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Bevezető

Kutatásunk a Magyarországon meghatározó termelőkapacitással
rendelkező gyógyszergyárakra (Richter Gedeon Nyrt., Egis Nyrt.,
Teva, Sanofi) terjedt ki. Ezek a vállalatok jelenlétükkel, tevékeny-
ségükkel részt vesznek a magyar nemzetgazdaságban keletkező
jövedelmek és hozzáadott érték előállításában. Ez azt jelenti, hogy
munkahelyeket biztosítanak, termelőtevékenységet végeznek, ku-
tatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak, beruháznak, továbbá
gyógyszereket értékesítenek belföldön, külföldön egyaránt, vala-
mint árukat és szolgáltatásokat vásárolnak a hazai gazdaság más
szereplőitől, így közvetve további munkahelyek létrejöttét, meg-
tartását támogatják. A munkavállalóik adót fizetnek, fogyaszta-
nak, így áfát fizetnek, ezáltal növelik a nemzetgazdasági bevéte-
leket.

A hozzáadott érték gazdasági értelemben nem más, mint a
cég által az adott időszakban megtermelt, (belföldön és külföld-
ön) értékesített áruk és szolgáltatások közvetlen anyagjellegű
költségein felüli többlet. Ez a többlet nyújt fedezetet a munkavál-
lalók jövedelmeinek kifizetésére, a működés fenntartásához szük-
séges eszközök pótlására, valamint a cégek tulajdonosainak pro-
fitja is e forrásból származik, és ez a többlet ad lehetőséget töb-
bek között a kutatás-fejlesztési és beruházási tevékenység folyta-
tására, a vállalatok növekedéséhez való hozzájárulásként. A hoz-
záadott érték terhére kifizetett, a munkavállalókat és a tőketu-
lajdonosokat illető jövedelmek egy részét vonja el az állam kü-
lönböző adók, járulékok és egyéb befizetési kötelezettségek for-
májában. Amennyiben a gazdasági szereplők (munkavállalók, tő-
ketulajdonosok, állam) mégis huzamosabb időn keresztül a meg-
termelt hozzáadott értéket megközelítő vagy annál nagyobb ösz-
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zetgazdasági ágazatra kiszámíthatók és összegezhetők. A multip-
likátor értéke azt fejezi ki, hogy az egy adott ágazatban előállított
egységnyi hozzáadott értékhez milyen mértékben kapcsolódnak
a nemzetgazdaság más ágazatai és ezekben mekkora hozzáadott
érték létrejöttét támogatja a vizsgált szektor. A hozzáadott ér-
tékre gyakorolt közvetett és indukált hatások számszerűsítéséhez
ezért a gyógyszergyártás ágazat multiplikátorait használtuk fel.
A multiplikátorok kiszámítása során alapadatként a Központi
Statisztikai Hivatal által a tájékoztatási adatbázisban 2011 őszén
publikált, 2008-as input-output táblázatokra támaszkodtunk.

A hozzáadott érték multiplikátor 1,66-os értékét úgy értel-
mezhetjük, hogy a vizsgált vállalatok 100 millió forintnyi hozzá-
adott értéke összesen 166 millió forintnyi hozzáadott érték létre-
jöttét segíti elő nemzetgazdasági szinten, azaz a vizsgált cégek-
nél megjelenő 100 millió forint hozzáadott érték átlagosan to-
vábbi 66 millió forint hozzáadott érték keletkezéséhez járul hoz-
zá a magyar gazdaság más ágazataiban.

A multiplikátorok előbb bemutatott módszertanát alkalmaz-
tuk a foglalkoztatási hatások felmérése érdekében is. A becslés
keretében összegeztük a vállalatok közvetlen foglalkoztatását, a
számukra árukat szállító és szolgáltatásokat nyújtó partnercé-
geknél támogatott álláshelyeket, valamint az alkalmazottak jöve-
delmének elköltése által támogatott munkahelyeket.

A vállalatok munkahelyteremtő és -támogató szerepét szám-
szerűsítő 3,32-es foglalkoztatási multiplikátor értéke kiemelke-
dően magas. A multiplikátor úgy értelmezhető, hogy a vizsgált
cégeknél létesülő minden 100 állás nemzetgazdasági szinten to-
vábbi 232 munkahely létrejöttét/fennmaradását támogatja.

