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Melyek a fMelyek a fııbb jellemzbb jellemzııi egy i egy 
tudtudáásigsigéényes hazai szolgnyes hazai szolgááltatltatóó
áágazat gazat nemzetknemzetkööziesedziesedééssééneknek??

KutatKutatáási ksi kéérdrdééss



A kutatA kutatáás terepes terepe

1) m1) méérnrnööki ki éés ms mőőszaki szolgszaki szolgááltatltatáásoksok

2) m2) mőőszaki kutatszaki kutatááss--fejlesztfejlesztéés s 

ÖÖsszesen ksszesen köözel 27.000 mzel 27.000 mőőkkööddıı vváállalkozllalkozáás (KSH, 2008)s (KSH, 2008)

1 v1 váállalatra jutllalatra jutóó foglalkoztatottak szfoglalkoztatottak szááma (KSH, 2007): 2,2 fma (KSH, 2007): 2,2 fıı

1 v1 váállalatra esllalatra esıı áátlagos netttlagos nettóó áárbevrbevéétel (APEH, 2008): 23,6 tel (APEH, 2008): 23,6 
millimillióó FtFt



KKöözzöös jellemzs jellemzııkk

�� KKöözzöös terms terméészettudomszettudomáányi alapok nyi alapok éés ks köözzöös szakmai kults szakmai kultúúrara

�� TudTudáásintenzsintenzíívv üüzleti szolgzleti szolgááltatltatáások sok ((knowledgeknowledge--intensiveintensive
business business servicesservices, KIBS):  , KIBS):  olyan magas szellemi hozzolyan magas szellemi hozzááadott adott 
éértrtéékkel bkkel bíírróó szolgszolgááltatltatáások, amelyeket erre szakosodott sok, amelyeket erre szakosodott 
vváállalatok mllalatok máás cs céégek szgek száámmáára nyra nyúújtanak jtanak ((BajmBajmóócycy, 2007), 2007)

�� TechnolTechnolóógiaalapgiaalapúú tudtudáásintenzsintenzíívv üüzleti szolgzleti szolgááltatltatáások sok (T(T--
KIBS): KIBS): magas szintmagas szintőő termterméészettudomszettudomáányi ismereteken nyi ismereteken éés az s az 
úúj IKT technolj IKT technolóógigiáák alkalmazk alkalmazáássáán alapuln alapulóó üüzleti zleti 
szolgszolgááltatltatáások sok ((MilesMiles, 2003; , 2003; OjanenOjanen, 2007), 2007)

Kulcsszerep az akadKulcsszerep az akadéémiai miai éés az s az üüzleti szfzleti szfééra kra köözzöötti tti 
tudtudáástranszferbenstranszferben



A fA fıı kküüllöönbsnbséégg

�� MMéérnrnööki tevki tevéékenyskenyséég, mg, mőőszaki tanszaki tanáácsadcsadáás s éés s 
mmőőszaki vizsgszaki vizsgáálat, elemzlat, elemzéés s : : alapvetalapvetııen en 
immateriimmateriáálislis javak eljavak elııáállllííttáásasa

�� TermTerméészettudomszettudomáányi, mnyi, mőőszaki kutatszaki kutatááss--fejlesztfejlesztééss: : 
ffııkkéént egyedi eszknt egyedi eszköözzöök, berendezk, berendezéések, gsek, géépek pek 
kifejlesztkifejlesztéése, kis volumense, kis volumenőő gygyáártrtáásasa

�� FeltFeltéételezett ktelezett köövetkezmvetkezméény: ny: elteltéérrıı innovinnováácicióós s éés K+F s K+F 
mintmintáák a kk a kéét t alaláágazatngazatnááll



A nem reprezentatA nem reprezentatíív minta v minta ááltalltaláános jellemznos jellemzııii

37 m37 méérnrnöökiki--mmőőszaki  szaki  

szolgszolgááltatltatóó
48 m48 mőőszaki kutatszaki kutatóó--fejlesztfejlesztıı

1) 1) OnlineOnline kkéérdrdııííves adatfelvves adatfelvéétel:  tel:  8585 elemezhetelemezhetıı vváálaszlasz

