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Előszó

A közép- és nagyvállalatok véleményének és várakozásainak megismerése, valamint a jelenlegi helyzet
elemzése és értékelése elengedhetetlen egy olyan
támogatáspolitikai és szabályozási környezet kialakításához, ami elősegíti a fenti célok elérését. A Deloitte
felmérésének célja, hogy segítse és hozzájárulhasson
ezen törekvések sikeréhez.
Remélem érdekesnek és hasznosnak találja
kiadványunkat.

Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F
és Állami Támogatások üzletágának minden évben
megjelenő Vállalati K+F Jelentését. A közép- és
nagyvállalatok körében végzett regionális felmérésen
alapuló tanulmány negyedik alkalommal került
kiadásra. Idén a 45 válaszadó hazai cég mellett ezúttal
már kilenc további közép-európai ország vállalatai
vettek részt a felmérésben (Bulgária, Horvátország,
Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia,
Lengyelország, Románia és Szlovákia).

Dr. Márkus Csaba
Igazgató
K+F és állami támogatások
Deloitte Zrt.

Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti időszakra
vonatkozó K+F fejlesztési politikája szerint az
uniós szinten elérhető K+F célú források több mint
50%-kal fognak növekedni a 2007-2013-as tervezési
időszakhoz képest. Ezzel összhangban a Nemzeti
Reformprogram vállalásai szerint Magyarország
2020-ra a GDP-arányos K+F ráfordításokat 1,8%-ra,
2030-ra pedig 3%-ra tervezi növelni, aminek teljesítéséhez már az elkövetkezendő pár évben is jelentős
eredményt kell elérni.
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Megállapításaink

Vállalati K+F tevékenységek jellemzői

Kutatás-fejlesztési ráfordítások

A vállalatok az általuk végzett K+F tevékenységek
körébe alapvetően az új termékek, folyamatok,
és szolgáltatások kifejlesztését, illetve a meglévő
termékek továbbfejlesztését sorolják. Jellemzően
tehát a megkérdezett cégek nem végeznek a piacokat
alapvetően befolyásoló kutatási tevékenységet. Ezért
a K+F projektek minősítési és értékelési rendszerének
kialakítása során fontos szempont, hogy minél részletesebben meg legyen határozva, mely tevékenységek
számítanak rutin feladatnak, hatékonyságjavításnak és
melyek kutatás-fejlesztésnek.

Az EU Innovatív Unió 2014. évi eredménytáblája szerint
a tagállamok átlagos innovációs teljesítményük alapján
négy teljesítménycsoportba sorolhatók, Magyarország
ezek közül jelenleg a „mérsékelt innovátorok” kategóriába tartozik. A Nemzeti Reformprogram vállalásai
szerint Magyarország 2020-ra a GDP-arányos K+F
ráfordításokat 1,8%-ra, 2030-ra pedig 3%-ra tervezi
növelni, ennek érdekében pedig jelentős ráfordítás
növekedést kell elérni már az elkövetkezendő évek
folyamán is. Azonban a cégek visszajelzéseiből ez
a növekedési trend egyelőre nem várható.

Habár az állam erősítheti támogatási eszközökkel
a közösen megvalósított K+F projekteket, a cégek
háromnegyede inkább maga végzi a kutatás-fejlesztési
tevékenységeket, azaz nem kíván a K+F projektjei
megvalósításához külső partnert bevonni. Amennyiben
tehát az állam túlságosan erőteljesen ösztönözné
a közös megvalósítású K+F projekteket, és nem venné
figyelembe, hogy a cégek döntő többsége egyedül
valósítja meg a K+F projekteket, ez a vállalati K+F tevékenység aránytalan befolyásolásához, és végső soron
a vállalati K+F ráfordítások csökkenéséhez is vezethet.

A megkérdezettek többsége, sem rövidtávon (1-2
év), sem hosszútávon (3-5 év) nem vár szignifikáns
változást K+F ráfordításai tekintetében. Míg 2013-ban
45,8%, idén 48,9%-uk számít a K+F ráfordításaik
növekedésére az elkövetkezendő 3-5 évben. Ezért
különösen fontos, hogy a 2014-2020-as uniós
programozási időszakban a kutatás-fejlesztések átfogó
ösztönzése érdekében – mind uniós és hazai pályázati
lehetőségek, illetve adókedvezményes ösztönzők
tekintetében – hogyan alakulnak a vállalati K+F tevékenységet ösztönző szabályok, és e szabályrendszer
képes lesz-e az elkövetkező 2-3 évben érdemi lökést
adni a vállalati K+F ráfordítások növelésének. Ennek
hiányában a 2020-as GDP arányos K+F ráfordítási cél
elérése kétséges.

A cégé K+F ráfordításainak alakulása az elkövetkezendő 3-5 évben
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Azok a vállalkozások, amelyek konzorciális együttműködést terveznek K+F projektjeik kapcsán,
a legnagyobb arányban az egyetemeket, tudományos
akadémiákat jelölik meg együttműködő partnerként.
Ennek ellenére az egyetemekkel és kutatóintézetekkel
való együttműködés a tavalyi és az idei eredményeket
tekintve is egyre kevésbé határozza meg a cégek K+F
kiadásainak alakulását.

Támogatások és adókedvezmények
A vállalati K+F ráfordításokat leginkább meghatározó
három külső tényező a K+F tevékenység finanszírozása, a K+F portfolió kezelése (K+F projektek prioritási
sorrendjének meghatározása és az erőforrások felosztása), illetve a legértékesebb munkaerő megtartását
célzó humánerőforrás-politika.
Érdekes változás, hogy míg a korábbi években
a megkérdezett cégek K+F ráfordításait leginkább
a jogszabályi környezet stabilitása befolyásolta, idén
ez a tényező kevésbé jelentős szempont a válaszadók
körében. Ebből arra következtethetünk, hogy a válaszadók megítélése szerint a közelmúltbeli szabályozói
változások nem befolyásolják a K+F ráfordítások
változását. Ez mindenképpen örvendetes változás az
előző évekhez képest, hiszen a K+F tevékenység folytatásának, és a K+F ráfordítások növekedésének egyik
alapfeltétele a szabályozói környezet kiszámíthatósága.
Emellett a válaszok alapján az is megállapítható, hogy
ha többféle támogatási lehetőség (pénzbeli támogatás,
adókedvezmény, stb.), illetve megfelelően képzett
kutatók állnak rendelkezésre, akkor az ösztönző
hatással van a cégekre az elkövetkezendő évek K+F
ráfordításaik növekedése szempontjából.
A K+F pályázati támogatásokat tekintve a felmérés
eredménye alapján megállapítható, hogy egyre több
cég követi nyomon a támogatással kapcsolatos
lehetőségeket, illetve csökken azoknak a vállalatoknak
a száma, akiknek erre nincs megfelelő kapacitása.
Az elérhető támogatások közül a közvetlen brüsszeli
forrásból igénybe vehető K+F támogatások felhasználása (pl. az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramja) és
a jogdíjak ismertsége nőtt láthatóan az elmúlt évekhez
képest.