A négy vállalat által előállított 
bruttó hozzáadott érték alakulása

A vállalatok a vizsgált időszakban igen jelentős értékkel járultak
hozzá a nemzetgazdaság teljesítményéhez. A cégek által közvet-

szeget vonnak ki a cégből, akkor megkezdődik a vagyonvesztés,
a termeléshez használt eszközök fokozatos felélése, csökken az új
termékekre fordítható tőkebevonás, a kutatás-fejlesztési és a be-
ruházási lehetőség is. Ennek következtében a vállalatok működé-
sük fenntartása érdekében idővel pótlólagos tőkebevonásra kény-
szerülhetnek, vagy ennek hiányában piaci részesedésük csök-
kenhet, illetve hosszabb távon meg is szűnhetnek.

A fenti gondolatmenet alapján végeztük el kutatásunkat. Az
elemzés során a vállalatok auditált éves beszámolóiból, valamint
a vállalati adatszolgáltatásból származó adatokat használtuk fel.
Elemzésünk során a 2008–2012 közötti időszak tényadatait vizs-
gáltuk, amelyeket becslésekkel egészítettünk ki, hogy a vállalatok
működésének teljes nemzetgazdasági hatását is bemutathassuk.

Módszertan

Az elemzés során elsődlegesen a magyar gazdaságban keletkező
bruttó hozzáadott érték (Gross Value Added – GVA) számszerű-
sítésére koncentráltunk, mivel ez a mutató a gazdasági teljesít-
mény nemzetközileg leginkább elfogadott mércéje, és ez képezi
a bruttó hazai össztermék (Gross Domestic Product – GDP) szá-
mításának alapját is. Gazdaságstatisztikai fogalmakkal leírva a
bruttó hozzáadott érték nem más, mint a termelést végző egy-
ségek bruttó kibocsátásának (belföldi és exportértékesítés egy-
aránt) és folyó termelőfelhasználásának (anyag jellegű ráfordítá-
sok) különbözete. A bruttó hozzáadott értéket megnövelve az adott
vállalat által a költségvetésbe befizetett fogyasztási jellegű adók
(pl. általános forgalmi adó, jövedéki adó) összegével becslést nyer-
hetünk a céghez kapcsolható bruttó hazai össztermékre. Hang-
súlyozandó, hogy bár számításaink során a hivatalos statisztikai
szolgálat által alkalmazott módszertant [1] követtük, az aggregált
vállalati adatokból számított hozzáadott értéket mégis nyers becs-
lésként szükséges kezelni.

A vállalatok hozzájárulását a nemzetgazdaság teljesítményéhez
közvetlen hatásként lehet értelmezni. Ám a közvetlen hatás nem
mutatja meg teljes mértékben a vizsgált cégek tényleges nemzet-
gazdasági szerepét. Ennek oka, hogy a vállalatok a magyar gaz-
daság szerves részét képezik azáltal, hogy működésükhöz hazai
vállalkozásoktól vásárolnak árukat és szolgáltatásokat, illetve mun-
kavállalóik belföldön költik el jövedelmük jelentős részét. Ezért fi-
gyelembe kell vennünk a vállalatok között fennálló gazdasági kap-
csolatok útján jelentkező közvetett, valamint a jövedelmek belföl-
di elköltésével realizálódó indukált hatásokat is. Alkalmazott mód-
szertanunk az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában kor-
mányzati döntés-előkészítésre használt makrogazdasági hatás-
vizsgálatok eljárásait követi. [2] Ezek alapját a statisztikai hivata-
lok által egységes módszertani alapelvek felhasználásával elkészí-
tett ágazati kapcsolatok mérlege (input-output táblázatok) képe-
zik [3], melyekből Vaszilij Leontiev eljárásával [4] számíthatók az
egyes gazdasági ágazatokra jellemző multiplikátorok.

