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Előszó
Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország
immár hatodik alkalommal megjelenő Vállalati K+F
Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében
végzett regionális felmérésben a 78 válaszadó hazai
cég mellett kilenc közép-európai ország vállalatai
vettek részt (Horvátország, Csehország, Észtország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia,
Szlovákia és Szlovénia).

Dr. Márkus Csaba
Partner

2015-ben jelentősen átalakult az uniós és a hazai
K+F forrásokat kezelő pályázati-támogatási rendszer.
A 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre
álló 750 milliárd forint társfinanszírozott európai
uniós forrás mellett a 2016. évi Programstratégia
keretében idén mintegy 80 milliárd, míg 2017-ben
előreláthatólag közel 83 milliárd forint lesz elérhető a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a
kutatás-fejlesztés és innováció támogatására.
Az elmúlt hat évben első alkalommal többen tervezik
a K+F ráfordítások növelését a következő 1-2 évben,
mint ahány válaszadó a K+F ráfordítások szinten
tartását tervezi, ami elősegítheti a GDP arányos
vállalati K+F ráfordítások további növekedését. A
vállalati K+F ráfordítások növelését a válaszadók
szerint leginkább befolyásoló külső tényező a sokféle
(vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás,
adókedvezmény) elérhetősége. Mivel azonban
a vissza nem térítendő támogatások a vállalati
K+F ráfordításokon belül jelentős részt képviselő
nagyvállalatok számára egyre korlátozottabban
lesznek elérhetőek, a visszatérítendő támogatások
pedig kevésbé vonzóak számukra, fennállhat annak a
kockázata, hogy a relatív forrásbőség nem feltétlenül
járul hozzá a vállalati K+F ráfordítások arányos
méretű növekedéséhez.
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Kiemelt cél továbbá a kutatóintézetek, a felsőoktatási
intézmények, valamint az ipari szereplők
együttműködése. Ehhez kapcsolódóan fontos
megjegyezni, hogy bár a K+F projektek megvalósítása
során a válaszadók többsége együttműködik más
vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, a
konzorciumi együttműködések csak megfelelő
projektek és megfelelő feltételek mentén
ösztönözheti a hasznosítható K+F+I eredmények
elérését.
A Deloitte felmérésének célja a 2020-ra tervezett,
1,8%-os GDP arányos K+F ráfordítás
megvalósulása érdekében olyan szabályozási és
támogatáspolitikai környezettel kapcsolatosjavaslatok
megfogalmazása, ami a K+F+I területen érdekelt
közép- és nagyvállalatok véleményén és várakozásain
alapszik.
Bízom benne, hogy érdekesnek és hasznosnak találja
kiadványunkat.

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

Megállapításaink
Kutatás-fejlesztési ráfordítások
A 2016-os eredmények alapján az előző évekhez
képest a válaszadók között jelentősen kisebb
arányt képviselnek azok a vállalatok, amelyek
egyáltalán nem költöttek kutatás-fejlesztésre 2015ben (11,5%). Ezzel szemben növekedett azoknak
a válaszadóknak a száma, akik árbevételük 3 és
10% közötti értékét fordították K+F-re, míg 2014hez képest csökkenés figyelhető meg a 10%-nál
nagyobb K+F ráfordítással rendelkezők arányában
(11,5%).
Az elmúlt három évhez képest 2016-ban
arányaiban is nagyobb százalékot mutat azoknak a
válaszadóknak száma, akik a következő 1-2 évben a
kutatás-fejlesztési ráfordítások növekedését várják,
és az elmúlt hat évben első alkalommal többen
tervezik a K+F ráfordítások növelését a következő
1-2 évben, mint ahány válaszadó a K+F ráfordítások
szinten tartását tervezi.
Középtávon (a következő 3-5 évben) a válaszadók
közel 60%-a a K+F ráfordítások növelését tervezi
2015-höz képest, amely nagyjából megegyezik a
2015-ös százalékos aránnyal.
Vállalatok kutatás-fejlesztési ráfordításai
(az éves árbevétel százalékában)

44,8%

Nagyságrendileg
a 2015-ös
szinten maradnak

5,1%
2015-höz képest
csökkenni fognak

11,5%

58,6%

2015-höz képest
növekedni fognak

Nem tervezünk
K+F ráfordítást

9%
15,4%

2016-ban a válaszadók a többféle támogatási
lehetőség rendelkezésre állását nevezték meg
a K+F ráfordítások rövidtávú (a következő 1-2
évben) növekedését befolyásoló legfontosabb
tényezőjeként, amelyet a megfelelően képzett és
tapasztalt kutatók rendelkezésre állása követett,
és – szemben az előző évekkel – meghatározóvá
vált az egyetemekkel, kutató intézetekkel
kialakított jó kapcsolat és együttműködés, bár
utóbbi gyakran nem feltétlenül indokolt. Mivel
rövidtávon a többféle támogatási lehetőség
rendelkezésre állása befolyásolja a vállalati K+F
ráfordítások növelését, ha és amennyiben a vissza
nem térítendő támogatások súlya csökken a
nagyvállalatok esetében, valamint az ún. pénzügyi
eszközök feltételrendszere nem lesz megfelelő
a kedvezményezettek számára, akkor a relatív
forrásbőség nem feltétlenül fogja a vállalati
K+F ráfordítások arányos méretű növekedését
eredményezni.