Előbbi trend növekedésében nagy szerepet játszhatott
a 2012. február 1-je óta működő K+F minősítési eljárás
intézménye és 2012. szeptembere óta elérhető minősítési módszertan, ami elősegítette az egyes vállalati
projektek K+F jellegének megítélését.
A fentieken túlmenően más K+F adó- és adóalap
kedvezmények, illetve K+F támogatások tekintetében
is tapasztalhatóak változások, és bár trendek egyelőre
nem rajzolhatók fel, a K+F adó és adóalap kedvezmények ismertsége fokozatos növekedést mutat.

A K+F minősítési eljárás bevezetésének
tapasztalatai
Az innovációs törvény szerint a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala („Hivatal”) 2012. február 1-je óta
a hatósági jogkörben jogosult az egyes vállalkozások
jövőbeni kutatás-fejlesztési projektjeinek minősítésére.
Ez a vállalkozások által opcionálisan és önkéntesen
kezdeményezhető előzetes minősítési eljárásra
vonatkozik szakértői közreműködéssel. A kötelező
erővel bíró minősítés igénybe vehető a pályázatok
K+F tartalmának igazolására, illetve a K+F tevékenységhez kapcsolódó adó-és járulékkedvezmények
érvényesítésére.
Az előző évekhez képest növekedett azon válaszadók
aránya, akik úgy érzik, hogy saját nyilvántartási,
költségallokációs rendszerük nem alkalmas teljes
mértékben a K+F költségek rögzítésére és az egyes
projektekhez történő hozzárendelésére, így emiatt
nehézkes a K+F minősítés lehetőségének igénybevétele. Szintén magas azon válaszadók aránya, akik
bizonytalanok az adóhatóság gyakorlatát illetően, és
az elmúlt négy évben négyszeresére, míg a tavalyi
eredményekhez képest duplájára nőtt azoknak
a megkérdezetteknek az aránya, akik bizonytalanok
a K+F projektjeik minősítéséhez kapcsolódó kockázatok kezelését tekintve. Ez a folyamat annak ellenére
figyelhető meg, hogy több mint két éve működik
a K+F minősítés rendszere és 2014. február óta a K+F
minősítését végző Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
egyértelműsítette, hogy a jövőbeni K+F projektek
minősítése mellett múltbeli vagy folyamatban
lévő projektek minősítésére vonatkozóan is ad ki
szakvéleményt.
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Higher than in 2013

Approximately the same as in 2013

Ez arra enged következtetni, hogy ezen cégek nem,
tapasztalható volt, nagyon sok vállalkozás még nem
vagy nem megfelelően ismerik a Hivatal által végzett
érti, és nem veszi igénybe megfelelő mértékben a K+F
K+F
minősítési
eljárás
nyújtotta
lehetőségeket,
és
így
minősítési rendszerével kapcsolatos lehetőségeket.
We do not plan any R&D spending
a Hivatal fontos feladata ezen lehetőségek ismertségének növelése. Emellett a vállalatoknak is érdemes
Annak ellenére, hogy a cégek nem vagy nem megfelelehet
változtatniuk
a
nyilvántartási
rendszereiken,
hogy
lően kezelik a projektjeik K+F jellegének alátámasztását,
Lower compared to 2013
jobban alátámaszthatóak legyenek a K+F projektekhez
illetve a kapcsolódó költségek nyilvántartását,
kapcsolódó költségek. Amint a Deloitte által 2013a projektjeik K+F jellegének vizsgálatára irányuló
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50% eljárásoknál
60%
70%a válaszadók nagy része
ban a Hivatal felkérésére elvégzett
K+F minősítési
adóhatósági
rendszerének értékelésére vonatkozó munka során is
(52,9%) egyelőre nem vesz igénybe külső segítséget.

A megkérdezettek adóhatósági eljárásoknál használt érvei azokban az esetekben,
amikor az adóhatóság megkérdőjelezte a K+F tevékenység jellegét
5,9%
11,8%
Megpróbáltam a rendelkezésre álló
dokumentumokkal alátámasztani az érveimet

52,9%

Adótanácsadó segítségét kértem
Szakvéleményt kértem a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalától (“Hivatal”)

29,4%

Egyéb módon

Higher than in 2013

Approximately the same as in 2013

We do not plan any R&D spending

Lower compared to 2013
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Habár azon válaszadók aránya, akik ismerik az
előzetes minősítés jogintézményét magasnak mondható, mégis alacsony azon válaszadók aránya, akik
igénybe is veszik a rendszert (27,5%). Ez az eredmény
azon
téves felvetéseken
vállalat
10%
20%
30%
40%alapszik,
50% miszerint
60% a70%
nem tud a K+F tevékenységen belül önálló projekteket
vagy projektrészeket lehatárolni, és előzetes minősítés

csak meghatározott projektre/projektrészre kérhető
(41,2%); a cégnek túl sok K+F projektje van és nem
éri meg valamennyi projektre előzetes minősítést
kérni (41,2%); illetve a vállalat attól tart, hogy a K+F
projektek tartalma a döntést követően megváltozik,
és a döntés csak változatlan projekttartalom esetén
maradna érvényes (35,3%).

