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Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember–október (3–21. o.)

Innováció – határok nélkül
Bevezető a tematikus számhoz

INZELT ANNAMÁRIA

Egyre szélesebb körben felismerték azt, hogy az innováció a gazdasági és társadalmi 
változások mozgatórugója. A modern gazdaságok versenyképességében, akárcsak élet-
színvonalában és jólétében fontos szerepe van a tudásnak, a kutatásnak és az innováció-
nak. A versenyképesség, a növekedés mindinkább függ az innovativitástól, az innováció 
pedig egyre nagyobb mértékben tudásintenzív tevékenység.

Az innovációs tevékenység fontos mozgatórugója a globalizáció és fordítva: az inno-
váció fontos előmozdítója a globalizációnak. A nemzetköziesedés következményeként 
növekszik a tudás nemzetközi transzfere, továbbá a nemzetközi verseny arra kényszeríti 
a vállalkozásokat, hogy innovatívak legyenek, az új piacok elérhetősége pedig arra, hogy 
növeljék az innovációk megvalósításával elérhető hasznukat. 

A kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) nemzetköziesedésének kezdő lépései a két 
világháború közötti időszakra tehetők. Ettől az időszaktól kezdve – a szabadalmak, li-
cencek, know how-k külpiaci forgalmát követően – terjednek el fokozatosan az önálló 
kutatólaboratóriummal, szisztematikus K+F tevékenységgel rendelkező vállalatok kö-
zötti licenccsere-egyezmények és ezáltal a különböző cégek által birtokolt tudások egy-
mással való kiegészítése. 

* E tematikus szám valamennyi cikke a kis- és középvállalatok innovációs tevékenységét és 
nemzetköziesedését, valamint e kettő összefüggését vizsgáló KKVENT_8: A hazai kis- és középvállalko-
zások esélyei a nemzetköziesedő tudásgazdaságok korában című projekt keretében végzett kutatások ered-
ményeit mutatja be.

A szerző köszönettel tartozik mindazoknak a vállalati szakembereknek, akik idejüket áldozták és részt 
vettek az on-line kérdőíves felvételben, az interjúkban, továbbá a projekt megvalósítása során rendezett ke-
rekasztal-beszélgetések, konferenciák résztvevőinek értékes hozzászólásukért (Szeged, 2009 december 11., 
Pécs, 2010. január 28. Budapest, 2010. szeptember 15., Tatabánya, 2010. november 24. lásd: http://www.
penzugykutato.hu/hu/node/788; 800; 802, és 841). Korreferensi véleményéért köszönet illeti Erdős Katalint, 
Kiss Jánost, Szalavetz Andreát, Szerb Lászlót és Vince Pétert.

A kutatás megvalósítását az NKTH Innotárs-08 program és a Pénzügykutató Alapítvány támogatása 
tette lehetővé.

Inzelt Annamária, a közgazdaság-tudomány doktora, IKU Pénzügykutató Zrt.  
E-mail cím: inzelt.annamaria@penzugykutato.hu
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Magának a kutatás-fejlesztés és innováció folyamatának a nemzetköziesedése viszony-
lag későn jelent meg a vállalatok másfajta tevékenységeinek nemzetköziesedéséhez ké-
pest, ám történelmileg igen rövid idő alatt, a XX. század utolsó harmadára vált jelentőssé. 

Az europanizálódó, nemzetköziesedő gazdaságok korában fontos kérdés az, hogy 
a nagyvállalatokra évtizedek óta jellemző nemzetköziesedés elérte-e a kis- és középvál-
lalatokat?1 Az innovációs rendszerek globális nyitottsága hogyan hat a kis- és középvál-
lalatok innovációs tevékenységére? 