22,4%
36,2%
12,1%
12,1%
3,4%
5,2%
3-5 év
1-2 év

11,5%

21,8%
Kevesebb mint 1%-ot

3 és 5% között

Semmit

5 és 10% között

1 és 3% között

Több mint 10%-ot
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A vállalati K+F ráfordításokat rövidtávon legkevésbé befolyásoló
tényezők – az elmúlt évekhez hasonlóan – a szellemi
tulajdonjogok védelmére irányuló eljárások finanszírozása, a
versenytárs cégek K+F tevékenységére vonatkozó elemzések
rendelkezésre állása, valamint a kutatók vagy fejlesztők
alacsonyabb bérköltsége és a K+F tevékenységből származó
szellemi tulajdonjogok hatékony kezelése. Néhány válaszadó
külső tényezőként tüntette fel az anyavállalati döntést a K+F
tevékenység folytatására, illetve a piaci igényekhez, valamint a cég
pénzügyi helyzetéhez kapcsolta a K+F ráfordítások mértékének
változását.
Az elmúlt két évvel szemben jelentős változás, hogy a válaszadók
negyede helyett, már csak 5,5%-uk nem gondoskodna cége
szellemi termékeinek vagy know-how-jának védelméről
semmilyen módon. A különböző eszközök tekintetében
legjelentősebben az elmúlt három évben a titoktartási szabályzat
(72,7%, szemben a 2015-ös a 66,1%-al), a szabadalom (52,7%, míg
2015-ben ez az arány 33,9% volt) és a szerzői jog igénybevétele
(32,7%, szemben a 2015-ös 26,8%-al) növekedett. Ez a pozitív
változás azt sugallja, hogy a K+F-el foglalkozó vállalkozások egyre
tudatosabban élnek a szellemi termékeik és know-how-juk
védelmét biztosító eszközökkel.

Adókedvezmények és támogatások
Pozitív eredmény, hogy 2016-ban gyakorlatilag a válaszadók
73%-a jelezte, hogy ismeri a K+F adókedvezményeket, ebből
valamivel több mint 40%-uk hangsúlyozta is, hogy tökéletesen
tisztában van velük – ennek ellenére a válaszadók alig 50%-a veszi
igénybe őket.
Azon válaszadók közül, akik szerint a cégük folytat K+F
adókedvezmények igénybevételére jogosító K+F tevékenységet,
a legtöbbek számára a kapcsolódó adójogszabályok
egyértelműségének a hiánya (23,9%) jelenti a legnagyobb
kockázatot, amelyet szorosan követ az adóhatóság K+F
adókedvezményekre vonatkozó álláspontjával kapcsolatos
bizonytalanság (19,6%), illetve a K+F tevékenységekhez
kapcsolódó költségeket alátámasztó belső elszámolások (17,4%)
kialakítása.

A cégek véleménye a K+F adókedvezmények igénybevételével kapcsolatban
Tökéletesen tisztában vagyunk a K+F adókedvezményekkel.

8,7%
15,2%

41,3%

Tudomásom szerint a cég nem folytat K+F adókedvezmények igénybe
vételére jogosító K+F tevékenységet/projektet.
A K+F tevékenységekkel kapcsolatos adójogszabályok nem egyértelműek, és túl
nagy kockázatot jelentenek a cégem számára.

17,4%

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

19,6%

23,9%
23,9%

Tudom, miként ítélhető meg az egyes tevékenységek K+F jellege, de a
bevallási/költségelszámolási/munkaidő-elszámolási stb. rendszereink nem tudják
megfelelően kezelni/alátámasztani a K+F tevékenységekhez kapcsolódó költségeket.
Ismerem a K+F adókedvezményeket, de nem tudom pontosan, milyen tevékenység
minősülhet K+F tevékenységnek, illetve hogyan bizonyítható, hogy egy adott
tevékenység K+F jellegű (K+F tevékenységek minősítése).
Egyéb
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A támogatások visszatérítendő vagy vissza nem térítendő

A K+F pályázati támogatásokat tekintve közel 50%-ot ért

jellegének hatása a vállalatokra (%)

el azoknak a válaszadóknak az aránya, akik úgy érzik, hogy
tökéletesen tisztában vannak ezekkel a lehetőségekkel, az elmúlt

Nem pályázok K+F
támogatásokra függetlenül a
támogatás visszatérítendő vagy
nem visszatérítendő jellegétől

25,0
19,6

két évhez képest azonban növekedett azon válaszadók aránya,
akiknek nincsenek megfelelő erőforrásai a pályázati lehetőségek
nyomon követésére, illetve a pályázatok elkészítésére (13%), azaz
látható piaci igény van a képzett szakértők jelenlétére.

A támogatás visszatérítendő vagy
vissza nem térítendő jellege és a
visszatérítés mértéke nem érinti a
pályázói hajlandóságomat

23,2
10,7

Tekintettel arra, hogy 2014-2020 között a K+F pályázati
támogatások közel egyharmada ún. pénzügyi eszköz formájában
lesz elérhető, 2015-höz hasonlóan ismét megkérdeztük, hogy
miként befolyásolja a válaszadók pályázói hajlandóságát, ha a

Nem pályáznék, ha K+F projekt
megvalósítására kapott támogatási
összeg egy részét vissza kellene
téríteni

21,4
7,1

támogatási összeget vagy annak egy részét vissza kellene fizetni
a támogató részére. Érdekes módon a válaszadók közel negyede
(23,2%) szerint a támogatás visszatérítendő vagy vissza nem
térítendő jellege, illetve a visszatérítés mértéke nem befolyásolja

Nem pályáznék, ha K+F projekt
megvalósítására kapott támogatási
összeg egészét vissza kellene téríteni

a pályázói hajlandóságot (szemben a 2015-ös 10,7%-kal) – bár

12,5
17,9

ebből nem vonható le szükségképpen az a konklúzió, hogy
ezen válaszadók mindenképpen pályáznának. Ugyanakkor míg
2015-ben a válaszadók 25%-a, 2016-ban immár 34% jelezte,
hogy a támogatás bármely részének visszafizetése esetén nem

5,4

Egyéb

pályázna. Emellett, miközben 2015-ben a válaszadók közel

7,1

25%-a jelezte, hogy pályázna, ha a visszatérítés a K+F projekt
eredményes befejezésétől, vagy ha a projekt eredményéből
Pályáznék, ha visszatérítés csak a
kapott támogatás kisebb részét érinti
(“kombinált támogatás”)

származó bevétel nagyságától és felmerülésének időpontjától

3,6

függ, 2016-ban mindössze a válaszadók 3,6%-a pályázna

8,9

ilyen feltételekkel. Végül érdekes, hogy miközben 2015-ben
a válaszadók közel 10%-a érezte úgy, hogy pályázna, az ún.