A cégek véleménye az előzetes minősítés lehetőségéről
5%
20%

47,5%

27,5%

0%

Ismerem az előzetes minősítés jogintézményét és igénybe
is veszem/venném
Ismerem az előzetes minősítés jogintézményét, de nem
veszem/venném igénybe
Nem ismerem az előzetes minősítés lehetőségét de
megfontolnám annak használatát, amennyiben több
10% információ
20% állna30%
40% róla50%
60%
rendelkezésemre
Nem ismerem az előzetes minősítés lehetőségét és nem
érdekelne annak igénybe vétele sem
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Mi az oka, ha a cég ismeri az előzetes minősítés jogintézményét, de nem veszi/venné igénybe

Cégünknek túl sok K+F projektje van és nem éri meg
valamennyi projektre előzetes minősítést kérni ugyanakkor a
K+F tevékenységünk egészére nem kérhető minősítés

41,2%

A cégem nem tud a K+F tevékenységen belül önálló
projekteket vagy projektrészeket lehatárolni, és előzetes
minősítés csak projektre/projektrészre kérhető

41,2%

A cégem tart attól, hogy a K+F projektjeink tartalma a döntést
követően megváltozik, és a döntés csak változatlan
projekttartalom esetén maradna érvényes

35,3%

Más ok merül fel

23,5%

A cégem K+F projektjei bizalmas természetűek

23,5%

17,6%

A döntéshozatal időtartama (kb. 30-40 nap) túlságosan hosszú

11,8%

A cégem nem bízik a Hivatal szakértelmében
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A vállalatok úgy érzik, hogy megoldhatatlan
problémával állnak szemben, nincsenek tisztában
a gyakorlati megoldásokkal. A rendszer egyrészt
még kevéssé ismert, másrészt a rendszert ismerő
cégek körében gyakran téves információk terjedtek
el. Többek között nem tudnak arról, hogy a döntés
jogilag kötelező más hatóságokra, illetve hogy
részprojektre is kérhető minősítés, vagy, hogy
a projekt típus minősítésével több hasonló projekt egy
minősítési rendszerbe való befoglalására is lehetőségük nyílna. Ebből a bizonytalanságból adódóan, sok
vállalat nem veszi igénybe a minősítési rendszert, így
felesleges adókockázatot vállal.
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A Hivatal gyakorlatában nyilvánvaló, hogy ha
a projektek célja és kutatási módszertana változatlan,
akkor a projekt sok egyéb eleme változhat anélkül,
hogy a változatlan tartalom követelménye sérülne.
Ez azt sugallja, hogy a cégek azért nem vesznek
igénybe minősítést, mert téves elképzeléseik vannak
arról, hogy a gyakorlatban ezek a szabályok hogyan
értelmezendőek.
Mivel a rendszer bevezetése viszonylag friss fejlemény,
a vállalatok reakciója természetesnek tekinthető, ám
mindezek mellett rendkívül fontos lenne a Hivatal
ismertségének növelése és a minősítési rendszer
promóciója a Nemzeti Reformprogram által kitűzött
növekedési cél elérése érdekében.
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Régiós
kitekintés
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Partneri előszó

Az innováció tekintetében mind ugyanabba
az irányba tekintünk. A K+F támogatása terén
azonban már különbségek mutatkoznak a régióban.
Amint a tavalyi felmérés eredményeiből kiderült,
a régió cégeinek K+F tevékenységei eltérőek, és
eltérő tényezők befolyásolják a K+F kiadások
növekedését is. Nagyon sok még a tanulnivaló és
megosztanivaló – ez is az egyik oka annak, hogy az
idei felmérésbe több országot vontunk be, és a régió
tíz országából gyűjtünk adatokat. Ezáltal össze lehet
hasonlítani, hogy az országok hogyan ösztönzik
a K+F tevékenységeket, a vállalatok hogyan értékelik
a megvalósított rendszereket, és mindez hogyan
befolyásolja a különböző rendszerek hatékonyságát.

A közép-európai országok jelenleg a tudásalapú
gazdaságokká válás útján haladnak. A globális piacon
való versenyképességüket már nem képesek az
olcsó munkaerőre alapozni. Ez egyértelmű az ázsiai
országokban, ahol a globális K+F kiadások aránya
továbbra is nő: 2009-ben 33% volt, majd 2014-ben
csaknem 40%-ot ért el (Kínában az arány 10%-ról
majdnem 18%-ra nőtt). Ezzel egy időben Európában
csökken ez az arány: a 2009-es 26%-ról 2014-re
22%-ra esett vissza1.
A politikai rendszer változásai után a régió országai
hasonló szintről kezdték átalakulásukat, de jelenleg
a fejlődésnek különböző szakaszaiban járnak. Az
EU Innovatív Unió 2014. évi eredménytáblája
szerint a felmérésben részt vevő országok közül
csak Észtország tartozik az úgynevezett követő
innovátorok közé (ezeknek az országoknak az
innovációs teljesítménye az uniós átlag fölött, vagy
annak közelében van). Horvátország, Csehország,
Magyarország, Litvánia, Lengyelország és Szlovákia
a mérsékelt innovátorok közé tartozik mert
teljesítményük elmarad az uniós átlagtól, Bulgária,
Lettország és Románia pedig lemaradó innovátorok
(az uniós átlagtól messze elmaradó innovációs
teljesítménnyel).

1

Az online felmérés kiegészítéseképp részletes interjút
készítettünk a régió legismertebb K+F fejlesztőinek
egyes képviselőivel. Az ezekből az interjúkból
származó gondolatok nagyszerűen kiegészítik
a felmérés jelentésben bemutatott következtetéseit.
Őszintén remélem, hogy a jelentést érdekesnek és
tanulságosnak fogja találni.