A korábbi empirikus kutatások sora foglalkozott azzal, hogyan történik 
a nemzetköziesedés a multinacionális cégek, a nagyvállalatok világában, hogyan vál-
toztatja meg ez a folyamat a multinacionális cégek kutatás-fejlesztési tevékenységének 
szervezését, innovációik megvalósításának módját. E kutatások szerint a korporációk 
meghatározó szerepet játszanak az innovációk határokon átívelő generálásában és elter-
jesztésben, amely folyamatok nem hagyják érintetlenül a kis- és középvállalatok inno-
vációs tevékenységét és földrajzi kapcsolatrendszerét. Az elmúlt két évtized kutatásai 
szerint az innovációs tevékenységben, annak nemzetköziesedésében a multinacionális 
cégek mellett fontos szerepe van a tudásigényes, technológiaorientált tevékenységet vég-
ző kisvállalkozások csoportjának. Kevés szakirodalmi előzmény áll rendelkezésünkre, 
feltételezhetjük azonban, hogy a kis- és középvállalatok nemzetköziesedése, ahogy álta-
lános tevékenysége, így a kutatás-fejlesztés és innováció területén való működése is eltér 
a nagyvállalatokétól, a multi- és transznacionális cégekétől.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a vállalati méret fontos tényezője a vállalko-
zások, sőt az országok innovációs teljesítménye, nemzetköziesedettsége között megfi -
gyelhető eltéréseknek.  Egyetértés van abban is, hogy a multinacionális cégek mellett 
az elmúlt egy-két évtizedben a gazdasági fejlődés egyik fő motorjává váltak a tudásigé-
nyes, technológiaorientált tevékenységet végző kisvállalkozások, s jelentőségük az új 
munkahelyek teremtésében, az innovációs folyamatok vagy a gazdasági növekedés 
előmozdításában ma már megkérdőjelezhetetlen (Bajmócy, 2007, Inzelt, 2003, Inzelt és 
Szerb, 2003, Makra, 2007, Piva–Colombo, 2005, Szerb és Ubert, 2006). A szórványos 
hazai empirikus kutatások szerint egyértelmű, hogy Magyarországon még az innovatív-
nak tartott gazdasági ágakban, a tudásigényes szektorokban is csekély az innovatív kis- 
és középvállalkozások aránya. (A kis- és középvállalatok gyenge versenyképességének 
okairól tudósítanak: Makra, 2007, Papanek és társai, 2009, Sass, 2007, Szerb és Szirmai, 
2009, Szerb és Ubert, 2009, valamint az idők során változó nevű gazdasági miniszté-
rium 2010-ig rendszeres helyzetjelentései.)

Nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is meglehetősen kevés ismeret áll ren-
delkezésre a kis- és középvállalati szektor innovációs tevékenységéről, és az messze 
elmarad a nagyvállalatokról rendelkezésre álló ismeretünktől. Az innovációs folyamat 
nemzetköziesedésének a kis- és középvállalatok versenyképességére gyakorolt hatásá-
nak anekdotikus evidenciái ellenére eddig kevés olyan kutatás akadt, amely a kis- és 
középvállalatok nemzetköziesedésének szisztematikus vizsgálatára vállalkozott volna. 

1 Az európai statisztikai besorolás szerint kis- és középvállalatok osztályába tartozik az a vállalkozás, 
amelynél a foglalkoztatottak száma kevesebb mint 250 fő, a forgalma nem haladja meg az 50 ezer eurót 
és/vagy a mérleg főösszege kevesebb, mint 43 millió euró. (A statisztikai vizsgálatok egy részében, így 
az innovációs felvételek mintájának választáskor ritkán használatos a mérlegfőösszeg, továbbá a 10 fő alatti 
mikrovállalkozások is kimaradnak a felmérésekből.)
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A bekövetkezett változások elemzése azért fontos, mert feltételezhető, hogy a vállalko-
zások innovációs tevékenységének, valamint nemzetköziesedésének jellemzői külön-
böznek aszerint, hogy milyen a méretük, milyen nagyságú és távolságú piacokra irányul 
gazdasági tevékenységük. 

A Külgazdaság e számában megjelenő cikkek alapjául szolgáló, nemzetközi szinten 
is az úttörők közé számító kutatás arra koncentrál, hogyan érinti a tudásigényes kis- és 
középvállalatok helyzetét Magyarországon a kis- és középvállalatok innovativitása, va-
lamint a kutatás-fejlesztés és az innovációs folyamat nemzetköziesedése.  Bekapcsolód-
tak-e a hazai kis- és középvállalatok, és ha igen, akkor milyen fokon a nemzetköziesedés 
folyamatába? Milyen együttműködések léteznek, mely típusú intézmények válnak fon-
tos információs forrássá, az innovációs együttműködések partnereivé? Hogyan függ 
össze a kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és innovációs tevékenysége? Ezekre 
a kérdésekre kísérelnek meg válaszolni a közelmúltban végzett empirikus kutatás alap-
ján e szám cikkei.