Pályáznék, ha a visszatérítendő
támogatás jellege (pl. kezességvállalás,
kedvezményes kamatozású hitel, stb.)
számomra megfelelő
Pályáznék, ha a visszatérítés a K+F
projekt eredményéből származó
bevétel nagyságától és felmerülésének
időpontjától függ

kombinált termék (részben visszatérítendő részben vissza nem

1,8

térítendő támogatás) esetén, 2016-ban már csak a válaszadók

1,8

3,6 %-át érdekelte egy ilyen típusú pályázati termék.
Ezek a válaszok nem megnyugtatóak a jelentős volument

1,8
14,3

képviselő pénzügyi eszközök felhasználását illetően, illetve
fennállhat annak a kockázata, hogy a forrásfelhasználás
érdekében a feltételrendszert túlságosan „fel kell puhítani”

Pályáznék, ha a visszatérítés a K+F
projekt eredményes befejezésétől függ
(azaz ha a K+F projekt megvalósult, de
nem érte el a kívánt eredményt, akkor
nincs visszatérítés)

vagy a K+F jelleg helyett a kizárólag innovációs célú projektek
1,8

támogatására kell fókuszálni.
10,7

2016

2015
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2015-höz hasonlóan 2016-ban is a válaszadók 40% feletti aránya
nem szembesült még K+F projektjei vizsgálatával az adóhatóság
által. Azon vállalkozások, akiknek a kutatás-fejlesztési projektjeit
vizsgálta az adóhatóság, jellemzően nem tapasztaltak változást
az adóhatóság K+F projekteket érintő ellenőrzési gyakorlatában.
Ebben a tekintetben a legnagyobb arányban az adózók úgy
érezték, hogy az adóhatóság kifogásolta a projektek K+F jellegét
(ezzel párhuzamosan minimálisra csökkent azon vállalkozások
száma, akik nem találták megalapozottnak a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának (SZTNH) K+F projektjeikre vonatkozó
véleményét). Szintén magas volt azoknak az aránya, akiknek a K+F
projektekhez kapcsolódó költségnyilvántartásait az adóhatóság
részletesebben vizsgálta, illetve egyértelmű tapasztalat, hogy az
adóhatóság a költségnyilvántartások vizsgálata során a zárt idő
nyilvántartási rendszerből kinyert adatokat fogadta el egyedül
érvényesnek a személyi jellegű költségek alátámasztására.

A K+F ösztönzők jelenlegi rendszerének legjelentősebb
problémái
A felmérés alapján 2015-höz képest növekedett azon válaszadók
aránya (közel 40%), akik szerint a K+F támogatások jelenlegi
rendszerében a legnagyobb probléma a támogatások és
adókedvezmények adóhatóság és más hatóság általi elbírálása
körüli bizonytalanság. A K+F támogatásokra és adókedvezményre
jogosító tevékenységek beazonosítása (34%) szintén kiugróan
magas arányt képviselő probléma a válaszadók szerint, és e
két tényező adja a válaszadók által megjelölt problémák közel
75%-át.

K+F támogatások jelenlegi rendszerében legfőbb problémái

5,7%
15,1%

5,7%

A támogatások és adókedvezmények adóhatóság és más illetékes
hatóságok általi elbírálásának nem egyértelmű megfogalmazása

39,6%

Azoknak a tevékenységeknek az azonosítása, amelyek teljesítik a
K+F támogatásokra vagy adókedvezményre vonatkozó feltételeket
Az elszámolható költségekre és azok kiszámításának feltételeire
vonatkozó nem egyértelmű szabályok
A K+F költségek elkülönített nyilvántartása
Egyéb

34%
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Együttműködés külső vállalkozásokkal a K+F projektek
során
Érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt három évhez hasonlóan a
K+F projektek végrehajtása során a válaszadók többsége (közel
64%) együttműködik más vállalkozásokkal. A többi válaszadó
közel fele azonban azért nem működik együtt külső szereplőkkel
a K+F projektek megvalósítása során, mert az üzleti okból nem
szükséges, illetve indokolt. Különösen igaz ez abban az esetben,
ha a cégnek van egy dedikált K+F központja. Ugyanakkor a
gyakorlatban leginkább nem az dönti el, hogy egy vállalkozás
együttműködik-e külső szereplőkkel a K+F projekt megvalósítása
során, hogy van-e és ha igen melyik országban K+F központja,
hanem az, hogy a K+F projekt jellege igényli-e más (külső)
partnerekkel való együttműködést.
Nem véletlen, hogy a vállalatok több mint 80%-a csak akkor
működik együtt külső vállalkozásokkal a K+F projektek
végrehajtása során, ha az kifejezetten szükséges a K+F
projekt megvalósításához. Kedvezőtlen fejlemény ugyanakkor
- tekintettel arra is, hogy nő a külső vállalkozásokkal való
együttműködést előíró K+F pályázatok aránya -, hogy a vállalatok
növekvő száma kizárólag magasabb támogatási összeg, vagy
a támogatásra való jogosultság miatt tervez együttműködést
harmadik felekkel.

