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Ellentmondások a kínai képzésben 

Ha valaki Kína munkaerőpiacát vizsgálja, egyértelműen ellentmon-
dásokkal találja szembe magát: A világ leggyorsabban növekvő 
gazdaságában évente több millió fiatal szerez diplomát, akiknek 
mintegy 30%-a nem talál állást. Ugyanakkor a Kínában letelepedni 
szándékozó külföldi gépipari cégek gyakran „munkaerőimportra” 
kényszerülnek, mert a hazai diplomások és szakmunkások képzett-
sége nem felel meg elvárásaiknak. 
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Állást kereső diplomások kontra munkaerő-kínálattal  
elégedetlen vállalatok 

Ma már Kínában az egyetemista korú fiataloknak több mint 17%-a 
találhat magának helyet az egyetemeken. A végzősök száma a 2002. évi 
1,5 millióról 2004-ben 2,8 millióra emelkedett, és 2005-re 3,4 millióval 
számolnak. Ez a gyors ütemű növekedés annak tulajdonítható, hogy az 
1990-es évek végén az állami egyetemek egymás után nyitották meg 
vidéki intézeteiket, és a szakemberkínálatot tovább növelték a magánin-
tézetek is. 

A probléma csupán az, hogy sok végzős még Kínában, a világ leg-
gyorsabban növekvő gazdaságában sem tud állást találni. A 2004-ben 
végzetteknek mintegy 30%-a nem talált munkahelyet, ami tovább fokoz-
za a munkaerőpiac amúgy is súlyos helyzetét. 

A kínai gazdaság egy ideje óriási ütemben növekszik. A GDP átla-
gos növekedési üteme az elmúlt években évi 8% volt. Egyre több külföldi 
vállalat fedezi fel Kínát mint a jövő piacát.  

Míg a diplomások több szakterületen nem találnak állást, a gépipar 
szakemberhiánnyal küzd. Kína az elmúlt években a világ negyedik leg-
nagyobb szerszámgépgyártójává lépett elő és jelentős lépéseket tesz 
piaci szerepének növelésére. Miközben a szerszámgépek hazai piaca 



évi 27%-kal növekszik, a helyben gyártott szerszámgépeknek mindössze 
10%-át exportálják. A szerszámgépgyártó vállalatok számára a kínai 
helyszín felépítésében jelenleg nagy problémát jelent a jól képzett mun-
kaerő hiánya. A német értelemben vett szakmunkás Kínában ismeretlen, 
a mérnökök és más műszaki végzettségűek képzése erősen elméletori-
entált, kevés gyakorlati vonatkozással és gyakran hiányzik az aktualitás. 
A végzettek viszonylag nagy száma ellenére a vállalatok gyakran csak 
kevés olyan pályázót találnak, akik az alkalmazási kritériumoknak megfe-
lelnek. 

Felsőfokú képzés Kínában 

Kína az elmúlt években sokat tett a mérnökképzés terén. A becslé-
sek szerint mintegy 14 millió hallgatónak mintegy a fele vesz részt mér-
nökképzésben. Természetesen ennek jelentős része az építőipar, me-
zőgazdaság, valamint más infrastrukturális szakirányokra jut. A középis-
kolai tanulmányaikat befejezőknek mintegy 18%-a tanul tovább az or-
szág 1900 egyetemének valamelyikén, miközben ez az arány 2010-ig 
várhatóan eléri a 25%-t (1. ábra).  

 

 
 

 

 

 

 Kína Németország. Arányok 
Terület 9 572 395 km2 357 022 km2 27:1 
Lakosság 1 272 millió 82 millió 15:1 
Egyetem/Főiskola Több mint 1900 ~300   6:1 
 – ebből mérnökképző 460 ~100   5:1 
Mérnök hallgató 7 millió ~300 000 23:1 
Gépész végzettségű 100 000 (2001) ~9000 11:1 

 
1. ábra Felsőfokú képzés Kínában és Németországban (2002) 

 



A 70-es években bekövetkezett nyitás óta ugyanakkor már több mint 
500 000 kínai hallgatót vettek fel külföldi egyetemekre. 2003-ban pl. már 
120 000 hallgató ment külföldre azzal a céllal, hogy ott tanuljon. A tény-
leges szám feltehetőleg sokkal nagyobb, mert a statisztika csak azokat a 
hallgatókat veszi figyelembe, akik állami támogatással tanulnak külföld-
ön. Mivel eddig csak az évfolyamelsőknek volt lehetőségük arra, hogy 
külföldön tanuljanak, ez a képzett szakemberek további hiányát eredmé-
nyezte. A tanulmányaik befejezése után külföldön maradó hallgatók 
száma csökkent, ami nem utolsó sorban a gazdasági fellendülés miatt 
Kínában javuló szakmai perspektíváknak, és főleg a Kínában letelepedő 
külföldi vállalatoknak köszönhető. 