A szerzők számba veszik, hogy az egyes kiválasztott tudásigényes ágazatok kis- és kö-
zépvállalati szektorára mennyire jellemző a nemzetköziesedés. A már nemzetköziesedett 
kis- és középvállalatok innovatívabbak-e, versenyképesebbek-e a folyamatba még be 
nem kapcsolódott vagy abból kimaradni látszó társaiknál?

E szám különböző cikkeiben gyakran használt innovációs kifejezések értelmezését 
segítendő e cikk röviden leírja az innováció fogalmát és a vállalkozási szféra innovációs 
tevékenységének különböző tipizálását. Összefoglalja a kutatás módszereit, ismertetve 
az empirikus cikkek alapjául szolgáló, a KKVENT kutatás céljára kidolgozott on-line 
kérdőíves felvétel főbb jellemzőit. (Az adatokat maguk az elemző írások tartalmazzák.)

Az innováció fogalma

Fontos megkülönböztetni az innovációs tevékenység, az innovatív vállalat és az in-
novációs modell fogalmát. 

Az innovációs tevékenység

Az Oslo kézikönyv legutolsó kiadása (OECD–Eurostat, 2005) szerint az innováció 
új vagy lényegesen javított (korszerűsített) termék (javak és szolgáltatások), vagy folya-
mat, marketingmódszer, illetve új szervezeti módszer az üzleti gyakorlatban, a munka-
helyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban. Ez a defi níció az innováció négy típusát 
foglalja magába. 

1. Termékinnováció: olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdon-
ságai és rendeltetése vonatkozásában – új vagy jelentősen megújított. Ez magába foglal-
ja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, 
a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat.

2. Folyamat- (termelésieljárás-) innováció: új vagy jelentősen megújított termelési 
vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/
vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat.
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3. Marketinginnováció: olyan új marketingmódszerek alkalmazása, amelyek jelentős 
változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, 
a termék reklámozásában vagy az árképzésben.

4. Szervezeti innováció: új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti 
a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső kapcsolatokban.

Ezeket az alaptípusokat az innovációra vonatkozó felvételek rendszeresen felmérik 
az EU tagországaiban, így Magyarországon is. Ezekben a felmérésekben viszonylag rö-
videbb múltra visszatekintő marketing- és szervezeti innovációk mellett egyre nagyobb 
fi gyelem irányul az innovációk módjára, így az innovációs kapcsolatokra (beleértve 
az együttműködéseket).

Az innováció módját az határozza meg, hogy az egyes innovációtípusok önállóan 
vagy valamilyen együttes kombinációban, egymást kiegészítve valósulnak meg. Bizo-
nyos innovációs tevékenységek egyik vagy a másik innovációs típus esetében gyako-
ribbak. (Például az együttműködés vagy a szabadalmaztatás gyakoribb a termék- és 
technológiainnovációk esetében, mint más típusoknál.) Az OECD [2009] 20 országra 
kiterjedő vizsgálata az innováció gyakorlatának módja szerint négy típust különböztet 
meg, amelyek jellemzői a következők:

1. A piac számára új innovációk, ezek a saját és a terjedőben lévő új tudáson alapul-
nak, azaz jellemzőjük a saját K+F tevékenység és ez gyakran párosul másoktól vásárolt 
K+F tevékenységgel, valamint szellemi tulajdonjogokkal,

2. marketingalapú követő innováció,

3. folyamatot/eljárást modernizáló, ez a vásárolt technológiában, szoftverben stb. 
megtestesülő új tudásra és a munkaerő képzésére épül,

4. tágabb innováció, ez a szervezeti és marketinginnovációhoz kapcsolódik.