Ezzel párhuzamosan az is megfigyelhető, hogy bár az elmúlt
évekhez képest jelentősen megnövekedett azon válaszadók
száma, akik igénybe vennék a K+F pályázati támogatásokat,
de az ehhez szükséges konzorciális együttműködést a K+F
projektjeik jellege, illetve az üzleti érdekeik nem teszik lehetővé.
Ez megerősíti az elmúlt években jelzett azon aggályt, hogy a
potenciális kedvezményezettek K+F ráfordításainak növelését
nem segíti, ha mesterségesen konzorciumi együttműködések
kialakítására kötelezik a vállalatokat.
Idén először azt is megkérdeztük válaszadóinktól, hogy hogyan
lehetne a vállalatok és felsőoktatási intézmények közötti K+F
együttműködést tovább fejleszteni. A válaszadók legfontosabb
tényezőként a felsőoktatási hallgatók gyakorlatorientáltabb
oktatását nevezték meg (33,9%), továbbá kiemelték a
felsőoktatási intézmények döntéshozatala felgyorsításának
fontosságát (16,1%), illetve egyforma arányban (14,3%)
szorgalmaznák a felsőoktatási intézmények kutató-/
laborkapacitásainak fejlesztését és a rendszeres egyeztetésre,
a kapacitások és igények jobb felmérésére lehetőséget nyújtó
platform kialakítását. A vállalatok a legkevésbé fontos tényezők
közé sorolták az állami ösztönzők bevonását (12,5%), a szellemi
tulajdonjogok könnyebb vagy átláthatóbb kezelését (3,6%) és a
felsőoktatási infrastruktúra cégek általi használatát (1,8%).

A vállalatok és felsőoktatási intézmények közötti K+F együttműködéseket továbbfejlesztésére tett javaslatok

3,6%1,8%
3,6%
12,5%

Gyakorlatorientáltabb oktatás a felsőoktatási hallgatók számára
Felsőoktatási intézmények döntéshozatalának felgyorsítása

33,9%

Felsőoktatási intézmények kutató-/laborkapacitásainak fejlesztése
Rendszeres egyeztetésre, a kapacitások és igények jobb felmérésére
lehetőséget nyújtó platform kialakítása
Állami ösztönzők bevonása

14,3%

Szellemi tulajdonjogok könnyebb/átláthatóbb kezelése
Egyéb

14,3%

16,1%

Felsőoktatási infrastruktúra cégek általi használata
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A nagyvállalatok, valamint kis-és középvállalatok (KKV-k) kutatásfejlesztési együttműködését tekintve a válaszadók a leghangsúlyosabb
tényezőnek a projekt keretében keletkező szellemi tulajdonjog, illetve
tudás hasznosíthatóságának nehézkes kezelését tartják, illetve azokat a
problémákat emelték ki, miszerint egy KKV nehezen tud érvényesülni egy
ilyen együttműködésben. Több KKV együttes bevonása viszont gyakran
aránytalanul sok energiaráfordítást igényel a nagyvállalat részéről.
A vállalatok ezzel szemben kevésbé tartják lényegesnek az együttműködéssel
kapcsolatban, hogy a nagyvállalat kapacitásai révén a KKV-k többet profitálnak
egy ilyen együttműködésből, továbbá hogy konzorciális együttműködések
keretében hatékony a munka- és feladatmegosztás.

10

Régiós kitekintés
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Előszó

Luděk Hanáček
Partner

A kutatás-fejlesztésnek számos arca van, a
terület nem pusztán a fehér köpenyek és
laboratóriumok világa. Az alap- és alkalmazott
kutatást elsősorban a tudományos szektor végzi,
főképpen állami finanszírozás felhasználásával.
Ezzel ellentétben a kísérleti fejlesztést többnyire
az üzleti szféra finanszírozza, mivel ez a típusú
kutatási tevékenység a vállalatok számára
versenyképességük fenntartásának, valamint a
hosszú távú pénzügyi növekedés biztosításának
egyik eszköze. Ezzel együtt a kutatás-fejlesztés
olyan egységes egész terület, amely egyetlen fejlett
ország életéből sem hiányozhat. Ez az egyik oka
annak, hogy az EU fejlett gazdaságai éves GDP-jük
kb. 3%-át kutatás-fejlesztésbe fektetik. A középeurópai országok ilyen irányú ráfordításai jóval
alacsonyabb értéket tesznek ki – a GDP 0,4-2,4%át. A felmérésben résztvevő minden közép-európai
ország rendelkezik kidolgozott kutatás-fejlesztési
támogatási programmal.
Ez a program vagy közvetlen támogatást jelent
vissza nem térítendő állami támogatás, vagy
közvetlen támogatást adókedvezmény formájában.
A közvetlen támogatások különféle pénzügyi
eszközöket is magukban foglalnak, mint például a
kedvező feltételekkel nyújtott kölcsönök. Jóllehet
nincs egységes támogatási modell, az uniós
országok többsége e két módszer kombinációját
alkalmazza. Idei felmérésünk eredményeiről
készített kiadványunk megerősítette, hogy
pontosan e támogatási eszközök kombinációja
motiválja a vállalatokat leginkább a kutatásfejlesztésbe történő befektetésre.