A multiplikátorok az input-output táblázatok pontos tartal-
mától függően nagyon rugalmasan alkalmazhatók különböző
gazdasági hatások értékelésére. Elemzésünk során a lehetséges
hatásokat két csatornán keresztül vettük figyelembe. A közvetett
hatások a vállalatok közötti beszállítói, partneri kapcsolatokon ke-
resztül realizálódnak. Emellett a magyar gazdaságra gyakorolt
teljes hatás számítása során figyelembe vettük azon indukált ha-
tásokat is, melyek azáltal jönnek létre, hogy a vállalatok munka-
vállalói jövedelmük jelentős részét belföldön költik el. A közvet-
len, közvetett és indukált hatások a multiplikátorok adatforrását
képező táblázatok részletezettségének megfelelően minden nem-
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lenül előállított hozzáadott érték folyamatosan, 2008-ról 2012-re
mintegy 54,5 százalékkal bővült. A növekedés 2008-ról 2009-re
kismértékű, míg 2009-ről 2010-re, majd 2011-re jelentősebb, és
2012-re kiugróan magas volt. A hozzáadott érték bővülését a költ-
ségekkel azonosítható folyó termelőfelhasználásnak az árbevétel-
nél lassabb ütemű növekedése okozta, melyet tovább magyaráz az
exportértékesítésből származó árbevétel 2012-es növekedése is.

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszer-
gyártók 2012-ben mért 696,1 milliárd forintos közvetlen hozzájá-
rulásukkal a teljes nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték
2,9 százalékát állították elő. A vállalatoknál keletkező bruttó hoz-
záadott érték elsődlegesen a munkavállalók és a tőketulajdono-
sok között oszlik meg, az elemzés e szintjén eltekintünk az álla-
mi újraelosztás hatásaitól. A bruttó munkavállalói jövedelem ösz-
szege a vizsgált első három üzleti évben 71,9 és 76,8 milliárd fo-
rint között mozgott, míg 2011-ben 92,5, majd 2012-ben 95 milli-
árd forintra növekedett. A hozzáadott érték 2008-hoz viszonyí-
tott 245,7 milliárd forintos növekedés jelentős része a tőkejöve-
delem emelkedésében (222,6 milliárd forint) csapódott le. E hi-
potetikus kép alapján úgy tűnhet, hogy a vállalatok nyereséges-
sége a hozzáadott érték növekedésével párhuzamosan javult. Ám
ez valójában téves következtetés, mivel a bruttó értékek nem tük-
rözik az állam által végrehajtott elvonásokat.

Ha a bruttó hozzáadott értékhez hozzáadjuk az államot illető
termékadókat (jelen esetben a vállalatok nettó áfa-befizetéseit),
akkor megkapjuk a cégek által előállított bruttó hazai termék
(GDP) értékét. A termékadók mellett állami bevételt jelentenek a
munkavállalói és a tőkejövedelmeket érintő elvonások is. A vizs-
gált évek adatait elemezve megfigyelhető, hogy az állami elvonás
az első két évben 12 százalékon stagnált, azt követően 2010-ben
és 2011-ben 7,6 százalék körül alakult, majd 2012-re 5,0 száza-
lékra csökkent. Az állami bevételek a vállalatok által visszaigé-
nyelt áfa növekedése miatt csökkentek. Az áfa-visszaigénylés
2009-ről 2010-re, majd 2011-ről 2012-re jelentősen megnöveke-
dett, amit egyrészt korábban az állami döntés (évközi általános
áfakulcs-emelés 20-ról 25, majd 27 százalékra), másrészt a válla-
latok által végzett exportértékesítés további jelentős (közel
60 milliárd forintos) növekedése okozott. A nettó munkavállalói
jövedelem és a nettó tőkejövedelem nagysága az első két évben
változatlan volt, míg 2010-ben és 2011-ben növekedett, 2012-ben

pedig arányuk jelentősen megváltozott. A nettó tőkejövedelem
mintegy 103,4 milliárd forinttal, míg a nettó munkavállalói jöve-
delem 2,1 milliárd forinttal növekedett.

A vállalatok teljes nemzetgazdasági hatásának értékelését a
módszertani részben bemutatott multiplikátor segítségével vé-
geztük el a hozzáadott érték tekintetében. Eredményeink szerint
2012-ben a közvetett és indukált hatásokat figyelembe véve a
vizsgált cégekhez kapcsolható a teljes magyar gazdaságban elő-
állított hozzáadott érték 4,8 százaléka. Látható, hogy a vállala-
tok gazdasági szerepe az ágazatközi kapcsolatok és az elköltött
munkavállalói jövedelmek miatt lényegesen jelentősebb (2012-ben
további 459,2 milliárd forint) annál, mint ami a közvetlenül ál-
taluk előállított hozzáadott érték alapján becsülhető (2012-ben
696,1 milliárd forint).