A vállalkozások egy részénél – különösen a nagyvállalatoknál – az innováció mind 
a négy módja megtalálható, míg más részüknél inkább csak egy-egy előfordulása tipi-
kus. (Az innovációk módjának fogalmai már túlmennek az innovációk mérésére hasz-
nált Oslo kézikönyv hagyományos fogalmi keretein, tágítva ezzel a mérés kategóriát és 
ösztönözve a felülvizsgálatot.)

Az innováció módjának vizsgálatakor előtérbe kerül az, hogy a különböző típusú 
innovációk milyen mértékű újdonság hordozói. Az Oslo kézikönyv az újdonság foka 
szerint három fokozatot különböztet meg. 

– A vállalat számára új – az adaptációval fejlesztő, piackövető vállalkozások saját-
ja. Ez fontos jelzője a már létező innovációk diffúziójának, ebben az esetben a máshol 
már bevezetett újdonság meghonosítása történik. (A gyakorlat módja szerint ide tartozik 
a marketingalapú követő és a folyamatot/eljárást modernizáló innovációk egy része.)

– A piac számára új – az innováció újdonságfoka erősebb, mint az előzőé, a vállal-
kozás fejlesztői vonásai erősebbek az adaptálóinál, a piacvezetői pozíció megszerezhető. 
(A gyakorlat módja szerint ide tartozik a továbbfejlesztett marketingalapú követő és a fo-
lyamatot/eljárást modernizáló innovációk másik része.)
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– Az egész világ számára új – a fejlesztő vállalkozás jellemzője, kreatív, feltalálói 
tevékenységre épít, jelentősek a piacvezetői pozíció esélyei.

Ezt a szemléletet megőrizve a felmérés során a „piac számára új” fokozatot ketté-
bontottuk és megkülönböztettük az „európai léptékben új” és a „Magyarországon új” 
kategóriáját. Azzal az egyszerűsítő feltevéssel éltünk, hogy annak a „piac számára új” 
dolognak az újdonsági foka erősebb, amely a magyar piacnál innovatívabb, erősebb ver-
senyt megtestesítő európai piacon is új.

Innovatív vállalkozás

Nem független az innováció fogalmától, de különbözik attól az innovatív vállalkozás 
fogalma. Az Oslo kézikönyv meghatározása szerint az a vállalkozás tekinthető inno-
vatívnak, amely a megfi gyelés időszakában (ez általában 2-3 éves periódus) bármilyen 
típusú innovációból legalább egyet megvalósított (OECD–Eurostat, 2005, 58. o.).2 

Az Oslo kézikönyv idézett defi níciója segít elhatárolni az innovatív vállalatokat 
a nem innovatívaktól, de nem járul hozzá ahhoz, hogy megkülönböztessük az innova-
tív vállalkozások eltérő típusait. Márpedig igen sokféle variációja létezik az innovatív 
vállalkozásoknak. A különböző módon innovatív vállalkozások vélhetően fontos kü-
lönbségek hordozói számos innovációs tevékenységben, a kooperációs kapcsolatokban, 
a nemzetköziesedésben. 

Az innovatív vállalkozások tipizálására tett fontos kísérletet Arundel és Hollanders 
[2005, 2006]. Az innovatív cselekvés módja szerint az innovatív vállalkozások négy cso-
portját azonosították, ezek a következők.

– Stratégiai innovátorok
E cégek versenystratégiájának központi tényezője az innováció. A cégek folyama-

tosan végeznek K+F tevékenységet új termék- és eljárásinnovációk kifejlesztése érde-
kében. Ezek a cégek az innovációk fő forrásai, mivel eredményeiket azután a diffúzió 
során más cégeknél is bevezetik.

– Váltakozóan (időszakosan) innovátorok 
E cégek, amikor szükséges vagy kedvező, akkor a cégen belül végeznek K+F és 

innovációfejlesztési tevékenységet, azonban nem ez a legfontosabb stratégiai tevékeny-
ségük. Jó néhány esetben a más vállalatok által, azok saját szükségletére kifejlesztett 
technológiák adaptálására irányulnak kutatás-fejlesztési erőfeszítéseik.