A felmérés másik pozitív eredménye arra mutat
rá, hogy a vállalatok fent kívánják tartani, vagy
éppenséggel növelni kívánják K+F befektetéseik
értékét. Az ilyen befektetések növelését ösztönzik
a 2014-2020-as programozási időszak keretében
nyújtható új támogatások is, melyek segítségével
a vállalatok K+F projektjeinek társfinanszírozására
nyílik lehetőség. Ami azonban egyre inkább
aggasztja a vállalatokat, az a projektek
értékelésével kapcsolatos bizonytalanság egy
esetleges adó- vagy más hatósági vizsgálat során.
Véleményem szerint a közép-európai országok
hatóságai jól tudják majd használni ezt az anyagot,
nem csak a lehetséges jogszabályi változtatásokról
folytatott szakértői megbeszéléseken, hanem egy
egységes értelmezési gyakorlat kialakítása során is.
Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem
a részt vevő vállalatoknak, hogy időt szántak a
kérdőív kitöltésére, és ezzel lehetővé tették, hogy
elkészítsük az elemzést. A felmérés idei kiadása már
az hatodik kiadvány, így lehetőségünk nyílik a kapott
adatokat időrendileg is elemezni. Reméljük, hogy a
közölt eredményeket – melyek nem csak az egyes
országok K+F támogatásairól folytatott, hanem a
magán és állami szektor közötti párbeszédhez is
hasznos anyagnak bizonyulhatnak – érdekesnek
találják majd.

Luděk Hanáček
Partner
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Makrogazdasági kitekintés
A lakosság életszínvonalának javulásához
elengedhetetlen a gazdasági növekedés. És
nem csak a szó anyagi értelmében. Tehetősebb
társadalomban az embereknek adott a lehetőség,
hogy szabadidejüket hasznosan, saját személyes
fejlődésük érdekében töltsék.
A gazdasági növekedés gyorsításának és
fenntartásának több módja is van. Elsősorban a
termeléssel kapcsolatos tényezőket kell figyelembe
venni, amelyek jellemőzen három kategóriára
oszthatók: munka, tőke és ezek termelékenysége.
A munka mennyiségét a demográfiai növekedés
határozza meg. Számos fejlett, és fejlődő országban
azonban, mint Közép-Európa, ez a tényező az
akadálya is lehet a növekedésnek az elöregedő
társadalom miatt. A termelőtőke-befektetések
szintén korlátozottak. A túl sok befektetés
csökkenti a tőkemegtérülés szintjét. A gazdaságtan
meghatározza a források optimális megosztását
a fogyasztás és befektetés között a társadalom
egészének jelenlegi és jövőbeli maximális javára
(a növekedési teóriák között ezt nevezzük az
„Aranyszabálynak”). És hátravan még a harmadik
tényező: a termelési tényezők termelékenysége.
A termelékenység elsősorban innovációval
fokozható. Az innováció pedig a kutatás-fejlesztési
tevékenységek finanszírozásával segíthető. Nem
biztos, hogy a kutatásba történő befektetés
feltétlenül új ötleteket és technológiai eljárásokat
szül; azonban lényegesen megnöveli ennek
valószínűségét. A sikeres gazdaságok tapasztalatai,
mint az USA, Németország, Svédország vagy DélKorea éppen ezt bizonyítják.
A közép-európai országok sokáig elmaradtak a
kutatás-fejlesztési tevékenységekbe való befektetés
során. Ez mára azonban egyes országokban
megváltozott, kiemelkedő teljesítményt nyújt
például Szlovénia és Csehország. 2014-ben ez a két
ország GDP-jük 2,4% illetve 2%-át fordította K+F
tevékenységre. Összehasonlításképp: az EU-ban
az átlag 2%. Magyarországon és Észtországban
az átlagnál valamivel alacsonyabb volt ez a K+F
befektetési arány, 1-2% körül. A közép- és keleteurópai régió többi országában nem éri el a GDP
1%-át a K+F ráfordítások aránya.

Azonban nem csak a befektetett tőke összege
számít ezen a területen. Megfelelő pénzügyi
struktúrával biztosítható a kutatás-fejlesztési
befektetések fenntarthatósága és észszerű szinten
tartható az állami költségvetésre háruló teher.
Az állam szerepe és az általa nyújtott közvetlen
támogatás elengedhetetlen. Az is ugyanennyire
fontos azonban, hogy megfelelő adórendszerrel
és annak gyakorlati alkalmazásával a vállalati
befektetéseknek is teret engedjenek.
Nagyon lényeges tényező a kutatás-fejlesztésre
költött költségek hatékonysága. Ebből a
szempontból az innováció és kifinomult
megoldások alapján Észtország teljesít legjobban
a közép- és kelet-európai régióból, és egyben 31.
helyezett a Világgazdasági Fórum által összeállított
lista szerint. Csehország csak egy helyezéssel áll
mögötte. Litvánia és Szlovénia is bejutott az első
negyven közé.

David Marek
Igazgató, FAS, Csehország

A globális gazdaság, és ezzel együtt a kis nyitott
közép- és kelet-európai gazdaságok helyzete
megváltozott az elmúlt húsz év során. A gazdasági
növekedést eddig támogató tényezők bizonyos
fokig elhasználódtak, és a pénzügyi válság a külső
gazdasági környezetet is megváltoztatta. A kutatásfejlesztésbe történő befektetés ezért minden
korábbinál fontosabb szerepet játszik. KözépEurópa ösztönzést nyerhet a gazdaságilag sikeres
országoktól, amelyek már előnyükre fordították
ezt a lehetőséget. Éppen ezért hasznos lenne a
KKE országok gazdaságpolitikájában is előtérbe
helyezni a K+F tevékenységek támogatását. Ezen
kívül, az innovációs tevékenységre irányuló vállalati
befektetéseket is ösztönözni kell. Ugyanakkor a
gazdasági növekedés fenntartása vagy gyorsítása
nem csak az életszínvonal emelkedése miatt
fontos, hanem az állami költségvetést is segíti,
beleértve a nyugdíj-és egészségügyi rendszerek
finanszírozását.

