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Kis- és közepes méretű vállalatok 
nemzetköziesedése – elmélet és empíria

ANTALÓCZY KATALIN – SASS MAGDOLNA

A kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése számottevő mértékben a nyolc-
vanas  évektől  indult  el  a  világgazdaságban,  és  napjainkban  egyre  jelentősebb mére-
teket  ölt,  ami  természetesen  felkeltette  a  közgazdász  kutatók  figyelmét  is.  Többféle 
elméleti megközelítés igyekszik magyarázatot adni erre a jelenségre, egyre inkább el-
különítve a nagyméretű multinacionális vállalatok nemzetköziesedésétől a kisebb cégek 
internacionalizálódását. A cikk ezeket az elméleteket ismerteti és csoportosítja, és az el-
méletek mellé teszi az empirikus vizsgálatok eredményeit is.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: F23, L25.

A nemzetközi  szakirodalomban  a  nyolcvanas  évektől  kezdve  ismerték  fel  –  nem 
függetlenül  a  gazdaságban  végbemenő  változásoktól,  a  kis-  és  közepes  vállala-
tok  külföldi  befektetőként  való  komolyabb  megjelenésétől  –,  hogy  a  kis-  és  köze-
pes  vállalatok  nemzetköziesedésének  lehetnek  sajátos,  az  általában  vett  vállalati 
nemzetköziesedéstől eltérő mozgatórugói és jellemzői is. Vagyis a kis- és közepes vál-
lalatok nemzetköziesedését nem egy „kisméretű nagyvállalat” (Laghzaoui, 2006, 2. o.) 
nemzetköziesedéseként kell értelmezni és elemezni. Ennek megfelelően a (nagy)válla-
latok nemzetköziesedését  leíró elméletek nem alkalmazhatók egy az egyben a kis- és 
közepes vállalatok nemzetköziesedésének magyarázatára. Ez utóbbi külön kutatást igé-
nyel,  és  ez  lehetséges  is, mivel már vannak  a kis-  és közepes vállalatokra vonatkozó 
különálló  teóriák,  illetve mert  léteznek empirikusan  igazolt megkülönböztető  jegyeik 
a nagyvállalatokhoz képest. Ilyen például a dinamizmusuk, rugalmasságuk, alkalmaz-
kodóképességük, de több szerző kiemeli azt is, hogy a kis- és közepes vállalatok a nagy-
vállalatokhoz  képest  általában  kevesebb  (pénzügyi,  humán  és  információs)  forrással 
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rendelkeznek,  s  ennek  eredménye  alacsonyabb  mértékű  nemzetköziesedésük  lehet 
(Hollenstein, 2005, Knight, 2000, Knight–Cavusgil, 1996). Természetesen a nagyválla-
latok nemzetköziesedésének elemzéseiből adódó tanulságokat is hasznosíthatjuk a kis- 
és  közepes  vállalatok  nemzetköziesedésének  vizsgálatakor  –  a megfelelő megszorítá-
sokkal.

Elméletek

Magának a nemzetköziesedésnek több értelmezése van a szakirodalomban, és 
a vállalatok nemzetköziesedésének vizsgálatában is számos megközelítés létezik. Ki-
indulásként kutatásunkban Welch és Luostarinen  [1988] meghatározása  a  leghasznál-
hatóbb gyakorlati szempontból, akik szerint a nemzetköziesedés a vállalat nemzetközi 
műveletekben  való  növekvő  részvételének  a  folyamata.  Ennek megfelelően  a  vállalat 
nemzetköziesedésének többféle útja-módja létezik. Ez a definíció elég általános és tág 
ahhoz, hogy a lehető legtöbb olyan tevékenységet vonjuk be vizsgálatunkba, amely a he-
lyi/hazai gazdaságon kívüli gazdasági szereplőkkel folytatott kapcsolatot jelent. Ide so-
roljuk a külföldi részvételű vállalatnak történő beszállítást a fogadó gazdaságban; az ad 
hoc  importot,  az ad hoc exportot;  a  tartós exportot,  a külföldi  terjeszkedés különféle 
formáit (képviseleti iroda nyitása, külföldi leányvállalat létrehozása), illetve a külföldi, 
nem  feltétlenül  vállalati  partnerrel  történő  együttműködést  valamilyen  területen.  (Ez 
utóbbi tekintetben, mivel innovatív kis- és közepes vállalatokat vizsgálunk, ezért első-
sorban a kutatás-fejlesztés-innováció területén történő kooperációt elemezzük.)