– Technológiai módosítók 
E cégek meglévő termékeiket és eljárásaikat – nem K+F alapú tevékenységre építve 

–módosítják. Ebben a csoportban sok olyan cég van, amely termékhez kapcsolódó mű-
szaki fejlesztésen keresztül eljárásújító.

– Technológiai adaptálok
Ezek a cégek elsősorban más vállalatok vagy szervezetek innovációinak adaptálásá-

val innoválnak.3

2 Ennél szigorúbb kritériumokat is megad a szakirodalom. Például Malecki–Veldhoen azokat a vállalko-
zásokat tekinti innovatívnak, amelyek árbevételének több mint 20 százaléka származik a megelőző 3 évben 
bevezetett termékinnovációkból (idézi: Inzelt és Szerb, 2003).

3 Forrás: http://trenchart.cordis.eu/scoreboard/scoreboard2004/pdf/EXIS.pdf 
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Arundel és Hollanders [2005, 2006] az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott, úgy-
nevezett Közösségi innovációs felvétel (a magyar kiadványokban is használt angol rövidí-
tése: CIS-felmérés) alapján képezhető változókat két fő kritériumra, az innovációk újdon-
sági fokára és a vállalkozáson belüli kreativitás mértékére építették. Ez a csoportosítás 
az innovációs és a K+F tevékenység viszonya alapján különböztette meg az innovációkat. 

Más megközelítésben, mikrogazdasági perspektívából Bloch és Lopez-Bassols 
[2009, 33. o.] az innovációs tevékenység eredményeként megszülető outputok újdonsága 
alapján határolták el az innovációk különböző módozatait megvalósító vállalkozásokat. 
A módozatok öt csoportját képezték, ezek a következők.

– A piac számára új, nemzetközi innovátorok
Ezek a vállalkozások olyan új terméket vagy eljárást vezettek be, amely új a nem-

zetközi piac számára, és a terméket vagy az eljárást házon belül fejlesztették ki (ami 
lehet önálló, vagy másokkal közös fejlesztés eredménye). Innovációjuk legmagasabb 
újdonsági fokozatú. Az ilyen innováció azt mutatja, hogy a vállalatnak van (legalábbis 
valamennyi) olyan kapacitása, amellyel jelentős újdonságot tud létrehozni.

– A piac számára új – hazai innovátorok
Ezek a vállalkozások olyan termékinnovációkat vezettek be, amelyek a hazai piac 

számára újak, de nem szükségszerűen azok a nemzetközi piacon. Ezek a vállalkozások 
főként a hazai piacon működnek, nem szükségszerű, hogy megjelenjenek a nemzetközi 
piacon. Innovációikat legalább részben maguk fejlesztik ki.

– A nemzetközi módosítók
Ezeknek a vállalkozásoknak van némi házon belüli fejlesztési tevékenységük, de 

a termék- és/vagy eljárásinnovációik már léteznek a nemzetközi piacon (ők a vállalat 
számára új termék- és eljárásinnovátorok). Az innovációk lehetnek újak a hazai piac 
számára, de az is lehet, hogy nem azok. 

– A hazai módosítók
Ezek a vállalkozások csak a hazai piacon működnek. A termék- és/vagy 

eljárásinnovációik már léteznek a hazai piacon (csak a vállalat számára új termék-, il-
letve eljárásinnovátorok). Ezek a vállalatok olyan adaptálók, amelyek képesek maguk 
elvégezni az adaptációt, bevezetni az újdonságot.

– Adaptálók
Ezek a vállalatok nem fejlesztettek ki termék- vagy eljárásinnovációkat, de rendel-

keznek olyanokkal, amelyeket mások kifejlesztettek. Ez a csoport mindazokat magába 
foglalja, akiknek vannak mások által kifejlesztett innovatív termékeik vagy eljárásaik, 
függetlenül azok újdonsági fokától.