David Marek
Igazgató, FAS, Csehország
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Legfontosabb megállapítások

A 2016-os és a

A K+F ráfordítások

A legtöbb vállalat (71%)

A felmérésben

A vállalatok nagy

tavalyi eredmények

növelésének fő

továbbra is együtt

részt vevő országok

része alkalmaz

összehasonlítása

mozgatórugói a

fog működni olyan

vállalatainak

valamilyen vállalati

arra mutat rá, hogy

vállalatok életében

harmadik felekkel, mint

aggályait azok a

titoktartási szabályzatot

a vállalatok többet

az elérhető

pl. az egyetemek és

bizonytalanságok

know-how-i és

kívánnak befektetni

adókedvezmények

kutatóintézetek, mely

okozzák, melyekkel

szellemi tulajdonai

K+F projektekbe, mind

bővülése – melyek

konstrukció minden

a felhasznált

(69%), szabadalmai

a következő 1-2 (45%),

segítségével a

fél számára komoly

támogatások és

és használati

mind pedig 3-5 év

támogatások,

előnyökkel jár.

adókedvezmények

mintaoltalmai (40%),

során (57%).

adóalap-csökkentések

adóhatósági vizsgálata

valamint védjegyei

stb. optimális

és a K+F tevékenységek

(31%) védelmére.

kombinációját

azonosítása során

vehetik igénybe –,

szembesülnek, valamint

valamint a képzett és

a képzett és tapasztalt

tapasztalt szakértelem

kutatószemélyzet

rendelkezésre állása.

hiánya.
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Elemzés

A Deloitte mindig nagy hangsúlyt fektet a kutatás-

Végül, de nem utolsó sorban azt is említenünk kell,

fejlesztésre, ezért is végezzük el évente a felmérést,

hogy a gazdasági helyzet javulása Kelet-Európában

amelynek segítségével felmérhető a közép-európai

és világszerte pozitív hatással van a vállalati

vállalatok hozzáállása a K+F tevékenységekhez.

pénzügyekre, mivel a termékek és szolgáltatások

Ezen kívül arra is fényt derít, hogy a vállalatok

iránti fokozott kereslet jobb eredményekhez vezet.

milyen nehézségekbe ütköznek a K+F területén,

Ennek következményeként többet költenek majd

hogyan védik know-how-jukat, és leginkább milyen

kutatás-fejlesztésre, hogy a cégek megőrizhessék

állami támogatásokkal élnek. Ez az hatodik egymást

versenyképességüket az elkövetkező években.

követő K+F felmérés, amely 10 közép-európai
ország helyzetét méri fel (Horvátország, Csehország,

Folytatódó együttműködés

Észtország, Magyarország, Litvánia, Lettország,

A felmérés másik pozitív üzenete, hogy a legtöbb

Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia). A

vállalat továbbra is együttműködik harmadik felekkel,

felmérésben több mint 400 válaszadó vett részt.

például egyetemekkel és kutatóintézetekkel, amely
mindkét fél számára előnyös.

Új ösztönzők
A felmérés pozitív tanulsága, hogy a közép-európai

Minden résztvevő országban a vállalatokat

cégek többet szeretnének kutatás-fejlesztésre

elsősorban az tölti el aggodalommal, hogy

költeni, a korábbi évek tendenciájának megfelelően.

bizonytalanok az adóhatóság támogatásokra és

A cégeket ebben elsősorban az EU új programozási

adókedvezményekre vonatkozó vizsgálatait illetően.

időszaka (2014 – 2020) motiválja, amely új K+F

A másik probléma a képzett és tapasztalt kutatók

támogatást ígér, és társfinanszírozásban K+F

hiánya, akik nélkül kérdéses a K+F projektek sikere.

projektekre ösztönzi a vállalatokat, amelyek
időnként rendkívül költségesek lehetnek. A másik
motivációs tényező az egyes országokban bevezetett
új adóeszközök, mint a Szlovákiában (2015) és
Lengyelországban (2016) a K+F adókedvezmény.
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Véleménye szerint hogyan alakulnak majd az Ön cégének
K+F kiadásai a következő években?
A válaszok egyértelműen megmutatják, hogy a vállalatok pozitívan
állnak hozzá a K+F kiadásokhoz. 2015-höz képest növelni szeretnék
K+F kiadásaikat az elkövetkező öt év során.
A 2016-os eredmények összehasonlítása a tavalyi felméréssel azt
bizonyítja, hogy a vállalatok nagyobb mértékben kívánják növelni
K+F befektetéseiket mind az elkövetkező 1-2 éves időtávon (45%),
mind a következő 3-5 évben (57%). Szlovákia (69%), Horvátország
(68%) és a Balti államok (65%) azok az országok, ahol a cégek
legnagyobb arányban tervezik növelni K+F ráfordításaikat. A legtöbb
szlovén vállalat azonban nem tervezi, hogy növelné K+F kiadásait.
Lehetséges, hogy tavaly a legtöbb társaság maximálisan növelte
befektetéseit és emiatt a következő két év során (44%), illetve 3-5
éves időszakban (39%) is azonos összeget kívánnak befektetni.
A cégek K+F ráfordításainak alakulása az elkövetkezendő 3-5 évben (%)

69

68
59

65

63

59

45

39

36
20
5

22
9

10
3

Horvátország

Csehország

Magyarország

Lengyelország

Nagyságrendileg a 2015-as szinten maradnak

16

11

14

2

2015-höz képest csökkenni fognak

2015-höz képest növekedni fognak

22

18

20

Románia

Szlovákia

6

11

Szlovénia

5

Balti
államok

A vállalatok K+F szabályzatai és a szellemi termékek /

Még mindig a titoktartási szabályzatok dominálnak

know-how védelme

A felmérés idei eredményei hasonlóak a 2015. évi felméréshez.