A nemzetköziesedés  elméletei  az  ötvenes  évekig  jórészt  a  nemzetgazdaságokra 
koncentrálva, makroszempontból  közelítették meg  a kérdést.  (Ide  sorolhatjuk például 
a komparatív előnyök elméletét vagy a Heckscher–Ohlin-modellt.) A vállalati tényezők, 
mikroökonómiai elemek csak később kaptak jelentős szerepet a nemzetköziesedés ma-
gyarázataiban.  Így a nemzetközi kereskedelem, a közvetlen külföldi  tőkebefektetések 
és a vállalatok nemzetköziesedésének elméletei azok, amelyek  témánk szempontjából 
relevánsak. 

A vállalatok  nemzetköziesedésének  elméleti megközelítései  nagyjából  három  cso-
portba sorolhatók: egyik  részük az ún.  szakaszos  (stages) – és ezekhez kapcsolódóan 
a hálózatos – megközelítések csoportjába  tartozik, másik  részüket  a közgazdaságtani 
megközelítéshez sorolhatjuk. (Vannak szerzők, akik a szakaszos és a hálózatos megkö-
zelítést külön kezelik, például: Coviello és McAuley, 1999) Ezek kritikájaként jelentke-
zett harmadikként a kilencvenes években a „született globálisok” vagy az „új nemzet-
közi vállalatok” elmélete.

Szakaszos megközelítés

A szakaszos megközelítés szerint – amelynek legrészletesebb leírása az ún. Uppsala-
modell – a vállalatok különféle szakaszait járják végig a nemzetköziesedésnek, amelyek 
lépcsőkként  épülnek  egymásra. Az elmélet  egyfajta  előzményének  tekinthető Vernon 
[1966]  termékéletciklus  modellje,  amely  a  nemzetközi  kereskedelemben  különböztet 
meg szakaszokat, és ezzel párhuzamosan magyarázza meg a nemzetközi vállalatok ter-
jeszkedését is. Itt az exportálás, a termelés külföldre helyezése, és onnan a késztermék 
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küldő országba való visszaszállítása szerepel különálló szakaszként. Vernon elméleté-
nek két központi eleme a (technológiai) innováció az új termék kifejlesztése szempontjá-
ból és a piaci terjeszkedés, amelyek meghatározók a nemzetközi kereskedelem és a mul-
tinacionális vállalatok fejlődése, alakulása szempontjából. 

Az Uppsala-modell lényegét foglaltuk össze az 1. táblázatban.

1. táblázat

A nemzetköziesedés fokozatai a feldolgozóipari vállalatoknál

I. Áruexport megkezdése
– közvetett export
– közvetlen export

II. Külföldi értékesítő leányvállalatok létesítése
– kereskedelmi irodák
– konszignációs raktárak
– szolgáltató leányvállalatok
– értékesítő leányvállalatok

III. Licenc-, egyéb vállalkozói vagy alvállalkozói szerződés létesítése
– licencértékesítés
– franchise
– alvállalkozói, bedolgozói szerződés
– kooperáció
– közös projekt

IV. Külföldi termelő leányvállalat létesítése
– összeszerelő leányvállalat
– termelő leányvállalat

Forrás: Luostarinen [2000] alapján részben saját összeállítás.

A „szakaszos” elméletekben – így az Uppsala-modellben is – a vállalatvezetés dön-
tési  folyamata  játszik meghatározó  szerepet,  amelyet  az  elérhető  információk,  tudás, 
tapasztalat határoznak meg. Ennek során mintegy „megtanulják” a nemzetköziesedést, 
a nemzetközi gazdaságba történő egyre magasabb szintű integrálódást. Az első szakasz 
az ad hoc, majd a rendszeres exportálásé, a második szakaszban kereskedelmi irodák, 
konszignációs  raktárak,  majd  értékesítési  vállalatok  alapítására  kerül  sor  külföldön 
az értékesítés stabillá tétele és növelése érdekében, a harmadik szakaszban már a kül-
földi  termelés  előkészítése  történik  kooperációs  szerződések  kötésével,  alvállalkozói, 
bedolgozói megállapodásokkal, végül a negyedik szakaszban a vállalat külföldi termelő 
leányvállalatot alapít. (Johanson és Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson és Vahlne, 1977, 
Luostarinen 2000). 