Az innovációk egyes módozatait megvalósító vállalkozások tehát az eltérő újdonsági 
fokú termék- és eljárásinnovációkat megvalósítók, és különböznek innovációs státusuk 
alapján. Az innovációs státus többféle lehet aszerint,

– hogyan történt az innovációk kifejlesztése (főként házon belül, másokkal együtt-
működve, vagy máshol),

– kapcsolódott-e képzés az innováció bevezetéséhez, ha igen, akkor milyen formában,
– az innováció megvalósításához rendelkeznek-e saját szabadalommal, illetve vásá-

roltak-e szabadalmat (szabadalmaztatható tudást),
– megvalósítottak-e know-how- vagy licenckifejlesztést, -vásárlást, -értékesítést.
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Az innovációs aktivitás dimenziója szerint a vállalkozások lehetnek egy-, illetve 
többtípusú innovátorok. 

– Egytípusú innovátorok
Ezek a vállalkozások a technológiai és nem technológiai típusú innovációk egyetlen 

típusát valósítják meg, amelynek újdonsági foka különböző lehet.
– Többtípusú innovációt megvalósítók
Ezek az innovátorok egy adott időintervallumon belül legalább két-, de esetleg több-

féle technológiai és nem technológiai innovációt valósítanak meg különböző kombiná-
ciókban. Az egyidejűleg megvalósított – például termék-, eljárás- és szervezeti – inno-
vációnak egymást erősítő, támogató hatása is lehet, javíthatja a sikeresség esélyét. Mint 
ahogy bizonyos nem technológiai innovációk hiánya okozhatja az ígéretes termék- vagy 
eljárásinnováció kudarcát. 

Az aktivitás dimenziója szerinti megkülönböztetés különösen fontos a kis- és kö-
zépvállalatok esetében. Sokat segít abban, hogy az innovatív kis- és középvállalatok 
variációiról ismeretekkel rendelkezzünk. 

Az innováció, az innovatív vállalkozásokkal kapcsolatos fogalmak e rövid áttekin-
tése is érzékelhetővé tette, hogy az empirikus kutatás megfelelő fogalmi rendszerének 
kiválasztása nem egyszerű feladat. Az, hogy a szakirodalom ma már az innovatív vállal-
kozások egyre több típusának a leírására képes, igen jelentős eredmény. A mérési rend-
szer azonban még nem tart ott, hogy valamennyi csoportot elkülönítve mérni is tudjuk. 
Ahogy például Bloch és Lopez-Bassols [2009] megállapítják: a váltakozóan innovátorok 
és a technológiát módosítók csoportja a mutatószámok olyan különböző kombinációira 
épül, amelyeket nehéz világosan defi niálni. További gond, hogy a csoportosítás erősen 
input- (ráfordítás-) mutató-orientált és a nem technológiai innovációkat (nem függetlenül 
az empíria hiányától) alig veszi fi gyelembe. Nem is egyszerű feladat a vállalkozásoktól 
az innovatív vállalkozások csoportosításához szükséges információkat összegyűjteni. 

Az innováció megvalósításának zárt és nyitott modellje4

A XIX. század végétől, az első nagyvállalati kutatólaboratóriumok megalakulásától 
kezdve a vállalkozásokra a „házon belül” végzett kutatás, valamint az innováció zárt 
modellje volt a jellemző. Ahogy nőtt az új tudás iránti igény, úgy növekedtek a vállalati 
kutatólaboratóriumok. Az egészen az 1960-as évekig uralkodó zárt modellben az inno-
vációs folyamat legfőbb jellemzője a vállalaton belül előállított tudás és annak haszno-
sítása volt, szemben a korábbi (és későbbi) időszakkal, amikor a „házon kívüli” tudás 
bevonására került sor.

A hatvanas évektől kezdve a tradicionálisan zárt innovációs paradigma egyre erő-
teljesebben alakult át nyitott innovációs paradigmává. A korábbi évtizedektől eltérően 
előnyben részesül a „nyitott innovációs tevékenység”, azaz az innovációk megvalósítása 
érdekében a külső partnerekkel való együttműködés, legyenek azok beszállítók, vásárlók 
vagy egyetemek. Pusztán a saját K+F erőforrásaikra támaszkodva a cégek már nem ké-
pesek sikeresen versenyben maradni, így keresik az új, nyitott innovációs módszereket.

