a fenti diagramon látható. Az eddig is megtartott 2002-2012-es 

időintervallumban maradva vizsgáltam meg azt, hogy az ezen tíz év alatt született összes kínai 

természettudományos publikációkban mekkora a különböző országokkal való együttműködés 

százalékos aránya.  

Az előző, neveken alapuló kísérlet végeredményét remekül alátámasztja az Amerikai 

Egyesült Államokkal való kollaboráció egészen komoly, valamivel több mint 6%-os aránya. 

A közvetlen szomszéd s egyben rivális Japán jóval kevesebbet, nem egészen 2%-nyi 

részesedést tudhat magáénak, ezután következi három európai hatalom és Dél-Korea 

csökkenő sorrendben. A statisztikámban szereplő hat vezető országgal való kollaborációban 

kiadott publikációk száma a teljes cikkmennyiségnek pontosan 12%-át teszi ki. Egyáltalán 

nem elhanyagolandó arányról beszélhetünk, mely mindenekelőtt azt mutatja: a sok szakértő 

által elszigetelődésre hajlamosnak tartott Kínai Népköztársaság igenis vevő az 

együttműködésre akár igen távoli gazdasági-ipari riválisaival is. 
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Ahhoz, hogy valóban átfogó képet kaphassunk Kína tudományos kutatásának 

helyzetéről világviszonylatban, az eddigiek mellett feltétlenül szükségesnek tartom szót ejteni 

még egy meghatározó faktorról: a kutatás szerkezetéről – végeztem tehát egy újabb kísérletet. 

A Scopus adatbázist használva az elmúlt tíz év valamennyi közleményének számát 

felbontottam aszerint, hogy a tudományoknak pontosan melyik területéhez tartoznak. A 

vizsgált országokban kiemeltem azt a három-három tudományterületet, melyekben a legtöbb 

publikáció született, s így érdekfeszítő, rendkívül eltérő eredményekre jutottam. 

Kínában a legtöbbet magasan a mérnöki tudományok területén publikáltak, ezt követik 

az informatikai kutatások, végül pedig a fizika és a csillagászat területe. A dobogóról már 

lemaradtak az anyagtudományok (4.), a kémia (5.), az orvostudomány (6.), valamint a 

biokémia, genetika és molekuláris biológia (8.).  

Elsőként természetesen az USA rangsorát hívtam elő legfőbb viszonyítási alapul. 

Teljességgel eltérő listát kaptam: az Amerikai Egyesült Államokban az utóbbi tíz évre nézvést 

orvostudomány témában született a legtöbb közlemény. Második Kína „győztes” területe, a 

mérnöki tudományok kategóriája, harmadik helyen pedig a biokémia, genetika és molekuláris 

biológia áll. Ezt követi a fizika és asztronómia (4.), az informatikai tudományok (5.), az 

agrártudományok (6.), végül pedig az anyagtudományok (7).  

Érdekességképp feltétlenül meg szerettem volna nézni egy vezető európai hatalmat is a 

tudományterületek eloszlásának aspektusából – Németországot választottam. Az Egyesült 

Államokhoz igen hasonlóan az első helyet az orvostudomány szerezte meg, s az USA-ban 

második mérnöki tudomány itt a szintén előkelő harmadik helyet szerezte meg. Másodikként 

a társadalomtudományok állnak. 

Hogy a távol-keleti blokkból is legyen viszonyítási alap, Japánt és Dél-Koreát is 

megvizsgáltam. Előbbinél az első három helyet az orvostudomány, a mérnöki tudományok és 

a fizika-asztronómia foglalja el, utóbbi esetében első a mérnöki tudomány, második a fizika-

asztronómia, harmadik az orvostudomány. 

Ezen vizsgálati eredményekből elsősorban Kína és nagy riválisa, az Amerikai Egyesült 

Államok helyzetét vélem fontosnak elemezni: az USA jelentősen jobb életszínvonala, az 

utóbbi évtizedekben már világelső szintre fejlesztett mérnöki ágazata mellett megvan arra 

minden eszköz, hogy a megfontolt tervezést, gyakran hosszú esztendők mélyreható kutatását 

igénylő, ugyanakkor elképesztő fontossággal bíró orvostudományra és gyógyszerészetre 

lehessen koncentrálni. A mérnöki tudományok még mindig második helyen állnak: ez azt 

mutatja, hogy ezek további fejlesztése kulcsfontosságú a többi ágazat, főképp a jelenlegi első 
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helyen álló jövőbeni fennmaradásához. Az európai nagyhatalmak, valamint Japán helyzetét 

sok szempontból hasonlatosnak látom ehhez.  

A Kína esetében látott tudományterületi rangsort szemlélve úgy vélem, a keleti 

birodalom egészen pontosan most járja be azt az utat, melyet az USA már jó előre 

„kitaposott” egy-két évtizeddel korábban. A mérnöki tudományok, a gépesítés, a mechanika 

tudatos, célzott fejlesztése útján Kína – és az igen hasonló helyzetben lévő Korea – ugyanúgy 

el fog jutni arra a szintre, ahonnan már a közleményszámok tekintetében még csak a hetedik 

helyet elfoglaló orvostudomány és gyógyszerészet fejlesztése lesz a következő lényeges lépés. 

Természetszerűleg egy vagy két évnél hosszabb időre lesz Kínának ahhoz szüksége, 

hogy ezen a téren utolérje, sőt, lehagyja az Amerikai Egyesült Államokat – mégis, a GDP 

jövőbeni komoly növekedésére vonatkozó becsléseket, Kína más országokkal való 

kollaborációjának viszonylag magas százalékos arányát, s legfőképp a tudományos 

publikációk számának elképesztő sebességű növekedését bekalkulálva lehetséges, hogy 

hamarabb bekövetkezik ez, mint gondolnánk.  
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