Az Uppsala-modell a külföldi tapasztalatokra alapozó folyamatos tanulás fontossá-
gát hangsúlyozza, és ezzel kapcsolatban a szakaszok egymásra épülését emeli ki. A ku-
tatók  hangsúlyozzák  az  ún.  pszichológiai  távolság  fontosságát.  Vagyis  a  nemzetközi 
tranzakciókban a kulturális és nyelvi különbségek akadályozzák az információáram-
lást és így a vállalat döntési folyamatát/kapacitását. Értelemszerűen ennek megfelelően 
a vállalat nemzetköziesedése  földrajzi értelemben  is  szakaszos: először a  szomszédos 



25

országokban terjeszkedik, később a kulturálisan közel álló, de földrajzilag távolabb fek-
vő országokban, és csak a nemzetköziesedés későbbi  szakaszaiban  jelenik meg olyan 
országokban, amelyek esetében ez a pszichológiai távolság nagyobb. Így a vállalat nem-
zetközi tapasztalatának növekedésével a pszichológiai távolság is folyamatosan csökken. 
Ennek  az  információs,  ismereti  és  tudáselemnek  a  hangsúlyozásával  –  amely  sokkal 
inkább releváns a kis- és közepes vállalatok, mint a nagyvállalatok esetében – ezt az el-
méletet tekinthetjük a vállalati méretet valamilyen mértékben tekintetbe vevő és annak 
a nemzetköziesedésben szerepet tulajdonító teóriának. 

Az Uppsala-modellhez kapcsolódik, azok változatainak, kiterjesztéseinek tekinthető 
több más szakaszos vállalati nemzetköziesedési modell is. Ezek közé tartoznak a szisz-
tematikus  tervezés  elméletei,  amelyek  szerint  a  vállalatok  nemzetköziesedése  egy  jól 
átgondolt, alapos piackutatáson és információgyűjtésen alapuló, racionálisan megterve-
zett folyamat. Root [1994] szerint a „tervezés” érinti a piaci lehetőségek felmérését, a cé-
lok kijelölését, a belépési mód kiválasztását, marketingtervezést és a kivitelezés meg-
tervezését. A szakaszok, lépések száma szerzőnként különbözik: Miller [1993] például 
tízlépéses, Yip et al. [2000] hatlépéses nemzetköziesedési modellt vázolt fel. 

Egy másik szakaszos elméleti irányzat az ún. innovációs  elmélet, amelyben 
a nemzetköziesedést egy új termék bevezetésének szakaszaihoz hasonlítják (Gemser et 
al., 2004). Minden nemzetköziesedési lépés egyfajta innovációt jelent a vállalat számá-
ra. Eltérő lehet ugyanakkor a szakaszok sorrendje, kiválasztása, a vállalat motivációja. 
Leonidou és Katsikeas  [1996]  szerint  az  első etap a nemzetköziesedés  előtti  szakasz, 
amikor  a  vállalatot  vagy  csak  a  hazai  piac  érdekli,  vagy még  csak  komolyan  tervezi 
az exportálást, vagy már exportált, de valamiért abbahagyta. A második a kezdeti sza-
kasz, amelyben a vállalat ad hoc módon exportál, és esetleg  tervezi a külpiaci befek-
tetést. Az előrehaladott  szakaszban  a  vállalat  rendszeresen  exportál,  jelentős  külpiaci 
tapasztalattal rendelkezik és további külföldi megjelenést tervez (vagy újabb piacokon, 
vagy pedig más formában, például közvetlen külföldi tőkebefektetés révén is). Bilkey és 
Tesar [1977] hat szakaszt különböztet meg: az első szakaszban a menedzsmentet nem 
érdekli az exportálás, a másodikban fogadja a külföldről történő megkereséseket, de ak-
tívan nem keresi azokat, a harmadik szakaszban aktívan keresi az exportlehetőségeket. 
A negyedik szakaszban kísérleti jelleggel exportál olyan országokba, amelyek esetében 
viszonylag kicsiny a pszichológiai távolság. Az ötödik szakaszban tapasztalt exportőrré 
válik, a hatodik szakaszban pedig a nagy pszichológiai távolsággal jellemezhető terü-
letekre is exportál. Hasonló Cavusgil [1980] és Reid [1983] elmélete, de ők öt szakaszt 
különböztetnek meg. Cavusgil [1980] a menedzsment döntéseinek fontosságát emeli ki 
a szakaszokban történő előrehaladásban. Reid [1983] egyfajta innovációs folyamatként 
fogja fel a nemzetköziesedést, ahol a szakaszok röviden a következőképpen jellemezhe-
tők: „exporttudatosság”, exportszándék, exportpróba, exportértékelés, és az export „el-
fogadása”. Ezek az elméletek a két alapvető jegyben nem térnek el az Uppsala-modelltől: 
egyrészt a szakaszosság hangsúlyozásában, másrészt pedig az ún. pszichológiai távolság 
hangsúlyozásában, és abban, hogy ez a vállalati tapasztalatok növekedésével párhuza-
mosan csökken.