A legtöbb vállalat kulcsfontosságúnak ítéli K+F eredményeinek

Csakúgy, mint tavaly, a vállalatok legnagyobb része titoktartási

védelmét. Sok mindentől függ az, hogy milyen módszerrel védi

szabályzattal védi a know-how-t és a szellemi tulajdonjogokat

egy vállalat a szellemi termékeit és know-how-ját, és ezek közül

(69%), ezután következnek a szabadalmak és mintaoltalmak (40%),

az első a mérete. Kisebb cégek esetén például a szabadalmak

illetve védjegyek (31%). A védelem legkevésbé elterjedt módja a

bejegyzése túlságosan nagy adminisztrációs és pénzügyi terhet,

formatervezési mintaoltalom.

illetve időráfordítást jelent. De az is előfordul, hogy egyszerűen
csak alulbecsülik a vállalat know-how-jának közzétételével

Meglepő módon a megkérdezett vállalkozások 9%-a semmilyen

kapcsolatos kockázatokat. A következő lényeges tényező a piac,

védelmet nem használ. Ezek elsősorban kis vállalkozások, vagy

ahol az adott cég működik. Míg a technológiai cégek szabadalmakat

olyan cégek, ahol csak pár alkalmazott végez kutatási és fejlesztési

és mintaoltalmakat alkalmaznak, az IT cégek nem élnek ilyen

munkát.

megoldásokkal a szoftverek védelmében.

Milyen eszközökkel gondoskodnak a cég szellemi termékeinek, illetve know-how-inak védelméről? (%)
Titoktartási szabályzat

69

Szabadalom
(használati mintaoltaom)

40

Védjegy

31

Szerzői jog

26

Formatervezési minta

Egyik sem

14

9
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A jelenlegi K+F támogatási rendszer illetve a K+F
támogatások és adókedvezmények igénybevételének

az adózási kérdések (27%). Az, hogy 2016-ban ez a két probléma

legkomolyabb problémája

több vállalat vesz igénybe K+F támogatást valamilyen formában,

Arra a kérdésre, hogy „Véleménye szerint a K+F támogatások

az adóhatóság egyre több ellenőrzést végez (esetlegesen

jelenlegi rendszerében mi a legnagyobb probléma?”,

negatív eredménnyel). Másrészt, a vállalatok akkor tapasztalnak

a válaszadóknak csaknem harmada (31%) azokat a

bizonytalanságot, mikor egy új támogatási eszközt vesznek igénybe

bizonytalanságokat említette, amelyek az adóhatósági vizsgálatokat

(pl. adólevonás), és annak esetleges adóhatósági megítélése

övezik a támogatások és adókedvezmények ellenőrzésekor. (Tehát

kérdéses számukra.

helyet cserélt számos okra vezethető vissza. Először is, mivel egyre

amiatt aggódnak, hogy az ellenőrzés után vissza kell téríteni a
támogatást, vagy annak egy részét, illetve a jogtalanul igénybevett

Média kérdések

adókedvezményt szankcionálják). Az ilyen aggodalmukat kifejező

Ez a harmadik tényező, amely negatívan befolyásolhatja a vállalatok

vállalkozások legnagyobb része Csehországban (39%), Romániában

hozzáállását: ellentmondásos ügyek megjelenése a médiában. (Ez

(35%) és Lengyelországban (34%) működik.

Csehországban általános). Az ilyen esetek azonban segíthetnek
tisztázni a szabályokat, jobb vizsgálati módszereket kidolgozni és

K+F minősítéssel kapcsolatos aggodalmak

akár jogszabályi változásokhoz is vezethetnek. Ezek az előnyök olyan

Ez a bizonytalanság nagyrészt az adóhatóság vizsgálati módszeréből

esetekben jelentkeznek, ahol a vállalat nem ért egyet a felügyeleti

adódik a K+F értékelése során, és a vállalatok elsősorban

hatóságok eljárásaival, és jogi lépéseket tesz ellene.

amiatt aggódnak, hogy a műszaki szaktudással nem rendelkező
adóellenőrök meg tudják-e hitelesen ítélni, hogy mi minősül kutatás-

Hosszú távon a válaszadók legkisebb aránya (10%) látja a

fejlesztésnek, és mi nem. Ezek a félelmek különösen a kereskedelmi

kapcsolódó adminisztratív terheket a legnagyobb tehernek (a

célú kísérleti fejlesztések esetén jellemzőek.

költségek elkülönített kezelése). Ez azonban mégis növekedést
jelent a 2015. évi 7%-hoz képest.

A válaszadók negyede (25%) válaszolta, hogy a második legnagyobb
gond azoknak a tevékenységeknek az azonosítása, amelyek K+F-nek
minősülnek, főleg azok homályos jogszabályi meghatározása miatt.
Tavaly a válaszadók legnagyobb része (32%) a K+F tevékenységek
azonosítását tekintette a legkomolyabb gondnak, és ezt követték
Véleménye szerint a K+F támogatások jelenlegi rendszerében mi a legnagyobb probléma (támogatások és
adókedvezmények terén egyaránt)? (%)
A támogatások és adókedvezmények adóhatóság és más illetékes
hatóságok általi elbírálásának nem egyértelmű megfogalmazása

31

Azoknak a tevékenységeknek az azonosítása, amelyek teljesítik a K+F
támogatásokra vagy adókedvezményre vonatkozó feltételeket

25

Az elszámolható költségekre és azok kiszámításának feltételeire
vonatkozó nem egyértelmű szabályok

A költségek elkülönített nyilvántartása
18

21

10

A K+F kiadásokat leginkább befolyásoló tényezők

a támogatás a projekt költségeinek 20%-100%-ig terjedő mértékét

Számtalan dolog befolyásolja egy vállalat döntését, hogy befektessen-e és

fedezheti.

mennyit a kutatás-fejlesztésbe. A felmérés során azonosítani próbáltuk
azokat a tényezőket, amelyek leginkább befolyásolják a döntést, hogy a

Kutatók hiánya

következő két évben a vállalat növelje K+F kiadásait.