2) 2) 1010 db vdb váállalati interjllalati interjúú::

4 m4 méérnrnöökiki--mmőőszaki szaki 

szolgszolgááltatltatóó
6 m6 mőőszaki kutatszaki kutatóó--fejlesztfejlesztıı

A  vA  váállalatok tllalatok tööbbsbbséége budapesti, 1990ge budapesti, 1990--2005 k2005 köözzöött alaptt alapíítotttottáák, k, 
hazai maghazai magáánszemnszeméélyek  tulajdonlyek  tulajdonáában ban ááll ll éés 100 millis 100 millióó Ft alatti Ft alatti 
áárbevrbevéételt realiztelt realizáált 2008lt 2008--ban.ban.



A kutatA kutatáás eredms eredméényei I.nyei I.

1)1) InnovInnováácicióó

�� 6161 vváállalat valllalat valóóssíított meg valamilyen innovtott meg valamilyen innováácicióót: t: 53 53 
vváállalat llalat termterméék, k, 34 34 eljeljáárráás, s, 1010--1010 szervezeti szervezeti éés marketing s marketing 
innovinnováácicióót. t. 

�� KizKizáárróólag termlag terméék k éés eljs eljáárráás innovs innováácicióókat tartottak vilkat tartottak viláágg--, , 
vagy eurvagy euróópai lpai lééptptéékkőő úújdonsjdonsáágnakgnak

�� Az Az öösszes sszes úújdonsjdonsáágot lgot léétrehoztrehozóó vváállalat tllalat tööbb mint 70%bb mint 70%--a a a a 

mmőőszaki K+Fszaki K+F--fel  foglalkozik!fel  foglalkozik!

�� JelentJelentııs belss belsıı innovinnováácicióós ers erııforrforráásoksok

�� InnovInnováácicióós egys együüttmttmőőkkööddéések    sek    

VevVevıık, beszk, beszáállllííttóók (k (KKVKKV--kk, nagyok  , nagyok  

egyaregyaráánt)nt)

AkadAkadéémiai szfmiai szféérara



A kutatA kutatáás eredms eredméényei II.nyei II.

1) 1) InnovInnováácicióó

�� „„bbéérkutatrkutatááss””, , „„bbéérfejlesztrfejlesztééss”” elterjedtselterjedtséégege

�� A mA mőőszaki fejlesztszaki fejlesztıı ccéégek tgek tööbbnyire bbnyire éértrtéékeskesíítik tik 
innovinnováácicióóikat, a mikat, a méérnrnööki szolgki szolgááltatltatóók viszont nemk viszont nem

2) 2) HHáállóózati rzati réészvszvéételtel: kev: kevéés hs háállóózati tag, alacsony intenzitzati tag, alacsony intenzitááss

�� A nemzetkA nemzetköözi hzi háállóózati tagszati tagsáág jelentg jelentééktelen mktelen méértrtéékkőő!!

3) 3) VersenykVersenykéépesspesséégg

Versenytársak termék technológia szervezet marketing

hazai 2,3 2,3 2,0 2,0

külföldi 2,2 2,3 1,9 1,7
Megjegyzés: 3,0=nagyon versenyképes, 2,0=közepesen versenyképes, 1,0= alig versenyképes



A kutatA kutatáás eredms eredméényei III.nyei III.

4)4) NemzetkNemzetkööziesedziesedééss
�� A vA váálaszadlaszadóók kb. kk kb. kéétharmada ktharmada küülkereskedelmileg aktlkereskedelmileg aktíív                v                

a a nemzetknemzetkööziesedziesedééss ebben jebben jóórréészt ki is merszt ki is merüül!l!

�� KKüülflfööldi tulajdonosok szldi tulajdonosok szóórvrváányos jelenlnyos jelenlééte a te a KKVKKV--kk tulajdonosi tulajdonosi 
szerkezetszerkezetéében (5 vben (5 váállalat)llalat)

�� A kA küülflfööldre irldre iráányulnyulóó ttııkebefektetkebefektetéés                   s                   egyegyááltalltaláánn
�� A vA váállalati szervezet llalati szervezet nemzetknemzetkööziesziesííttéésese nem jellemznem jellemzıı

�� InnovInnováácicióó éés s nemzetknemzetkööziesedziesedééss: : nincs sznincs száámottevmottevıı pozitpozitíív v 
kapcsolat!kapcsolat!