A hálózatok elméletét az Uppsala-modell alapján dolgozták ki. Ugyanazok a szer-
zők, Johansson és Mattson [1988], illetve Johansson és Vahlne [1990], módosítva ko-
rábbi  elemzésüket,  fontosnak  tartották,  hogy  a  vállalatnak  a  vállalati  hálókban  be-
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töltött szerepét is figyelembe vegyék. Az Uppsala-modellben szereplő alapkoncepciót 
használva a nemzetköziesedés motivációit és jellemzőit a vállalat nemzetközi vállalati 
hálókban  elfoglalt  helyét  vizsgálva  határozták meg. Véleményük  szerint  ettől  függ, 
hogy  a  vállalat  mennyire  tudja  mozgósítani  külső  és  belső  szervezeti  erőforrásait 
a nemzetköziesedés érdekében. Így a nemzetköziesedés is egyfajta hálózatosodásnak 
felel meg. A háló más  szereplőivel  kialakított  pénzügyi,  technológiai,  kereskedelmi 
és más kapcsolatok teszik lehetővé a fokozatos nemzetköziesedést. Az internalizáció 
(lásd majd a közgazdasági elméletnél) helyébe a különféle kapcsolati hálókon keresz-
tüli több résztvevős externalizáció lép. Johanson és Mattson [1988] négy típusba sorol-
ták a nemzetköziesedő vállalatokat: korai nemzetköziesedők, késői nemzetköziesedők, 
magányos nemzetköziesedők és „mellékesen nemzetköziesedők”. A hálózatos elmé-
letben  a  hálózatnak magának  van  értéke,  és  a  nemzetköziesedés  nemcsak  a  terme-
lés külföldre helyezését  jelenti, hanem  tulajdonképpen azt, hogy a hálózatból eredő 
előnyöket az országhatáron túl is kihasználja a vállalat (Andersson–Johanson, 1997). 
Magának  a  hálózatnak  az  értékét  több  kutatás  is  hangsúlyozza.  A kapcsolati  háló-
nak  a  piaci  információk megszerzésében  játszott  szerepét mutatja  be  például Jones 
és Crick  [2004]. Az újabb nemzetközi  piacok megszerzésében  is  sikeresebbek  azok 
a vállalatok, amelyek valamilyen nemzetközi hálózat  tagjai, mint amelyek helyi há-
lózatokban  vannak  csak  jelen  (Osarenkhoe,  2008). A hálózati  kapcsolatok  lehetnek 
formalizáltak  (például:  szerződések), de  lehetnek csak személyesek,  informálisak  is 
(Ellis, 2000). A személyes  kapcsolatok  gyakran megkönnyítik  a  külföldi  hálózatok-
ba  való  „betagozódást”  (Lindquist, 1991). McDougall  és  szerzőtársai  [1994]  szerint 
az elméletnek és a vizsgálatoknak nem a vállalatra, hanem a vállalkozóra és annak 
szociális kapcsolataira kell figyelnie. A nemzetköziesedés pedig kumulatív folyamat, 
amelyben  a  vállalkozók  kapcsolatokat  alakítanak  ki,  fejlesztenek  és  tartanak  fenn. 
Az a vállalat számít nemzetközi(esedő)nek, amelynek kapcsolati hálójában más nem-
zetiségű vállalatok is vannak. Ezek a kapcsolatok teszik lehetővé, hogy a vállalatnak 
nemzetköziesedésében ne kelljen megfizetnie a kívülállósággal kapcsolatos költsége-
ket, terheket (liability of outsidership). Gemser et al. [2004] szintén a szociális, sze-
mélyes kapcsolatok szerepét hangsúlyozzák a nemzetköziesedésben. Szerintük kétféle 
módon nemzetköziesedhetnek a vállalatok: egyénileg vagy együttműködve. Mindkét 
formában fontosnak  tartják a hálózatok  jelenlétét. Madsen és Servais [1997] szerint 
különösen a pénzügyileg vagy más szempontból (például: marketing) gyenge kis- és 
közepes vállalatok nemzetköziesedése esetében  több funkcióban (például: eladások, 
marketing) lehet szükség specializált hálózatokra, amelyben a partnerek jól egészítik 
ki a terjeszkedő kis- és közepes vállalat meglevő kompetenciáit. Bell [1995] bemutat-
ta, hogy a hálózatok elmélete sokkal jobban magyarázza a kis- és közepes vállalatok 
nemzetköziesedését, mint a többi szakaszos modell.