A multiplikatív hatásokat is figyelembe véve látható, hogy a cé-
geket érintő pozitív és negatív gazdasági változás, gazdaságpoli-
tikai döntés számottevő tovagyűrűző hatással járhat más vállal-
kozásokra, azok foglalkoztatási képességére és a tőlük származó
adóbevételekre is.

A vizsgált vállalatok értékesítési tevékenysége

A vállalatok értékesítési tevékenysége 2008 és 2012 között jelen-
tősen növekedett, nominál értéken összesen 292,4 milliárd fo-
rinttal, ennek hátterében a kiemelkedően magas exportértékesí-
tés áll. A belföldi értékesítésben a társadalombiztosítási támoga-
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A vállalatok közvetlen hozzájárulása a nemzetgazdaságban 
előállított bruttó hozzáadott értékhez (2008–2012)
(Forrás: Századvég-számítás vállalati beszámolók alapján)
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A vállalatok multiplikátor segítségével számított teljes hozzájárulása
a nemzetgazdaságban előállított hozzáadott értékhez (2008–2012)
(Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, Századvég-számítás vállalati adat-
szolgáltatások alapján)
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szinten a foglalkoztatottak negyede rendelkezik felsőfokú vég-
zettséggel [6], míg ez az arány a vizsgált vállalatok esetében meg-
haladja a 40 százalékot, ami rendkívül magasnak mondható.

A foglalkoztatottak számának alakulása betöltött munkakörök
szerint sem egységesen változott, a termelésben, a szállítmányo-
zásban, valamint a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak száma
2008-ról 2012-re növekedett, míg az adminisztratív, támogató fel-
adatokat ellátók és az értékesítésben dolgozók száma kismérték-
ben csökkent. A vizsgált vállalatoknál 2008-tól minden évben nőtt
a termelésben és a szállítmányozásban foglalkoztatottak száma.
A kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak száma 2008-ról 2012-re
10 százalékkal emelkedett, de a növekedés csak 2011-ig volt fo-
lyamatos, 2012-ben közel 3 százalékkal csökkent a létszámuk. Az
adminisztratív, támogató feladatokat ellátók száma 2011-ig 2800
fő körül alakult, majd 2012-ben 165 fővel csökkent.

A vállalatoknál foglalkoztatottak 16 százaléka kutatás-fejlesz-
tési területen tevékenykedett, ami szintén kiemelkedően magas.
A KSH 2012-es adatai szerint a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó
munkavállalók létszáma a nemzetgazdaság összes foglalkozta-
tottjának 1,5 százaléka. [7] Ez a tény felhívja a figyelmet arra,
hogy a vállalatok gyártási és kereskedelmi tevékenységükön túl a
nemzetgazdasági átlagnál jóval intenzívebb kutatás-fejlesztési te-
vékenységet is végeznek, hiszen arányaiban a nemzetgazdasági
átlagnál közel tizenegyszer több munkavállalójuk dolgozik ezen a
területen.

A módszertani részben ismertetett multiplikátor segítségével
a vállalatok által rendelkezésünkre bocsátott létszámadatok alap-
ján értékelhetjük a nemzetgazdasági szinten jelentkező foglal-
koztatási hatást. Az adatok szerint a vállalatok munkavállalói ál-
lományába közel 12 500 fő tartozott 2012-ben. Nemzetgazdasá-
gi szinten a cégekhez kapcsolódó foglalkoztatás a multiplikatív
hatások miatt ennél jóval jelentősebb. Az elemzésbe bevont tár-
saságok a nemzetgazdaságban összesen körülbelül 41 500 mun-
kahely létrehozásában/megtartásában játszottak szerepet 2012-
ben.

tásban részesülő gyógyszerkészítmények értékesítésének van
meghatározó szerepe, mely 2008 és 2011 között nominál értéken
110 milliárd forint körül ingadozott, majd a 2011 októberétől be-
vezetett ún. vaklicites fixesítés, valamint a gyógyszerkassza 2012-
es 61,7 milliárd forintos megvágása következtében is 94,3 milliárd
forintra csökkent. A vizsgált vállalatok készítményeinek gyógy-
szerkasszából való részesedése évek óta változatlan (24 százalék),
ezért az Egészségbiztosítási Alap gyógyszerkiadásainak 2012-es
csökkentése a belföldi értékesítést negatívan érintette. A társa-
dalombiztosításban nem részesülő gyógyszerkészítmények érté-
kesítésében a vizsgált öt évben kismértékű növekedés volt ta-
pasztalható. Ennek ellenére a magyarországi összértékesítés 2012-
re a 2008-as szint alá csökkent. A vizsgált vállalatok exportérté-
kesítése 2008 óta nominál értéken folyamatosan növekedett, így
az időszak végére már elérte a 794,8 milliárd forintot. Nemzet-
gazdasági szinten az exportértékesítés folyóáron számolva 2008-
ról 2012-re 23,6 százalékkal növekedett [5], a vizsgált vállalatok
exporttevékenysége ennél sokkal intenzívebb, az országos szint
több mint két és félszerese.