Magdalena Burnat-Mikosz
Partner,
a Deloitte K+F
és állami támogatások üzletágának közép-európai
vezetője

2014 Global R&D Funding Forecast, Battelle and R&D Magazine
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Fő tendenciák és megállapítások
• A különféle adókedvezmények kombinációja még mindig
a leglényegesebb tényezőnek számít a K+F költségek tervezésekor.
A felmérés szerint a készpénztámogatás csak kicsit előzi meg az
adókedvezményt a legkedveltebb ösztönzők listáján – míg egy kombinált
rendszer, amely ezt a kettőt ötvözi, a leghatékonyabb mód a vállalatok
K+F tevékenységének támogatására. Annak érdekében, hogy fenntartsuk
a vállalatok egyre növekvő részesedését a K+F költségekből, lényeges,
hogy a Közép-Európában rendelkezésre álló támogatási rendszereket
a vállalatok elvárásainak megfelelően alakítsák.2
• A K+F kiadások jósolt százalékos aránya mindent egybevetve csökken:
egyre több vállalat szán a forgalom 1%-nál vagy 3%-nál kevesebbet erre.
Azok pedig, akik több mint 10%-ot költenek a minta 24%-áról 22,1%-ra
estek vissza. Amint említettük, a kedvezmények jelentősen befolyásolják
a K+F kiadásokat; ez azt jelenti, hogy a rövid távú, K+F kiadásokra
vonatkozó enyhén pesszimista előrejelzések egyik oka lehet, hogy
folyamatban van a 2014-2020-es időszakra vonatkozó EU-s támogatási
rendszerek kidolgozása, de a támogatások csak korlátozottan állnak
rendelkezésre.
• Egyre nő a kutatóintézetekkel együtt dolgozó vállalatok száma, ami az
üzleti és tudományos élet fokozódó együttműködésének jele. Azoknak
a cégeknek is emelkedik a száma, amelyek saját K+F központtal
rendelkeznek, és így a tapasztalt és képzett kutatók bevonása egy nagyon
fontos befolyásoló tényező a K+F kiadások terén. Még mindig nagyon
népszerű és vonzó azonban az egyetemekkel / kutatóintézetekkel való
együttműködés.

2

2011-ben a BERD (Business Expenditures on R&D) index értéke az Európai Unió esetében 54,9% volt, és csak Észtország haladta ezt meg (55%).
A legalacsonyabb indexet Bulgáriában (16,9%), Lettországban (24,8%), Lengyelországban (28,1%) és Litvániában (28,2%) mérték –Eurostat
10

• Számos változást tapasztaltunk abban is, hogyan definiálják a vállalatok
a kutatás-fejlesztést, illetve saját K+F tevékenységeiket. Míg 2014-re
azoknak az aránya, akik a kutatás-fejlesztést úgy definiálták, mint
a meglévő termékek / folyamatok / szolgáltatások megváltoztatása / fejlesztése
a termékek/folyamatok/szolgáltatások jobb teljesítménye / tulajdonsága
érdekében 67%-ról 65,2%-ra csökkent, ez a megfogalmazás a harmadikról
az első helyre ugrott. A 2013-as vezető definíció (Új termékek/folyamatok/
szolgáltatások fejlesztése) 88%-ról 60%-ra esett, míg a harmadik
legnépszerűbb jellemzés az új termékek/folyamatok/szolgáltatások
javítására vagy fejlesztésére irányuló kutatási projektek közös megvalósítása
más vállalatcsoport(ok)tal. (A negyedik helyről ugrott előre egyet annak
ellenére, hogy a támogatottsága 49%-ról 29,4%-ra esett vissza). A K+F
fogalmának egyértelmű és világos ismerete a régió cégei szerint bármely
támogatási rendszer fontos eleme.
• A szellemi termékeket / know-how-t jellemzően céges titoktartás és
védjegyek őrzik. A válaszadók szerint azonban a védelem legbiztosabb
módja a különböző formák kombinálása, és az adott szektorra vonatkozó
személyre szabása.
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Megállapítások

A vállalatok K+F tevékenységének meghatározása
A tavalyi felmérésben a megkérdezetteknek definiálniuk kellett, hogy mit értenek kutatás-fejlesztés
alatt. Az idén arra kértük őket, hogy ismertessék
K+F tevékenységeiket – és igen lényeges eltéréseket
tapasztaltunk.
A 2014-es jelentésben a régió vállalatainak 65,2%-a
úgy definiálta a K+F tevékenységet, mint a meglévő
termékek / folyamatok / szolgáltatások megváltoztatása / fejlesztése a termékek / folyamatok /
szolgáltatások jobb teljesítménye / tulajdonsága érdekében. Ez kis csökkenés a 2013-as 67%-hoz képest,
de ennek ellenére a definíció közben a harmadikról
az első helyre ugrott. Újdonsült népszerűségét az
észteknek (87,5%) és románoknak (78,6%) köszönheti,
ahol az átlagnál többen választották ezt a lehetőséget.
A 2013. évi jelentésben a vezető definíció az Új
termékek/folyamatok/szolgáltatások fejlesztése volt,
amelyet a válaszadók 88%-a jelölt meg. 2014-ben
ez 60%-ra esett vissza, bár Litvániában a válaszadók
75%-a választotta.

A 2014-es jelentés harmadik legkedveltebb definíciója
(29,4%-kal) az új termékek/folyamatok/szolgáltatások
javítására vagy fejlesztésére irányuló kutatási projektek
közös megvalósítása más vállalatcsoport(ok)tal, míg
a 2013-as jelentésben ez a megfogalmazás még csak
a negyedik helyen állt 49%-kal. Idén a Romániában
(több mint 46%) és Észtországban (több mint 37%)
szerzett átlagot meghaladó pontszám révén lett
magasabb ez az arány.
A K+F tevékenységek definíciójában történt talán
legfontosabb változás a következőt jellemzést
érintette: külső felekkel való együttműködés a K+F
szolgáltatások / szellemi termékek / know-how beszerzése terén. Ez különösen a lengyel válaszadók körében
volt megfigyelhető: tavaly 68% vallotta, hogy ezt érti
K+F tevékenység alatt; mostanra ez az arány 19,4%-ra
esett vissza.

Mi a legjellemzőbb az Ön cégének kutatás-fejlesztési tevékenységére?