A szakaszos modelleket  számos bírálat  érte,  kiemelve,  hogy a valóságban nagyon 
kevés esetben zajlik ilyen szakaszokkal a vállalatok nemzetköziesedése. (Lásd például: 
Chetty–Campbell-Hunt, 2004, Etrillard, 2006,  Fischer–Reuber, 1997, Gemser  et  al., 
2004, Li et al., 2004.) Reid [1983] hangsúlyozta, hogy a szakaszos elmélet néhány (négy 
svéd és néhány ausztrál) vállalati esettanulmány tapasztalatain alapul. Andersen [1993] 
az elmélet tautologikus voltára hívta fel a figyelmet, ahol a nemzetköziesedés folyamatát 
egyetlen tényező, a piacismeret határozza meg. Turnbull [1987] bemutatta, hogy ugyan-
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azon vállalat a nemzetköziesedés különálló szakaszainak tekintett külföldi piacra lépési 
módokat is használja ugyanazokon a piacokon (például képviselőn keresztüli értékesítés 
mellett rendszeres és ad hoc export). Hasonló eseteket ír le Buckley et al. [1979]. Vannak 
olyan vállalatok, amelyek megállnak egy szakaszban, mások pedig átugorhatják a sza-
kaszokat, egyből egy magas szintű nemzetköziesedési szintet megvalósítva  (Welch és 
Loustarinen, 1988), ahogyan azt majd később látjuk az ún. született globális vállalatok-
nál. Az OECD [1997] tanulmánya 26 olyan fejlett és fejlődő országbeli kis- és közepes 
vállalatot vizsgál, amelyek nemzetköziesedése jórészt ellentmond a szakaszos elmélet-
nek. Millington és Bayliss [1990] szerint a szakaszosság  inkább kivétel, mint szabály. 
Bell [1995] kis szoftvervállalatok vizsgálata kapcsán kiemelte a partnerkövetés fontos-
ságát a szakaszossággal szemben. Más szerzők bemutatták, hogy a kis- és közepes vál-
lalatok esetében egyéb külső és belső tényezők is befolyásolhatják az exporttevékeny-
séget (Dalli, 1994). Ugyanakkor vannak tanulmányok, amelyek kiemelik a tapasztalat, 
a tudás, a tanulás, az információ jelentőségét, és így a nemzetköziesedés folyamatának 
valóban szakaszos voltát (Chang és Rosenzweig, 2001). A magyar – jellemzően közepes, 
illetve nagyméretű – vállalatok nemzetköziesedését vizsgálva Antalóczy és Éltető [2002] 
is úgy találta, hogy arra inkább a szakaszosság jellemző. Összességében azonban a sza-
kaszos modellek a vállalatok/kis- és közepes vállalatok nemzetköziesedésének csak egy 
részét (országtól, ágazattól függően kisebb vagy nagyobb részét) képesek magyarázni, 
leírni.

Közgazdasági megközelítés

Az ebbe  a  csoportba  tartozó  elméletek  mikro-  vagy  makrogazdasági  (esetenként 
mindkettő)  szempontból  vizsgálják  a  nemzetköziesedést.  Ezek  az  elméletek  nem  ve-
szik figyelembe a vállalati méretet. Az elmélet kiteljesedése Dunning OLI-paradigmája 
(Dunning, 1993), amely épít többek között az internalizáció elméletére (Buckley, Casson, 
1995) és a tranzakciós költségek elméletére (Williamson, 1975). A vállalat gyakorlatilag 
a monopolhelyzetből származó előnyt viszi külföldre azzal a céllal, hogy az új piacon 
ellenőrzése alá vonja a versenyt. Ennek érdekében internalizálja a vállalat erőforrásait, 
vagyis tulajdonolja és a vállalaton belül tartja ezeket. A cég igyekszik saját, belső (nem 
piaci) tranzakciókat alkalmazni minden olyan esetben, amikor ez alacsonyabb költséget 
jelent. A külföldi  terjeszkedés ebben az értelemben a vállalaton belül  tartott erőforrá-
sok optimális vállalatkormányzati szerkezetben való használata egy optimális külföldi 
telephelyen, amelyet a tranzakciós költségek minimalizálásának céljával választanak ki 
(Buckley  és Casson, 1993). A piaci  hatalom és  a  piaci  tökéletlenségek  (Hymer, 1976) 
elmélete alapján ugyanakkor nem szükséges a külföldi  terjeszkedéshez, hogy a hazai 
piacon a vállalat monopol- vagy oligopol-pozícióban legyen. A vállalat olyan képessé-
geire alapozva is terjeszkedhet külföldön, amelyekkel nem rendelkeznek versenytársai. 
Például  éppen a  réspiacokon  tevékenykedő, magas  technológiai  színvonalat képviselő 
kis- és közepes vállalatok esetében felesleges ez a feltételezés (Hegge, 2002).