4 E rész leírása nagyrészt Inzelt [2010a] cikkében megjelent leírás rövidített változata.
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A gyorsabb és hatékonyabb innováció igénye a nyitottság iránti növekvő szükséglet-
ként jelenik meg, aminek megvalósítására kedvező lehetőséget teremtenek a drasztikusan 
lecsökkent szállítási, kommunikációs és koordinációs költségek, az információtechnoló-
gia gyors fejlődése, a K+F folyamatok szilárdabb jogi környezete és sztenderdizációja. 
Ezek a változások növelték annak lehetőségét, hogy a különböző helyen működő és elté-
rő típusú szervezetek egymás között megosszák a K+F tevékenységet és együttműköd-
jenek az innovációban. 

A vállalatok a korábbiaknál jobban támaszkodnak a külső tudásforrásokra, egyre 
gyakoribbak a K+F együttműködések más vállalkozásokkal, illetve közfi nanszírozású 
kutatóhelyekkel. Egyértelmű tendencia, hogy a vállalkozások a K+F tevékenység vég-
zése érdekében szerződnek más vállalatokkal, illetve a közszféra kutatószervezeteivel. 
A különböző típusú partnerek között a vállalatok aszerint választanak, hogy a kutatás 
vagy pedig a fejlesztés érdekében szeretnének-e kooperálni (OECD, 2009, 114. o.). Bár 
a kiszerződött üzleti fi nanszírozású K+F túlnyomó részét más vállalatokkal végeztetik, 
számottevően növekedett a közszféra kutató szervezetei – köztük az egyetemek – iránti 
keresletük is.

A nyitott innovációs rendszerben fontos a kutatás-fejlesztési és innovációs hálóza-
tok működése, amelyek maguk is képesek hozzájárulni ahhoz, hogy megfelelő legyen 
az egyensúly a „házon belüli” és a „házon kívüli” K+F kapacitások között. A „házon 
belüli” kapacitások fontosak a külső K+F partnerek kiválasztásában az új tudás és új 
technológia vásárlásával kapcsolatos döntések megalapozásában és a megvásárolt tech-
nológia alkalmazásának segítésében. 

A nyitott innovációs modell5 jellemzője, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció folya-
matának egyre több különböző funkciójú szereplője van a vállalaton belül, nem feltétle-
nül egy központi helyen, és számos külső, tulajdonilag a céghez nem tartozó szereplő is 
részt vesz a folyamatban.

A nyitott innovációs modelltől nem túlságosan hosszú az út a határok nélküli, a glo-
bálisan nyitott innovációs modellig. Ez új típusú szereplők, így a tudást előállító és 
a tudás hasznosítására létrejött kis- és mikrocégek megjelenését is megkívánta, illetve 
lehetővé tette. Teret nyitott a kis- és középvállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenysége nemzetköziesedésének is.

Innovációk határok nélkül

Az innovációs modellváltás, a nyitott modell elterjedése kaput nyitott a kutatás-fej-
lesztési és innovációs folyamatok nemzetköziesedésének. A multinacionális cégek vilá-
gában a kutatás-fejlesztés és innováció nemzetköziesedése cégen belül, de országhatá-
rokon átívelve kezdődött.

A multinacionális cégek külföldi K+F tevékenységének korai funkciója az anyaor-
szágban kifejlesztett technológiának a helyi termelési és értékesítési körülményekhez 
való adaptálásának a segítése volt. A technológiatranszfer túlnyomórészt a cégközpont-
tól a külföldi leányvállalat felé áramlott és a K+F főként a (szellemi) vagyon kiaknázá-
sára (asset-exploiting) irányult, összekapcsolódva a fokozatos, kis lépésekben megva-

5 Az elnevezés Chesborough-tól [2003] származik.
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lósuló, rendszerint keresletvezérelte innovációs tevékenységgel. A XX. század utolsó 
évtizedében lényeges változások voltak megfi gyelhetőek. A K+F feladatok megosztá-
sával – stratégiai és adaptáló dichotómiájának megfelelően – megváltozott a központ, 
valamint az anya-, leány- és testvérvállalatok közötti kompetenciák szerinti szakosodás, 
együttműködés.