A válaszadók megerősítették, hogy a képzett és tapasztalt kutatók
rendelkezésre állása szintén létfontosságú (63%). A foglalkoztatásuk

A válaszok azt mutatják, hogy a döntő tényező a K+F befektetések

költségei azonban kevésbé fontosak, mint tavaly (35% a 2015. évi 65%-

növelése mellett (64%) a többféle típusú kedvezmény rendelkezésre állása,

hoz képest). A számok azt mutatják, hogy Közép-Európa egy ideje hiányt

hogy ötvözni tudják a támogatásokat, adókedvezményeket, stb. A második

szenved kutatókból, elsősorban a műszaki és IT területeken. Nem csak a

legfontosabb tényező a képzett és tapasztalt kutatók rendelkezésre

régió gazdasági növekedése miatt van szükség több K+F szakemberre. Az

állása (63%); ide tartoznak a frissen diplomázottak, akiket a vállalatok

új technológiák minden iparágban tért hódítanak – új szoftveres eszközök

továbbképeznek, de a tapasztalt mérnökök és technikusok is.

és digitalizáció, pl. a bankszektorban – olyanokban is, ahol eddig nem
használtak ilyen folyamatokat.

Támogatás vs. adókedvezmény
A felmérés arra is rámutatott, hogy a cégek előnyben részesítik a

Ezek az eredmények nagyon hasonlóak a korábbi felméréseink

támogatást az adókedvezménnyel szemben. Ez azonban azt a tényt

eredményeihez. Ugyanakkor az eredmények összehasonlítása azt mutatja,

is tükrözheti, hogy a K+F támogatására szolgáló eszközök eltérőek

hogy a vállalkozások nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyetemekkel

a különböző közép-európai országokban. Míg a támogatás a részt

és kutatóintézetekkel való együttműködésre (49%). Az egyetemi

vevő országok mindegyikében elérhető volt, Szlovákiában (2015) és

szakemberek és kutatók így részt vehetnek a magánszektor projektjeiben

Lengyelországban (2016) csak most vezették be. Az adókedvezmény

és a gyakorlatba ültethetik tudásukat.

működésének módja is országról országra eltérő. Az adólevonásra
jogosító K+F költségek a szlovák 25%-tól 100%-on keresztül (Csehország

Azt illetően, hogy mi aggasztja legjobban a vállalatokat ezen a téren

és Szlovénia) egészen 300%-ig terjednek (Lettország). A kérdéses

(a következő fejezet részletesen tárgyalja), a válaszadók a szabályozói

összegtől függhet, hogy a vállalatok az adókedvezményt veszik igénybe,

környezet stabilitását és átláthatóságát említették az elsődleges tényezők

vagy a támogatásért pályáznak – a projekt típusától és a vállalattól függően

között (47%).

Az alábbi külső tényezők milyen mértékben befolyásolhatják az elkövetkezendő 1-2 év során a cég K+F kiadásainak növekedését? (%)
64

Többféle támogatási lehetőség biztosítása (pénzbeli támogatás, adókedvezmény stb.)
Megfelelően képzett és tapasztalt kutatók rendelkezésre állása

63
50

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

49

Egyetemekkel/kutatóintézetekkel kialakított jó kapcsolat és együttműködés
A jogszabályi környezet / államigazgatás stabilitása és kiszámíthatósága

47

Kutatók/fejlesztők alacsonyabb bérköltsége

35

Az adott iparágban működő cégek K+F tevékenységére vonatkozó összehasonlító elemzések rendelkezésre állása

33

A szellemi tulajdonjogok védelmére irányuló eljárások társfinanszírozásának
lehetősége (ideértve többek között az oltalom bejegyeztetésének költségeit)
A K+F tevékenységekből származó szellemi tulajdonjogok hatékony kezelése.

27
25
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Harmadik felekkel való együttműködés K+F projektek

Élen járók a K+F együttműködésben

során

A felmérés szerint mely országokban a legjellemzőbb a harmadik

Jó hír, hogy a tavalyi felméréshez hasonlóan a legtöbb válaszadó

felekkel való együttműködés? A két ország, amely vezet ezen a

(71%) együttműködik egyetemekkel és kutatóintézetekkel. Ez

téren Csehország (82%) és Litvánia (78%), míg a legkevesebb

mindkét oldal számára hasznos lehet. A megfelelő tőkével

együttműködés Magyarországra (64%) és Szlovéniára (50%)

rendelkező magáncégek tapasztalt szakemberek tudását

jellemző.

használhatják fel. Az egyetemek pedig nemcsak lehetőséget kapnak,
hogy gyakorlati projektekben vegyenek részt, de a magánszektorral

A válaszadók harmada pedig egyáltalán nem működik együtt

való együttműködés pénzügyileg is előnyös lehet számukra.

harmadik felekkel. Ennek az az oka, hogy saját fejlesztési
központokkal rendelkeznek (36%), ahol a projektek egészen a

A legfőbb ok az együttműködésre harmadik felekkel (legyen az

kivitelezésig folytathatók.

egyetem, kutatóintézet vagy másik cég) egy fejlesztési feladat
megvalósítása (75%). A válaszadóknak csak kis része mondta, hogy
az együttműködés a támogatás (32%), vagy nagyobb támogatás
(24%) elérésének feltétele volt.
A K+F projektek végrehajtása során együttműködik-e a cég külső vállalkozásokkal?

26%

Igen
Nem
71%
6%

34%

32%

Nem,
mert

36%

Igen,
mert
75%
24%

20%
cégünknek van egy K+F központja

szükséges a kutatási projektek végrehajtásához

cégünknek egy másik vállalatnál, csoportnál van
K+F központja

szükséges a K+F projektekhez kapcsolódó magasabb
támogatási összegekre való jogosultsághoz

egyéb okból

szükség van rá a támogatások igényléséhez
egyéb okból
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