Dunning  OLI-paradigmájának  részei:  a  vállalatspecifikus  tulajdonosi  elő-
nyök (ownership  advantages),  a  telephelyi  előnyök  (locational  advantages)  és 
az internalizációs előnyök (internalization advantages). A beruházó vállalatnak rendel-
keznie kell a tulajdonosi és internalizációs előnyökkel, a fogadó országnak pedig a telep-
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helyi előnyökkel ahhoz, hogy a közvetlen külföldi tőkebefektetés megvalósuljon. Vagyis 
a  vállalatnak  akkor  van  külföldön  beruházása,  ha  rendelkezik  vállalatspecifikus  elő-
nyökkel, ha a fogadó ország bizonyos szempontból kedvezőbb termelési terepet biztosít, 
mint más országok, és ha az  internalizáció  (vagyis a vállalaton belül „tartás” és nem 
a piacra vitel) révén maximalizálhatóak a vállalatspecifikus előnyök. Amennyiben csak 
két előny érvényesül, akkor a nemzetköziesedés más formáit keresi a vállalat: például 
exportál, ha nincsenek telephelyi előnyök, vagy franchise, illetve licencszerződést köt, 
ha nincsenek internalizációs előnyök. Vagyis a vállalat nemzetköziesedését alapvetően 
a költségek határozzák meg. Ennek a megközelítésnek a kis- és közepes méretű válla-
latok elemzésére való kiterjesztése lehetséges, bár a kis- és közepes vállalatok esetében 
meghatározó szociális,  személyes kapcsolatok szerepével nem foglalkozik (Gemser et 
al., 2004). Ugyanakkor például a nemzetköziesedő kis- és közepes vállalatok esetében 
is egyértelmű, hogy valamilyen tulajdonosi előnnyel rendelkezniük kell, és ez jelentheti 
a nemzetköziesedés alapját.

„Született globálisok”