Meglévő termékek, folyamatok, illetve szolgáltatások
módosítása/fejlesztése, ami a termékek, folyamatok,
illetve szolgáltatások javulását eredményezi

65,2%
67,0%
60,0%

Új termékek, folyamatok, illetve szolgáltatások kifejlesztése

88,0%

A cégcsoporthoz tartozó más vállalkozásokkal közösen
megvalósított tudományos projekt, amelyek célja termékek,
folyamatok, illetve szolgáltatások fejlesztése

29,4%
49,0%
24,5%

A piac szempontjából fontos innovációk,
illetve áttörések

81,0%

Együttműködés külső cégekkel
(kutatás-fejlesztési szolgáltatások igénybevétele,
szellemi termékek vagy know-how-k vásárlása)

13,9%
25,0%

0%

10%
2014
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K+F kiadások
A 2014-es jelentésből kiderül, hogy 2013-ban
a cégek 20,6%-a forgalmának kevesebb mint 1%-át
szánta K+F-re – ez az arány 2012-ben még csak 15%
volt. Nőtt azoknak a cégeknek a száma, amelyek
a forgalmuknak kevesebb mint 3%-át költötték
kutatás-fejlesztésre (a 2012-es 36%-ról 41,8%-ra).
Eközben csak a cégek 22,1%-a szánta forgalmának
több mint 10%-át K+F-re, ami visszaesés a tavaly
elért 24%-hoz képest. Szlovákiában (mint tavaly is)
és Bulgáriában azonban az arány jóval meghaladja az
átlagot: 54,5% illetve 40%.
2013-ban csak a cégek 5,5%-ának nem volt egyáltalán

K+F
kiadása, ami a 2012-es 10%-hoz képest csök, folyamatok, illetve
szolgáltatások
tése, ami a termékek,
folyamatok,
kenés.
Magyarország (17,8%) és Lengyelország (9,7%)
olgáltatások javulását eredményezi
azonban lényegesen meghaladta az átlagot.

, illetve szolgáltatások kifejlesztése

Horvátországban a cégek 20,5%-a, Szlovákiában

ozó más vállalkozásokkal
12,1%-aközösen
és Lengyelországban 11,1%-a nem tudja
s projekt, amelyek célja termékek,
megmondani, hogy milyen összeget költöttek K+F
k, illetve szolgáltatások fejlesztése

tevékenységre. Lengyelországban ennek az lehet az
szempontjából fontos innovációk,
oka, hogy nincsenek érvényes ösztönzők, amelyek
illetve áttörések
miatt a cégek szigorú nyilvántartást vezetnének K+F
Együttműködéskiadásaikról.
külső cégekkel

ztési szolgáltatások igénybevétele,
mékek vagy know-how-k vásárlása)

A régióban a cégek 88,5%-a szándékozik a jelenlegi
szinten tartani vagy azt meghaladóan emelni ezirányú
költéseit rövidtávon (egy-két éven belül). Ugyanakkor
89,7% várja az ilyen irányú kiadások szinten tartását
vagy növelését a következő háromtól öt évig terjedő
időszakban. Litvániában és Észtországban minden
válaszadó vállalat határozott véleményt képvisel azt
illetően, hogy a következő öt év során a K+F célú
kiadások nem fognak csökkenni.
A régióban a visszajelzést adó vállalatok 4,8%-a
számít arra, hogy nem tud a következő öt évben erre
a területre fordítani; csak Bulgáriából, Észtországból
és Litvániából nem érkezett ilyen értelmű visszajelzés.
Figyelemreméltóak a Romániából visszajelzett adatok
melyek szerint a cégek 67,9%-a tervezi az ilyen ráfordítások növelését a következő két év során, és 78,6%
a következő háromtól öt évig terjedő időszakban
(a térség átlaga 42% illetve 58%)
A visszajelzések szerint a vállalatok gazdasági
helyzetének kilátásai pozitívak, ami lehet annak a várakozásnak a tükröződése, hogy az EU további, jelentős
K+F támogatásokat tesz majd elérhetővé a következő
években.

10%
20%kutatás-fejlesztésre
30%
40% 2013-ben?
50%
60%
Az árbevétel hány 0%
százalékát
fordította

7,3%
5,5%

70%

80%

90%

Több mint 10%
22,1%

5–10%
3–5%
1–3%

20,6%
12,4%

Kevesebb mint 1%
Nulla

21,2%

10,6%

Nem tudom

támogatási lehetőség biztosítása

pzett kutatók rendelkezésre állása

sztalt kutatók rendelkezésre állása

i K+F támogatás előtérbe kerülése
+F adókedvezményekkel szemben
A kutatók költsége

el/kutatóintézetekkel kialakított jó
kapcsolat és együttműködés
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illetve áttörések
Együttműködés külső cégekkel
(kutatás-fejlesztési szolgáltatások igénybevétele,
szellemi termékek vagy know-how-k vásárlása)
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Az alábbi külső tényezők milyen mértékben befolyásolhatják az elkövetkezendő 1-2 év során a cég K+F kiadásainak növekedését?
(0 - semmilyen befolyás, 3 - legnagyobb befolyás)
2,11
2,22

Többféle támogatási lehetőség biztosítása
1,94
1,92

Megfelelően képzett kutatók rendelkezésre állása

1,87

Tapasztalt kutatók rendelkezésre állása

1,82

A pénzbeli K+F támogatás előtérbe kerülése
a K+F adókedvezményekkel szemben

1,67
1,78

A kutatók költsége

1,44

Egyetemekkel/kutatóintézetekkel kialakított jó
kapcsolat és együttműködés

1,54
1,42
1,5
1,61

A jogszabályi környezet kiszámíthatósága
1,36

A K+F adókedvezmények előtérbe kerülése
a pénzbeli K+F támogatással szemben

1,32
1,29

A szellemi tulajdonjogok védelme

1,28

Az adott iparágban működő cégek K+F tevékenységére
vonatkozó összehasonlító elemzések rendelkezésre állása
A szellemi tulajdonjogok védelmére irányuló eljárások
társfinanszírozásának lehetősége (ideértve többek között az
oltalom bejegyeztetésének költségeit)

1,21
0,32

Egyéb tényezők

1,14

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2014

K+F tevékenység finanszírozása

2013

A legértékesebb munkaerő megtartását
célzó humánerőforrás-politika
A K+F portfolió kezelése
Külső együttműködés
A K+F tevékenységre vonatkozó
szabályzatok megléte
Szellemi tulajdonjogok védelme
A K+F tevékenység szervezeti felépítése
0,0

Titoktartási szabályzat
Szabadalom (használati mintaoltalom)
Védjegy
Szerzői jog
14

Formatervezési minta
Nincsenek eszközeink a védelemre

Mint a korábbi felmérésből is kiderült, a K+F kiadások
szintjét befolyásoló legfontosabb tényező a következő
két évre a különféle típusú támogatások rendelkezésre
állása – ezt választotta legfontosabb tényezőként
Bulgáriában, Észtországban és Romániában a cégek
több mint 50%-a, és Lengyelországban majdnem
54%-a.