Összességében a vizsgált vállalatok értékesítésből származó
árbevétele nominál értéken 2008-ról 2012-re 632,4-ről 924,8 mil-
liárd forintra növekedett (46,2 százalékkal), mely egyrészt a
nemzetgazdasági szinten is jelentős exportnövekedésből, más-
részt a kormányzati döntés eredményeképpen megvágott gyógy-
szerkassza következtében a belföldi értékesítés csökkenéséből te-
vődik össze, utóbbi a jelentős exportnövekedés hatását mér-
sékli.

A vállalatok munkahelyteremtő 
és -támogató szerepe

A vizsgált vállalatoknál a foglalkoztatottak létszáma az elmúlt
időszakban évről évre növekedett. Miközben a nemzetgazdaság-
ban átlagosan 6,9 százalékkal csökkent a versenyszférában al-
kalmazottak létszáma 2008-ról 2012-re [6], addig a vizsgált vál-
lalatok esetében 5,2 százalék körüli növekedés volt tapasztalha-
tó, a vizsgált öt év alatt összesen mintegy 620 fővel. Iskolai vég-
zettség szerinti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy a fel-
sőfokú és alapfokú végzettséggel rendelkezők esetében növeke-
dés volt, míg a középfokú végzettséggel rendelkezők száma csök-
kent. Az elmúlt öt évben 14,4 százalékkal több felsőfokú végzett-
séggel rendelkező munkavállalót foglalkoztatnak a vállalatok.
Ennél is jelentősebb növekedés tapasztalható az alapfokú vég-
zettséggel rendelkező munkavállalók körében, ami feltételezhe-
tően az új telephelyek/gyárak megnyitásának köszönhető. A vizs-
gált vállalatok dolgozóinak kevesebb mint 10 százaléka nem ren-
delkezik legalább középfokú végzettséggel. Nemzetgazdasági
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A vállalatok Magyarországon folytatott tevékenységükkel nem-
csak a saját munkavállalóiknak biztosítnak állást, hanem a nem-
zetgazdaságban további munkahelyek fenntartásában/megtartá-
sában is komoly szerepük van.

A vizsgált vállalatok 
költségvetési hozzájárulásai

A magyar gazdaságban előállított bruttó hozzáadott értékhez va-
ló hozzájárulás bemutatása során ismertettük, hogy a vállalatok
hozzáadott értékhez viszonyított adóterhelése 5,0 százalék. Az adó-
zási jellemzők kapcsán megállapítható, hogy a gyógyszeripart
érintő különadó-befizetések (támogatásarányos befizetés, támo-
gatásvolumen-szerződések, orvoslátogatói díjak, nagykereskedők
befizetési kötelezettségei) 2011-ben a befizetési kötelezettség
megemelése miatt jelentősen növekedtek, ami 2012-ben tovább
folytatódott. A jogszabályi környezet változásának megfelelően
2010-hez képest 2011-ben csökkent a személyi jövedelemadó be-
fizetése, ami 2012-ben tovább csökkent, míg a társadalombizto-
sítási járulékokból származó befizetések és az egyéb befizetések
növekedtek. Így 2011-hez viszonyítva 2012-ben az állam felé tör-
ténő befizetések összesen 6,5 milliárd forinttal tovább emelked-
tek.

Kiemelendő a vizsgált vállalatok általános forgalmiadó-pozí-
ciója. Mind az öt vizsgált évben a levonható előzetesen felszámí-
tott áfa meghaladta a fizetendő áfa mértékét, így a vállalatok
áfa-visszaigénylők voltak. A visszaigényelt áfa nagysága 2012-ben
2011-hez képest jelentősen növekedett, meghaladta a 40 milliárd
forintot. Az áfa-visszaigénylés 2010-es növekedését indokolja egy-
részt a beszerzett anyagok áfa-kulcsának emelkedése (20 száza-
lékról 25, majd 27 százalékra), valamint az exportértékesítés nö-
vekedése. A visszaigényelt áfa nagyságát a beszerzett anyagok és
a Magyarországon értékesített gyógyszerek áfa-kulcsa közötti kü-
lönbözet indokolja, továbbá a nagymértékű exportértékesítés,
mely után áfa-fizetési kötelezettség nem keletkezik, aminek a
hátterében az exportértékesítésből származó bevétel növekedése
állhat.