A felsőfokú képzés strukturális problémái 

Annak, hogy a képzésnek kevés kapcsolata van a gyakorlattal, fő 
oka legtöbbször a felsőfokú intézetek elöregedett és kis gépparkja. 
Rendszerint csak a csúcsegyetemek rendelkeznek a korszerű géppark 
beszerzéséhez és fenntartásához szükséges pénzeszközökkel. Ehhez 
járul még, hogy a műhelyekben és laboratóriumokban nincs megfelelő 
személyzet, mint pl. műhelyfőnök, főmérnök vagy szakmunkás, és az 
intézményvezetők sokszor saját maguk végzik a gépeken a kísérleteket. 

A gépipari felsőfokú oktatásban dolgozó tanárok túlnyomó többsége 
csak akadémiai képzettséggel rendelkezik, ipari és menedzsmenttapasz-
talattal azonban nem. A doktori cím megszerzése a főiskolai tanárok ré-
szére csak 1998 óta kötelező. Mivel az egyetemek nincsenek ráutalva 
arra, hogy az ipartól szerezzenek finanszírozási forrásokat, a kutatás és 
oktatás erősen elméleti irányú és csekély a gyakorlati vonatkozása. 
Ezenkívül az utóbbi években többek között a gépekkel és finanszírozási 
eszközökkel való rossz ellátottság és a gazdasági szférához képest vi-
szonylag alacsony kereset miatt növekedett az intézményvezetők fluktu-
ációja. Mivel sok professzornak alig van betekintése a szomszédos té-
materületekbe, ez nem ritkán oda vezet, hogy egyes kutatási területek 
intézményvezető-váltás miatt szó szerint gazdátlanok maradnak (1. táb-
lázat). 

A felsőfokú intézmények finanszírozása – néhány csúcsintézet kivé-
telével – állami, valamint a tartományok és városok eszközeiből történik. 
Felügyeletüket legtöbbször a tartományi kormány látja el. Csupán a kivá-
lasztott csúcsegyetemek tartoznak közvetlenül a pekingi oktatási minisz-
tériumhoz. A harmadik forrásokból származó eszközök aránya jelenleg 
kevesebb mint 20%. A kínai kormány egyre inkább arra törekszik, hogy a 



főiskolákat a harmadik források arányának növelésére ösztönözze. To-
vábbi finanszírozási formát jelent még a főiskolai intézményekben a saját 
termelés kiépítése, ami főleg az utóbbi években figyelhető meg. Így 
egyes intézetek gyakran vállalnak ipari vállalatok részére kis és közepes 
szériában gyártást. 

1. táblázat 
Strukturális hiányosságok a műszaki egyetemeken  

Németországhoz viszonyítva 
 

 Kína Németország 
 
 
Főiskolák felsze-
reltsége 

 elavult és kis géppark 
 személyzethiány a laboratóriumban 
(kevés szakmunkás, főmérnökök, 
műhelyfőnökök nincsenek) 

 számos ipari kooperáció és közös 
kutatás következtében korszerű gép-
park  

 a személyzet összetétele biztosítja a 
laboratóriumok és eszközök célirá-
nyos használatát 

 
 
 
 
 
 
Intézményvezetés 

 rendszerint csak akadémiai pályafu-
tás 

 kevés ipari tapasztalat 
 erősen rányomja bélyegét az elmélet 
 nincs kényszerítő erő arra, hogy 
harmadik (ipari) forrásból finanszíro-
zási eszközökre pályázzanak 

 a doktori cím csak 1998 óta kötelező, 
előtte nem kellett igazolni az alkal-
masságot a tudományos munkára 

 nagy fluktuáció a professzorok köré-
ben 

 a professzoroknak alig van betekin-
tésük a szomszédos kutatási terüle-
tekre 

 a szerszámgépek területén csaknem 
minden német intézmény jelentős 
eszközökre tesz szert az iparból 

 számos ipari szerződés 
 a főiskolai tanárok többségének 
szerteágazó gyakorlati és vezetői ta-
pasztalata van 

 
 
A kutatási területeket még ma is rendszerint fölérendelt szervek, pl. 

Kína legmagasabb műszaki–tudományos grémiuma, a Kínai Mérnök-
akadémia jelöli ki. Mivel azonban a Mérnökakadémia is elismerte, hogy a 
gyártástechnológiának nagy jelentősége van a tartós gazdasági növeke-
désben és további kulcsiparágak kiépítésében, ezt a körülményt fokozot-
tan figyelembe veszik. Így a kínai kormány a gyártástechnológiát mint 
kulcstechnológiát felvette hosszú távú kutatási programjába. Ennek cél-
ja, hogy Kína 2020-ig a tudomány és technológia meghatározott területe-
in elérje a világszínvonalat. 