Egy csökkenő jelentőségű tényező a szabályozói
környezet stabilitása. 2013-ban ez volt az a szempont,
ami a válaszadók 22%-a szerint a legnagyobb hatással
volt rájuk; 2014-re pedig 18,8%-ra esett vissza. Ez
azt jelentheti, hogy általában pozitív a hozzáállás
azon hatóságok esetén, amelyek nem módosították
jelentősen a K+F szabályozásokat.

A következő lényeges tényező a képzett és tapasztalt
kutatók megléte (főleg Bulgáriában és Litvániában,
ahol több mint a cégek 60%-ánál ez volt a legfontosabb szempont) illetve a K+F tevékenységek költségeire
vonatkozó kérdések (ez a litván cégek 50%-a
választotta).

Lettországban a vállalatoknak csaknem 47%-a úgy ítéli
meg, hogy az a lehetőség, hogy a szellemi termékek
védelmének költségei társfinanszírozásban történjenek,
beleértve a védelem fenntartását is, egyáltalán nincsen
hatással a K+F kiadásokra.

A válaszadók szerint a támogatások rendelkezésre
állása jobban ösztönzi a cégeket költésre, mint az
adókedvezmények. Ez különösen igaz a bolgár és
lengyel cégekre, ahol 48% vagy még többen választották ezt a lehetőséget. A támogatások jelentősége
is nő – 2014-ben a válaszadók 34,5%-a választotta
a régióban a 2013-as 22%-kal szemben.
Szlovákiában – bár több mint a cégek 50%-a mondta,
hogy a támogatások fontosabbak, mint az adókedvezmény a K+F kiadások befolyásolásában – mégis
csak 12% szerint nem befolyásolná a helyzetet, ha
több lenne az adókedvezmény. Ez különösen lényeges,
hiszen az országban 2014-ben vezetnek be egy új
adókedvezményt, amely várhatóan pozitív irányban
fogja befolyásolni a szlovákok K+F költéseit.

A GM nemzetközi tapasztalata azt mutatja, hogy
a K+F tevékenységekre vonatkozó támogatás,
amely hosszú távú fejlesztési stratégia részét
képezheti, jelentősen elősegíti a high-tech
projektek „beszerzését” és megvalósítását a régió
országaiban.
Paweł Widel, Kormányzati kapcsolatokért felelős Igazgató,
General Motors Poland Sp. z o.o.
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Többféle támogatási lehetőség biztosítása
Megfelelően képzett kutatók rendelkezésre állása
Tapasztalt kutatók rendelkezésre állása

A vállalatok
szabályzatai
A pénzbeli
K+F támogatásK+F
előtérbe
kerülése
a K+F adókedvezményekkel szemben

és a szellemi termékek / know-how védelme

A régió cégeinek Acsaknem
21%-a állítja, hogy
kutatók költsége
egyáltalán nincsen K+F politikájuk. A szabályzat
Egyetemekkel/kutatóintézetekkel
kialakított jó az átlag fölött
nélküli cégek száma egyértelműen
kapcsolat és együttműködés
van Észtországban (50%), Magyarországon (42,2%),
Horvátországban
és Lengyelországban (27,8%).
A jogszabályi
környezet(28,2)
kiszámíthatósága
A K+F adókedvezmények előtérbe kerülése
K+F szabályzatok
többségében
aApénzbeli
K+F támogatással
szembena fő szempontok

a finanszírozási források, illetve a megfelelő emberi
A szellemi Ami
tulajdonjogok
védelme
erőforrások.
a K+F finanszírozást
illeti, a válaszok
átlagon
felüli
száma
azt
jelzi,
hogy
ez
a
legfontosabb
Az adott iparágban működő cégek K+F tevékenységére
vonatkozó összehasonlító
elemzések
állása (45,5%) és lengyel
tényező
a románrendelkezésre
(57,1%), szlovák
A szellemi tulajdonjogok
eljárások
(43,1%) védelmére
vállalatok irányuló
számára.

A magyar vállalatok 15,6%-a ugyanakkor azt
nyilatkozta, hogy ez a szempont semmiben nem
befolyásolja K+F politikájukat.
Jelentős számú cég Romániában (60,7%), Szlovákiában
(54,5%) és Litvániában (50%) a legértékesebb
munkaerő toborzására és megtartására koncentráló
humán erőforrás menedzsmentet tartja a legfontosabb tényezőnek.

társfinanszírozásának lehetősége (ideértve többek között az
oltalom bejegyeztetésének költségeit)
Egyéb tényezők

0,5

0,0

1,0

1,5

2,5

2,0

Kérjük, értékelje, hogy az alábbi szempontok mekkora jelentőséggel bírnak a cég K+F politikája szempontjából
(0 - semmilyen befolyás, 3 - legnagyobb befolyás)

K+F tevékenység finanszírozása

1,96

A legértékesebb munkaerő megtartását
célzó humánerőforrás-politika

1,92

A K+F portfolió kezelése

1,80

Külső együttműködés

1,48

A K+F tevékenységre vonatkozó
szabályzatok megléte

1,46

Szellemi tulajdonjogok védelme

1,44

A K+F tevékenység szervezeti felépítése

1,34

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

Titoktartási szabályzat
Szabadalom (használati mintaoltalom)
Védjegy
Szerzői jog
Formatervezési minta
Nincsenek eszközeink a védelemre

0%
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Nem igazán ismerjük a K+F adókedvezményeket
Nem igazán ismerjük az adóhatóság álláspontját a K+F
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A pénzbeli K+F támogatás előtérbe kerülése
a K+F adókedvezményekkel szemben
A kutatók költsége
Egyetemekkel/kutatóintézetekkel kialakított jó
kapcsolat és együttműködés
A jogszabályi környezet kiszámíthatósága
A K+F adókedvezmények előtérbe kerülése
a pénzbeli K+F támogatással szemben
A szellemi tulajdonjogok védelme