Témánk  szempontjából  talán  a  legfontosabb  kutatási  irány  az,  amely  az  1990-es 
években a vállalati életciklus nagyon korai szakaszában nemzetköziesedő kis- és köze-
pes vállalatokra figyelt fel. Ezek a legtöbb esetben tudásintenzív, igen innovatív cégek 
gyakorlatilag  rögtön  megalapításuk  után  „globális  vállalattá”  válnak,  egyszerre  kez-
dik meg  tevékenységüket belföldön és a külpiacokon – vagyis ellentmondanak a sza-
kaszos teóriáknak és a közgazdasági elméletnek is (Knight–Cavusgil, 1996). Többféle 
elnevezést  kínáltak  ezekre  a  vállalatokra,  például  „született  globális”  vállalat  („born 
global”) (Madsen és Servais, 1997) vagy „új nemzetközi vállalatok” („international new 
venture”) (Oviatt–McDougall, 1994). Az elmélet szerint egyes vállalatok proaktív nem-
zetközi stratégiát alkalmaznak, már az alapításuk utáni első évben rögtön exportálnak, 
vagy közvetlen külföldi tőkebefektetéseket hajtanak végre, így a nemzetköziesedés előtt 
nem feltétlenül szilárdították meg helyzetüket a hazai piacon. Ezeknél a vállalatoknál 
a költségcsökkentés nem a legfontosabb szempont a nemzetközi terjeszkedésben. Meg-
állapították, hogy ezek a vállalatok innovatívak, tudásintenzívek, leggyakrabban a high 
tech ágazatokban  tevékenykednek, és ezek miatt képesek a gyors és általában sikeres 
nemzetköziesedésre (Jolly  et  al., 1992  vagy Morgan-Thomas  és  Jones, 2009). Burgel 
[2000] például  több  száz brit  és  német  high  tech kis-  és  közepes vállalatot  vizsgálva 
mutatta be, hogy a korán nemzetköziesedő vállalatok túlnyomó része új technológiákra 
alapozza stratégiáját. Ez egybecseng a tulajdonosi előnyök fontosságával a közgazdasá-
gi elméletben. A vállalatnak nincs szüksége arra, hogy végigjárja a nemzetköziesedés 
szakaszait,  hiszen  egyrészt  tanulhat más  vállalatoktól  (akár  úgy,  hogy  onnan  vesz  át 
megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkaerőt, akár az információk más módon tör-
ténő megszerzése révén), illetve a külföldi piacra vonatkozó információk, ismeretek ösz-
szegyűjtése is jóval könnyebbé vált az információs társadalom korában. Támaszkodhat 
a vállalat ebben a  tekintetben más cégek kompetenciáira  is  [például hálózatban, vagy 
(rész)tulajdonos vállalatoknál]. Madsen és Servais  [1997] kilenc „született nemzetkö-
zi” vállalat  elemzése alapján kiemeli, hogy azok  jogi  értelemben vett  alapítása a  leg-
ritkább esetben felel meg a vállalat „valódi” alapításának, hiszen a vállalkozó jelentős 
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iparági tapasztalata, kompetenciái rendelkezésre állnak. Így javasolják, hogy az elemzés 
ne  a  vállalatra,  hanem  a  vállalkozóra  koncentráljon.  (Ez megfelel McDougall,  et  al., 
1994 megfigyelésének.) A korábbi  személyes  kapcsolatok  és  kapcsolati  hálók  tovább-
élése, „átemelése” az új vállalatba lehet az új cég egyik legfontosabb vagyona. Oviatt és 
McDougall [1994] szerint ezek a vállalatok több tekintetben is „nemzetköziesedettek” 
már megalakulásukkor: hiszen sok esetben a felhasznált anyagok, a dolgozók-menedzse-
rek, a finanszírozás is külföldről jön. Ugyanők három típusát különítik el az új nemzet-
közi vállalatoknak: új nemzetközi piacteremtők, földrajzilag fókuszált induló vállalatok 
és globális induló vállalatok. A nemzetközi piacteremtők általában logisztikai képessé-
geiket  használják,  amikor  olyan országokba  szállítanak,  ahol  kereslet  jelentkezik  egy 
bizonyos termékre, de az nincs kielégítve. Így az országok között a termelői és a piaci 
árak közötti egyensúlytalanságot kihasználva teremtenek piacokat. A második csoport-
ban levő vállalatok egy bizonyos régió speciális igényeire alapoznak, és kompetitív elő-
nyeik abban rejlenek, hogy koordinálni képesek a különféle értéklánc-tevékenységeket. 
A harmadik csoportban levő vállalatok a globális piacon tevékenykednek, és proaktív 
stratégiájukban igyekeznek az inputokat és az outputokat a lehető legnyereségesebben 
menedzselni. 

Baronchelli és Cassia [2008] hét olyan jellemzőjét emeli ki ezeknek a vállalatoknak, 
amelyek alapján elkülöníthetők a többi vállalattól (és amelyek megmagyarázzák gyors 
nemzetköziesedésüket). Ezek a bizonytalanság és a vállalat környezetének dinamikája, 
a hazai piac milyensége,  az  iparág  sajátosságai,  a  tudás  elérhetősége,  a vállalkozó és 
a menedzsment tapasztalata (előző vállalatban szerzett is), a vállalat innovációs képessé-
ge és a vállalat hálózati kapcsolatai. 

A vizsgálatok szerint az innováció és a nemzetköziesedés összefüggései fordítva is 
érvényesek:  a  nemzetköziesedés  általában  „visszahat”  a  vállalat K+F  teljesítményére, 
a  nemzetköziesedés  és  az  innováció  egymást  erősítik,  egyfajta  „angyali  kört”  létre-
hozva. A nemzetköziesedéssel együtt nőnek a K+F kiadások, és a K+F kiadások együtt 
nőnek  a  nemzetköziesedéssel,  bár  valamivel  kisebb  mértékben  (Filatotchev–Piesse, 
2009).  A nemzetköziesedés  innovációs  tevékenységre  gyakorolt  hatása  több  csator-
nán keresztül érvényesül (Chaplin, 2009). A megnövekedett verseny, a megnövekedett 
vásárlói  igények,  a  nemzetközi  tapasztalatból  adódó  tanulás  mind  ilyenek  lehetnek. 
A nemzetköziesedésből  fakadó pozitív eredmények a vállalati  teljesítményben,  eladá-
sokban pedig további, a nemzetköziesedést segítő innovációkra késztethetik a cégeket. 
Fontos még, hogy sok esetben a szűk hazai piac az oka a gyors nemzetköziesedésnek. 
Hasonló koncepciót, „vállalattípust” takar az ún. „új nemzetközi vállalkozás” (Oviatt–
McDougall,  2005).  Ebben  az  esetben  az  előzetes  nemzetközi  ismeretek  fontosságát 
hangsúlyozzák a szerzők mint a gyors nemzetköziesedés alapját. 