A vállalatokhoz kapcsolódó állami befizetések mértékét szem-
léltetve: a 2012. évi, összesen 32,6 milliárd forintra becsült éves
befizetés az államháztartás kiadási oldalát tekintve meghaladta
2012-ben az egyhavi gyógyszertámogatás kiadást.

A vállalatok kutatás-fejlesztési kiadásai

Az egészségügyi ellátórendszer működéséhez fontos hozzájárulást
jelent a cégek Magyarországon folytatott K+F tevékenysége. A cé-
gek bruttó kibocsátásának (az értékesítés nettó árbevétele és a
készletváltozások összege) arányában mért kutatás-fejlesztési rá-

fordításaik nemzetgazdasági
összehasonlításban kiemel-
kedően magasak. A belföldi
értékesítés nettó árbevételé-
nek 22,4 százalékát fordítot-
ták kutatás-fejlesztésre, ami a
korábbi évekhez képest emel-
kedést mutat. A vizsgált vál-
lalkozások 2011-ben bruttó
kibocsátásuk 4,0 százalékát,
arányaiban a nemzetgazda-
sági átlag nyolcszorosát for-
dították kutatás-fejlesztési cé-
lokra. [8] Továbbá a gyógy-
szeripar K+F ráfordításai az
összes feldolgozóiparban mű-
ködő kutatóhely közel 46,8
százalékának megfelelő összeget adtak 2011-ben. [8]

A vizsgált vállalatok a K+F teljes spektrumát lefedik: a leg-
magasabb hozzáadott értékkel rendelkező alapkutatástól a kli-
nikai vizsgálatokig. Felfedező kutatást és ipari fejlesztést is vé-
geznek, továbbá az originális gyógyszerek kutatása mellett ge-
nerikus termékeket is fejlesztenek. A kutatás-fejlesztés egy má-
sik eleme a klinikai vizsgálat. Az ezekre fordított vállalati kiadá-
sok jelentős része az orvosok mellett az egészségügyi intézmé-
nyeknél és a vizsgálatokat szervező vállalkozásoknál jelentkezik
bevételként, így az intézményrendszer az orvosok naprakész is-
mereteinek bővítésén túl közvetlenül is profitál a klinikai kutatá-
sokból.

A vizsgált vállalatok K+F ráfordításai EU-s szinten is magasak.
A 40 legnagyobb értékű K+F ráfordítással rendelkező EU-s
gyógyszeripari cég között két hazai vállalat is szerepelt, mi több,
ezek a 1000 legjelentősebb K+F-fel rendelkező cégek ranglistáján
belül is előkelő helyet foglaltak el. [9] A Sanofi francia anyavál-
lalata összességében, beleértve a magyarországi K+F-et is, az el-
ső a világranglistán. A nem EU székhelyű Teva nem szerepel a
rangsorban, ugyanakkor már a Magyarországon végzett K+F te-
vékenysége alapján is vélhetően előkelő helyen szerepelhetne.

A vizsgált vállalatok hazánkban igen intenzív kutatás-fejlesz-
tési tevékenységet folytattak, ráfordításaik folyamatosan növe-
kedtek a vizsgált öt évben, mértéke már meghaladta a 62 milli-
árd forintot. Az ehhez kapcsolódóan igénybe vett kedvezmények
nagysága 10 milliárd forint alatt volt.

A fentiek alapján jól látható, hogy a vizsgált négy vállalat a ku-
tatás-fejlesztés területén élenjáró munkát végez, nemcsak Ma-
gyarországon, hanem az Európai Unióban is kiemelkedő a kuta-
tás-fejlesztéshez kapcsolódó ráfordításaik nagysága. ���
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A vizsgált 
vállalatok állam-
háztartási befizetései
részletes bontásban
(2008–2012) 
(Forrás: Századvég-
számítás vállalati 
beszámolók és vállalati
adatszolgáltatások 
alapján)
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