 



Ipari képzés 

Más a helyzet az ipari képzés területén: sok főiskolát végzett szá-
mára nehézséget jelent állást találni, ezzel szemben nagyon keresettek 
a szakmunkásképző iskolák végzősei (2002-ben 3000 iskola 450 000 
végzőst bocsátott ki). A nagyvárosokban nagyobb a kereslet, mint a kí-
nálat. Egyes vállalatok, főleg a külföldiek által vezetettek ezért nem egy-
szer más országokból, pl. Olaszországból vagy Japánból alkalmaznak 
szakembereket vagy saját maguk képezik ki őket, mint pl. a Shanghai 
Volkswagen.  

A szakemberhiány fő oka egyrészt sok szakiskola kihasználatlansá-
ga, mivel a fizikai munkának a kínai társadalomban még mindig csekély 
a tisztelete, másrészt hogy sok vállalat hosszú ideig nem képezett ki sa-
ját szakembereket. Ezt súlyosbítja, hogy a szakiskolákban a képzés tar-
talma és módszere nem igazodik kellőképpen a munkaerőpiac és a vál-
lalatok igényeihez. Ezen túlmenően az iparban is megfigyelhető a kultu-
rális forradalomra visszavezethető rés. Az akkori képzés hiányosságai-
nak következtében a tapasztalt szakmunkások életkora 45–55 év között 
van. 

A legtöbb szakember képzettségi szintje viszonylag alacsony. A fő-
iskolákhoz hasonlóan itt is hiányzik a tantervek gyakorlati vonatkozása. 
Az oktatók gyakran kevés gyakorlati tapasztalattal és pedagógiai képes-
séggel rendelkeznek. A szakmunkások nagy részének pályája kezdetén 
nincs ipari tapasztalata, és az elsajátított ismereteket nem tudja a gya-
korlatba átvinni. A szakemberek többsége nem rendelkezik saját kezde-
ményezőkészséggel, rugalmassággal vagy önállósággal, pl. problémák 
megoldása esetén. 

Ez a hiányosság vállalati oldalon oda vezet, hogy a bonyolult NC-
gépeket többségében betanított személyzet vagy mérnökök kezelik. A 
gépek termelékenysége emiatt lényegesen kisebb, mint pl. Németor-
szágban. 

A kínai kormány elismerte oktatáspolitikájának mulasztásait és 
kénytelen volt megállapítani, hogy a képzett munkaerőt nem lehet 
ugyanúgy importálni, mint a csúcstechnológiát. Ezért nagy erőfeszítése-
ket tesz az elmaradások behozására. Célul tűzte ki, hogy megteremti a 
saját technológiai know-how-t olyan kulcstechnológiák területén, mint a 
gyártás. A 2003-2007 közötti képzési időszakra azt tervezik, hogy fel-
gyorsítják a sürgősen szükséges szakemberek képzését és 2007-ig  
10 millió új szakembert képeznek a digitális irányítástechnika, jármű-, 
komputer- és szoftvertechnika területén is.  



Néhány évvel ezelőtt indították be pl. a CNC-szerszámgépkezelő 
szakmunkások képzését. A modernizált szakmunkásképző iskolákban 
és szakiskolai központokban 3–4 éves programok keretében és az ipar 
igényeinek megfelelően képeznek szakembereket. Az oktatás tartalmá-
nak kialakításához Shanghai térségében több mint 70 gépipari vállalattól 
kérdezték meg, hogy a szakmunkások mely területeken rendelkeznek 
hiányos ismeretekkel. Korszerűsítik az oktatási intézmények gépparkját, 
és a képzésben résztvevők 3–6 hónapos tanfolyamokon sajátíthatják el 
a szerszámgépekkel, az NC-technikával, valamint a forgácsolástechno-
lógiával kapcsolatos ismereteket. A gyakorlati munka mellett meg kell 
tanulniuk a szimulációs szoftverrel történő munkavégzést is. Bár ennek a 
képzésnek a minősége nem hasonlítható a német mércéhez, mégis lát-
ható, hogy Kína törekszik arra, hogy a szakképzést az ipar igényeihez 
igazítsa. 

Összefoglalás és kitekintés 

A szerszámgépipar területén végbement óriási növekedéstől függet-
lenül Kínában úgy az egyetemi, mint az ipari képzés területén még min-
dig jelentős hiányosságok vannak. A tisztán mennyiségi mérnök- és 
szakmunkáshiány mellett ez elsősorban a végzősök gyakorlati tapaszta-
latának hiányára és arra vezethető vissza, hogy a képzés kevéssé gya-
korlatorientált. Ezek a tényezők jelentős akadályokat képeznek akkor, ha 
külföldi cégek Kínában akarnak termelőkapacitást kiépíteni. A pekingi 
kormány azonban felismerte ezt a helyzetet és komoly erőfeszítéseket 
tesz azért, hogy a munkaerőpiac és főleg a külföldi vállalatok igényeit 
számításba vegye. Abból kell kiindulni, hogy a következő években a 
végzősök száma úgy egyetemi mint szakmunkás szinten egyértelműen 
növekedni fog. Ebbe az irányba mutatnak az új képzési koncepciók, az 
alkalmazásorientáltság fokozódása és az ipari és az oktatási intézmé-
nyek közötti együttműködés erősödése.  
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