Empíria

Az elméletek mellett különféle empirikus tanulmányok emelik ki a kis- és közepes 
vállalatok nemzetköziesedésének egyes jellegzetes jegyeit. Oligopol piaci körülmények 
között a vállalatok sokszor követnek más hasonló vállalatokat, riválisaikat a külföldi ter-
jeszkedés esetében is, így minimalizálva a kockázatot (Graham, 1978). Egyes esetekben 
a külföldi terjeszkedésnek defenzív motivációi is lehetnek a kis- és közepes vállalatok 
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esetében. A tulajdonosi előnyök („O” Dunning OLI-értelmezési keretében) is specifiku-
sak lehetnek a kis- és közepes vállalatok számára: így a termék differenciálása, speciális 
menedzseri tudás a réspiacokon vezethetnek a kis- és közepes vállalatok számára ilyen 
előnyökhöz (Erramili–Rao, 1993). 

Több empirikus tanulmány vizsgálja a kis- és közepes vállalatok nemzetköziesedésének 
akadályait. Többen a pénzügyi korlátokat tartják meghatározónak – különösen a nagyvál-
lalatokhoz viszonyítva – a kis- és közepes vállalatok számára (lásd például: Hollenstein, 
2005; Knight, 2000 vagy OECD, 2006). Azonban Greenaway et al. [2007] vizsgálata 
szerint még ha panaszkodnak  is a vállalatok a finanszírozási nehézségekre, valójában 
ezek nem tartják vissza őket attól, hogy a nemzetköziesedés általuk választott formáját 
megvalósítsák. Több hasonló, a pénzügyi akadályok másodlagosságát megerősítő kuta-
tási eredményt ismertet még Chaplin [2009]. Más külföldi felmérések szerint is inkább 
a humán tényezők és az abszorpciós kapacitás hiánya hátráltatják a nemzetköziesedést 
a kis- és közepes vállalatok esetében (Zucchella, 2009). A nemzetköziesedés tranzakciós 
költségeinek mérséklésében az informális kapcsolatok szerepét is hangsúlyozza Jones 
és Crick [2004] vagy Osarenkhoe [2008]. A külföldi partnerkeresés nehézségeit is em-
lítik a kis- és közepes vállalatok nemzetköziesedését vizsgáló empirikus tanulmányok 
a szabályozási problémákkal együtt, ezen felül az árfolyam kérdését is kiemelik (Kneller 
és Pisu, 2006). A nyelvi nehézségek is megjelennek a külföldi elemzésekben mint a kis- 
és közepes vállalatok nemzetköziesedését hátráltató  tényezők  (EC, 2007). Svetlicic et 
al. [2007] kelet-közép-európai kis- és közepes vállalatokra vonatkozó kutatása hangsú-
lyozza, hogy országonként, ágazatonként,  tevékenységenként, célországonként és vál-
lalatméret szerint is különböznek a korlátok. Ebben a kutatásban jelentősek a pénzügyi 
forrásokkal kapcsolatos problémák a kis- és közepes vállalatok esetében a nagyméretű 
vállalatokhoz viszonyítva. Másodsorban az információk és tapasztalat hiánya volt jelen-
tős korlátozó tényező. 

***

Összességében elmondható, hogy az empirikus kutatások alapján a tárgyalt elméle-
tek csak részleges magyarázatát adják a vállalatok nemzetköziesedésének. Különösen 
igaz  ez  a  kis-  és  közepes méretű  vállalatok  nemzetköziesedésére,  amelyek  esetében 
olyan  példákat  is  találunk,  amelyek  ellentmondanak mind  a  szakaszos, mind  a  köz-
gazdasági elméletnek. Ennek egyik oka talán az lehet, hogy az egyes elméletek nagy-
mértékben magára a vállalatra koncentrálnak, és kevéssé foglalkoznak gazdasági és 
nem  gazdasági  környezetükkel,  illetve  egyéb  nem  gazdasági  jellemzőikkel  (például 
a  vállalkozó  jellemzői).  Feltehetőleg  a  nemzetköziesedő  kis-  és  közepes  vállalatokat 
heterogén csoportnak tekintve tudjuk az ismertetett elméletek alapján megmagyarázni 
egy-egy vállalat külföldi terjeszkedését, az egyik esetben a szakaszos, a másik esetben 
a közgazdasági, a harmadikban a született globális elmélete stb. rendelkezhet a legerő-
sebb magyarázó erővel.
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