Az adott iparágban működő cégek K+F tevékenységére
natkozó összehasonlító elemzések rendelkezésre állása
A szellemi tulajdonjogok védelmére irányuló eljárások
nanszírozásának lehetősége (ideértve többek között az
oltalom bejegyeztetésének költségeit)
Egyéb tényezők

A szellemi termékek / know-how védelmének leggyakoribb módja az üzleti titoktartás (a cégek 64,8%-a
0,5
régiószerte). Észtországban (87,5%),0,0
Horvátországban
(79,5%) és Lengyelországban (76,4%) ez az arány
meghaladja az átlagot. Romániában (75%) és
K+F tevékenység
Bulgáriában
(53,3%) afinanszírozása
védjegy a szellemi tulajdonjogok
védelmének
legnépszerűbb
A legértékesebb munkaerő megtartásátformája. A régió
vállalatainak
44,2%-a él a szabadalmi oltalommal,
célzó humánerőforrás-politika
de Horvátországban
ez az arány
csak 23,1%,
A K+F portfolió
kezelése
Lettországban pedig 20%. Míg Közép-Európában
Külsőnem
együttműködés
a vállalatok 9,7%-a
védi szellemi termékeit/knowhow-ját,
ez
a
szám
Magyarországon
A K+F tevékenységre vonatkozó és Litvániában
sokkal magasabb
(25%). Romániában
szabályzatok
megléte és Észtországban
minden
válaszadó
cég
azt
nyilatkozta,
hogy védelem
Szellemi tulajdonjogok védelme
alatt állnak a szellemi tulajdonaik és a know-how.

A szellemi
tulajdonjogok
kezelésének
legjobb
1,5
2,5
1,0
2,0
hatásfokú és hatásos módja egy olyan egyedi
készítésű eljárási szabály, mely kombinálja
a szabványok és ipari titkok védelmét.
Łukasz Socha, Alelnök, HS Wrocław sp. z o.o.

A K+F tevékenység szervezeti felépítése
0,4
0,8a know-how védelméről?
1,2
Milyen eszközökkel gondoskodnak a 0,0
cég szellemi termékeinek,
illetve

1,6

2,0

Titoktartási szabályzat

64,8%
43,0%

Szabadalom (használati mintaoltalom)
Védjegy

41,5%

Szerzői jog

30,0%

Formatervezési minta

20,0%

Nincsenek eszközeink a védelemre

9,7%
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70%

Nem igazán ismerjük a K+F adókedvezményeket
Nem igazán ismerjük az adóhatóság álláspontját a K+F
költségeket illetően, ezért kockázatosnak tartjuk ezen
adókedvezmények igénybevételét

m igazán tudjuk, hogy milyen módszerekkel kezelhetők a
vékenységek K+F minősítésével kapcsolatos kockázatok

K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok nem
lműek, és túl nagy kockázatot jelentenek a cég számára

ük a K+F adókedvezményeket, de nem tudjuk pontosan,
milyen tevékenység minősülhet K+F tevékenységnek,
e hogyan bizonyítható, hogy egy adott tevékenység K+F
jellegű (K+F tevékenységek minősítése)

másunk szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények
igénybe vételére jogosító K+F tevékenységet/projektet

miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege,
de a bevallási/költségelszámolási/ munkaidőelszámolási
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1,6

2,0

K+F tevékenység finanszírozása
A legértékesebb munkaerő megtartását
célzó humánerőforrás-politika
A K+F portfolió kezelése
Külső együttműködés
A K+F tevékenységre vonatkozó
szabályzatok megléte
Szellemi tulajdonjogok védelme
A K+F tevékenység szervezeti felépítése
0,0
0,4
0,8
A K+F támogatások és adókedvezmények
felhasználása

Egyre több vállalat állítja, hogy nincsenek tisztában
Titoktartásitevékenységeik
szabályzat
a K+F-fel kapcsolatos
besorolásával
kapcsolatos kockázatokkal. Ez az arány a 2013-as
Szabadalom
(használatiemelkedett
mintaoltalom)
19%-ról 22,7%-ra
az idei felmérésben.
Emelkedést mutat azoknak a száma is, akik szerint
Védjegy
a K+F-fel kapcsolatos adózási
szabályok nem világosak
és a vállalatot számára túl nagy kockázattal járnak
Szerzői jogEzek azt jelenthetik,
(emelkedés 18%-ról 22,1%-ra).
hogy a K+F adókedvezmények rendszere egyre
Formatervezési
minta
átláthatatlanabb;
így egyre kevesebb
cég lehet

haszonélvezője, ami a támogatások iránti fokozott
érdeklődést eredményez (mint az előző kérdésre
adott válasz is mutatja). A bolgár vállalatok 67%-ának
hiányosak az ismeretei az adókedvezményekről.
Lettországban a cégek 60%-a állítja, hogy nem folytat
K+F adókedvezmények igénybe vételére jogosító K+F
tevékenységet/projektet. Ez fontos felmérési eredmény, tekintve a 2014 július 1-jén bevezetendő új K+F
adókedvezményt.

Nincsenek eszközeink a védelemre

0%

A cégek véleménye a K+F adókedvezményekről

10%
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27,6%

Nem igazán ismerjük a K+F adókedvezményeket

25,3%

Nem igazán ismerjük az adóhatóság álláspontját a K+F
költségeket illetően, ezért kockázatosnak tartjuk ezen
adókedvezmények igénybevételét

27,3%
27,5%
22,7%

Nem igazán tudjuk, hogy milyen módszerekkel kezelhetők a
tevékenységek K+F minősítésével kapcsolatos kockázatok

18,5%
22,1%

A K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok nem
egyértelműek, és túl nagy kockázatot jelentenek a cég számára

17,6%

Ismerjük a K+F adókedvezményeket, de nem tudjuk pontosan,
milyen tevékenység minősülhet K+F tevékenységnek,
illetve hogyan bizonyítható, hogy egy adott tevékenység K+F
jellegű (K+F tevékenységek minősítése)

22,1%
23,2%
18,8%

Tudomásunk szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények
igénybe vételére jogosító K+F tevékenységet/projektet

20,6%

Tudjuk, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege,
de a bevallási/költségelszámolási/ munkaidőelszámolási
stb. rendszereink nem tudják megfelelően kezelni/alátámasztani
a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket

13,3%
12,9%
11,5%

Egyéb

11,6%
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5%
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Ismerjük a K+F támogatásokat, és a cég
igénybe is veszi azokat

70%
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30%

Nem igazán ismerjük a K+F adókedvezményeket
Nem igazán ismerjük az adóhatóság álláspontját a K+F
költségeket illetően, ezért kockázatosnak tartjuk ezen
adókedvezmények igénybevételét
Nem igazán tudjuk, hogy milyen módszerekkel kezelhetők a
tevékenységek K+F minősítésével kapcsolatos kockázatok
A K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok nem
egyértelműek, és túl nagy kockázatot jelentenek a cég számára
Ismerjük a K+F adókedvezményeket, de nem tudjuk pontosan,
milyen tevékenység minősülhet K+F tevékenységnek,
illetve hogyan bizonyítható, hogy egy adott tevékenység K+F
jellegű (K+F tevékenységek minősítése)
Tudomásunk szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények
igénybe vételére jogosító K+F tevékenységet/projektet
Tudjuk, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege,
de a bevallási/költségelszámolási/ munkaidőelszámolási
stb. rendszereink nem tudják megfelelően kezelni/alátámasztani
A közép-európai
a vállalatok
37%-a ismeri
a K+Frégióban
tevékenységekhez
kapcsolódó
költségeket

Ráadásul a válaszadók 19,4%-a jelezte, hogy nem
a K+F pályázati lehetőségeket (ami magasabb érték
áll rendelkezésükre elegendő forrás, hogy a lehetEgyéb
a 2013-as felmérés 31%-ához mérve). Ez az arányszám
séges pályázati lehetőségeket figyeljék, és sikeresen
különösen magas a Cseh Köztársaságban (közel 60%)
pályázzanak (ami a 2013-as 25%-nál alacsonyabb
és mélyen az átlag alatt mutatkozik a balti államokban
érték); Lengyelországban azonban ez az érték
10%
15%
20%
0%
5%
(16%). Ugyanakkor a régióban a válaszadók 23%-a
majdnem kétszeres: 36,1%-on áll (ami növekedés
nem ismeri igazán a K+F pályázatokat (a mutató
a 2013-as 29%-hoz képest). A bürokrácia visszatartó
eléri a 43,6%-ot Horvátországban és a 42,9%-ot
hatásairól szóló válaszok és a források rendelkezésre
Romániában).
állására vonatkozó aggodalmak különösen riasztóak,
ha figyelembe vesszük, hogy a vállalatok szerint K+F
költéseiket nagymértékben meghatározza a külső
támogatási források elérhetősége.

25%

30%

A cégek véleménye a K+F állami támogatásokról

37,0%

Ismerjük a K+F támogatásokat, és a cég
igénybe is veszi azokat

30,5%
23,0%

Nem ismerjük igazán a K+F támogatásokat

21,9%

Ismerjük a K+F támogatásokat,de a cégnek nincs elegendő
kapacitása a K+F pályázati lehetőségek, illetve
az esetlegesen sikeres pályázat(ok) nyomon követésére

19,4%
24,5%
13,6%

Ismerjük a K+F támogatásokat de nem vesszük igénybe azokat

15,5%

Ismerjük a K+F támogatásokat,de: a cég számára kedvező
pályázati kiírások más partnerek bevonását (konzorcium)
igénylik, de a K+F projektjeink jellege, illetve üzleti
érdekeink nem teszik lehetővé, hogy harmadik
felekkel ily módon együttműködjünk

9,4%
4,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2014
2013

Vállalati K+F Jelentés 2014

19

Other
Has no sufficient resources to monitor such opportunities
and eventually prepare successful application(s)
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Do not use them
Grant opportunities relevant for our company would
require involvement of partners (consortium), but the nature
of our R&D project / our business interests do not allow
Familiar with R&D grants and use them
such co-operation with third parties
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Not very familiar with R&D grants

Has no sufficient resources to monitor such opportunities
and eventually prepare successful application(s)

ants and use them

Együttműködés harmadik felekkel a K+F projektek során
Do not use them

A vállalatok magas százaléka (78,2%) dolgozik
harmadik
bevonásával a K+F projektek kivitelezése
require involvement of partners (consortium),
but thefél
nature
of our R&D project / our business interests
not allow
során do
(vagyis
többen, mint 2013-ban, amikor ez az
such co-operation with third parties
such opportunities
érték 65% volt). Míg a régión átívelő együttműködést
essful application(s)
15%
20%
0%szempont
5% az, 10%
ösztönző elsődleges
hogy elengedhetetlen a projektek megvalósításához, a támogatási
Do not use them
követelmények és a magasabb finanszírozás lehetősége is csaknem ilyen fontos a lengyelek számára.
ur company would
Azon vállalatok számára, amelyeknek saját K+F
m), but the nature
részlegük van (akár vállalati struktúrán belül, akár testerests do not allow
vérvállalat formájában a csoporton belül) ez a legfőbb
n with third parties
ok a harmadik féllel való együttműködés kizárására.

Grant opportunities relevant for our company would
ar with R&D grants
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Noha a legtöbb közép-európai vállalat együttműködik
egyetemekkel, illetve tudományos akadémiákkal, egyre
fontosabb szerepet kapnak a köz- és magántulajdonú
K+F specifikus tudományos intézmények (a sorrend
25%
30% illetve
35% 33,8%
40%részesedésről 29,8% és
szerint 25,8%
35,7% részesedésre emelkedve).

40%

Együttműködés külső vállalkozásokkal a K+F projektek végrehajtása során

7,4%

43,1%

21,8%
25,2%

43,1%

68,6%
78,2%

22,5%

20,8%

Cégünknek van K+F Központja

Igen

Az együttműködés szükséges a kutatási munkáink elvégzéséhez

Cégünknek a csoport más tagvállalatánál
van K+F Központja

Nem

Az együttműködés elengedhetetlen, hogy magasabb pénzbeli támogatáshoz juthassunk a K+F projektjeink megvalósítása érdekében

Egyéb okból

Szükséges a támogatás igénylése miatt
Egyéb okból

20

40%

Regionális kapcsolatok
K+F és állami támogatások
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