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A kutatA kutatáás ks kéérdrdééseisei

� Megfigyelhetı-e a nemzetköziesedés a hazai tudásigényes KKVk
körében?

� Ha nemzetköziesednek, akkor milyen modell szerint?

� Jellemzı-e a nemzetköziesedés a vállalkozások KFI 
tevékenységére?

� Különbözik az innovatív és a nem innovatív vállalkozások 
nemzetköziesedése, illetve a nemzetközi vérkeringésbe 
bekapcsolódott vállalkozások innovációs teljesítménye?

� Melyek az innovációs tevékenység, a nemzetköziesedés fı
motivációs tényezıi és korlátai? 



NNééhháány meghatny meghatáározrozóó ttéényeznyezıı

Kulturális 
nemzetköziesedés

Globalizáció
Verseny
FDI politika
Multik, nagyok jelenléte

Nemzetköziesedés
Export, import, beszállítás
KFI

Nyelvtudás
Külföldi tapasztalatok
Munka kapcsolatok

NemzetköziesedésTényezık

Belsı
•Egyéni

•Vállalati

Külsı, környezeti
•Gazdasági-jogi

•Társadalmi-
szociális

Kormányzati politika,
Innovatív vállalkozók 
társadalmi 
elfogadottsága

Verseny,
KFI politika,
Támogatás,
Multik, nagyok jelenléte

Innováció, K+F 
tevékenység
Hálózatosodás

Innovativitás,
Lehetıség felismerés, 
Kockázatvállalás
Teljesítménykényszer

KFI



NemzetkNemzetkööziesedziesedééss

Globálisnak 
született

Fejlıdési fázisokon 
keresztül, 

fokozatosan és 
különbözı mértékben 

nemzetköziesedett

Megmaradt lokálisMegszüntetve
-megırzıtt

Hálózati tagként  



A kivA kiváálasztott lasztott áágazatokgazatok

1.1. BiotechnolBiotechnolóógiagia

2.2. Orvosi mOrvosi mőőszergyszergyáártrtááss

3.3. InformInformáácicióós technols technolóógiagia

4.4. MMéérnrnööki (mki (mőőszaki) tanszaki) tanáácsadcsadááss



A kutatA kutatáás ms móódszeredszere

1.1. Szakirodalom feldolgozSzakirodalom feldolgozááss

2.2. Hivatalos statisztika hasznosHivatalos statisztika hasznosííttáásasa

3.3. OnOn--line felvline felvéétel tel –– ee--kkéérdrdııiviv

4.4. EsettanulmEsettanulmáányoknyok

5.5. MiniMini--konferencikonferenciáák gyakorlati k gyakorlati 
szakemberek bevonszakemberek bevonáássáávalval



Az Az ee--kkéérdrdııiviv éés a ms a méélyinterjlyinterjúú vváázaza

KKéérdrdééscsoport:scsoport:

I.I.A vA váállalkozllalkozáás s ááltalltaláános jellemznos jellemzııi (9)i (9)

II.II.InnovInnováácicióós aktivits aktivitáás (7)s (7)

III.III.A vA váállalkozllalkozáás rs réészvszvéétele htele háállóózatokban (3)zatokban (3)

IV.IV.A vA váállalkozllalkozáás versenyks versenykéépesspesséége (2)ge (2)

V.V.A vA váállalkozllalkozáás a nemzetks a nemzetköözi mezzi mezıınyben (9)nyben (9)

VI.VI.A A nemzetknemzetkööziesedziesedééss motivmotiváácicióói (9)i (9)

VII.VII.A vA váállalkozllalkozáás alapadatai (4)s alapadatai (4)

Minta: Minta: ∑∑ 245245



Az onAz on--line felvline felvéétel feldolgoztel feldolgozáásasa

Elsıdleges feldolgozás: SPSS program (több, mint 
800 változó)

A nyers adatok csoportosítása: 

a)a vizsgált ágazatok szerint 

b)innovatív és nem innovatív vállalkozások szerint
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