�� Az innovatAz innovatíív cv céégek nem integrgek nem integráállóódtak mdtak méélyebben a nemzetklyebben a nemzetköözi zi 
gazdasgazdasáágbagba

�� A mA mőőszaki fejlesztszaki fejlesztıı ccéégek nagyobb gek nagyobb innovativitinnovativitáásasa sem nyilvsem nyilváánul nul 
meg fokozottabb meg fokozottabb nemzetknemzetkööziesedziesedéésbensben



A kutatA kutatáás eredms eredméényei IV.nyei IV.

4) NemzetkNemzetkööziesedziesedééss

ÖÖsztsztöönznzıı ttéényeznyezıık k 

a a „„hhúúzzááss”” ttéényeznyezııi: i: versenykversenykéépesspesséég ng nöövelveléése, K+F se, K+F 

kapacitkapacitáások bsok bııvvííttéése, se, úúj tudj tudáás, technols, technolóógia gia éés s 

informinformáácicióók,  k,  úúj j éértrtéékeskesííttéési lehetsi lehetıısséégek stb.gek stb.

aa„„nyomnyomááss”” ttéényeznyezııi: i: hazai piac mhazai piac méérete, az rete, az 

ááltalltaláános gazdasnos gazdasáági gi éés szabs szabáályozlyozáási ksi köörnyezet rnyezet 

A legfontosabb akadA legfontosabb akadáályok:lyok:

•• szszőőkköös ps péénznzüügyi ergyi erııforrforráásoksok

•• magas kmagas kööltsltséégekgek

•• szabszabáályozlyozáási  problsi  probléémmáák, tk, túúlzott adminisztrlzott adminisztráácicióó

•• megfelelmegfelelıı kküülflfööldi partner hildi partner hiáányanya

A A nemzetknemzetkööziesedziesedééss iriráánynyáát befolyt befolyáásolsolóó legfontosabb tlegfontosabb téényeznyezıık:k:
•• llééteztezıı üüzleti zleti éés szems szeméélyes kapcsolatok lyes kapcsolatok 

•• a hazai befekteta hazai befektetééss--öösztsztöönznzéési politikasi politika

•• a piac ma piac mééreterete



ÖÖsszefoglalsszefoglalááss

�� InnovatInnovatíív v éés K+F intenzs K+F intenzíív v áágazatgazat

�� Az Az áágazat gazat KKVKKV--inakinak ttööbbsbbséége megrekedt a ge megrekedt a nemzetknemzetkööziesedziesedééss
kezdeti szakaszkezdeti szakaszáábanban

�� A A nemzetknemzetkööziesedziesedééss „„szakaszosszakaszos”” elmelmééleteinek relevancileteinek relevanciáájaja
�� a ha háállóózatosodzatosodáás alacsony szints alacsony szintőő

�� egyegy--kkéét t „„globglobáálisnak szlisnak szüületettletett”” vváállalat pl. llalat pl. HolografikaHolografika, , CorrocontCorrocont

�� a a nemzetknemzetkööziesedziesedééss gyakori gyakori úútja: tja: „„stratstratéégiai fejlesztgiai fejlesztéési partnerssi partnerséégg””

�� Az Az innovativitinnovativitááss éés a s a nemzetknemzetkööziesedziesedééss kköözzöött nincs tt nincs éérdemi rdemi 
pozitpozitíív kapcsolatv kapcsolat

�� A A nemzetknemzetkööziesedziesedééss kkéét ft fıı akadakadáálya: lya: krkróónikus tnikus tııkehikehiáány ny éés a s a 
menedzsment kompetenciahimenedzsment kompetenciahiáányanya



Köszönöm a figyelmet !

benke.zoltan@penzugykutato.hu