A K+F tevékenység növekvő mértékű külföldi végeztetése azt is célozta, hogy a lé-
tező új technológiai vagyont összekapcsolják és megszerezzék azt a befogadó ország 
helyi tudásbázisából – a közfi nanszírozású kutatóhelyeket bekapcsolva –, vagy speciális 
vállalatoktól, azaz a nyitott innovációs rendszer határokon átnyúló modellje szerint mű-
ködjenek (Dunning és Narula, 2004). A tudás kiaknázása és alkalmaz ása mellett egyre 
fontosabb szerephez jutott annak bővítése, a kutatóintézetek tudásbázisához és az alkal-
mazottak tudásához való hozzáférés. Mindez a K+F tevékenységek külföldön történő 
fi nanszírozására, elvégeztetésére ösztönzi a vállalatokat (ADL, 2005; Ambos, 2005; EC, 
2004; Gulbrandsen és Godoe, 2008).6 

Az innovációs tevékenység és a nemzetköziesedés kapcsolatát a szakirodalom több 
irányból közelítve vizsgálja. [A nemzetköziesedés általános szakirodalmának összefog-
lalását adja e számban Antalóczy és Sass (2011) cikke; a kutatás-fejlesztéssel közvetlenül 
összefüggő elméleti munkákról pedig rövid összefoglalást ad Csonka (2011) írása.] 

A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység nemzetköziesedésével kapcsolatban 
Archibugi és Michie [1997] a multinacionális vállalatok K+F és technológiaintenzív te-
vékenysége szerinti nemzetközi együttműködést vizsgáló alapműve ezen tevékenységek 
három nagy területét különböztette meg. A határt átlépő technológiatranszfer esetében 
nem csupán a technológia átadása játszik fontos szerepet, hanem a nemzetközi szaba-
dalmak és licencszerződések is. 1994 és 2003 között – Japán kivételével – az összes 
OECD-országban magasabb szintet ért el a csúcstechnológiai termékek exportjának nö-
vekedése, mint ugyanez a mutató az összes termékre vetítve.

 a) A határokon átlépő tudás-előállítási tevékenység folyamatosan bővül. Narula 
és Hagedoorn [1999] a K+F és innovációs nemzetközi együttműködések négy alapvető 
jellemzőjét azonosította:

– az együttműködést ma már a legjobb lehetőségnek tartják, a legutolsó megoldás 
helyett;

– növekszik a K+F együttműködések száma;
– az együttműködés mindinkább kiterjed tengerentúli partnerekre is;
– egyre inkább új típusú formákat öltenek ezek az együttműködések (például: meg-

állapodások, kutatási együttműködések).
A „globálisnak született” (born globals), új típusú cégekre általában a tudásintenzív 

iparágakban találunk példákat (Almor, 2000, Antalóczy és Halász, 2011, Csonka, 2011, 
Sass, 2011, Simoes, 2001), ahol egy-egy cég egész világot ellátó szerepet tölthet be.

6 A külföldön történő fi nanszírozás jelentheti azt, hogy az eddig az anyaországban végzett kutatás egy 
részét az anyaországban megszüntetik és más országban végeztetik. Ilyenkor leépülhetnek ipari kutatási ka-
pacitások, megszűnhetnek tudásigényes munkahelyek. A jelenségre jó néhány példa akadt az 1990-es évek-
ben. A külföldi fi nanszírozás jelentheti a kutatási kapacitás bővítését, az anyaországban hiányzó tudással 
való kiegészítést. Az utóbbi esetben nincs szó leépítésről, a kutatási tevékenység bővítése (vagy a bővítés egy 
része) az anyaország határain kívül történik.
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c) A technológiaintenzív területekre érkező külföldi működő tőke mennyisége szá-
mottevően emelkedett, amit a K+F kiadások (mint inputadatok) és a szabadalmak (mint 
output) növekvő mennyisége és száma is mutat.

Mindezek a folyamatok jelzik azt, hogy az innovációs tevékenység nemzetköziesedett, 
határok nélkülivé vált. Ezek a változások – amelyek eredményeként az innovációs mo-
dell nyitottá, sőt globálisan nyitottá vált, valamint maguk a nemzeti innovációs rend-
szerek is egyre inkább kinyílnak – nyilvánvalóan érintették a kis- és középvállalatok 
világát is. Bár a nemzetköziesedett kis- és középvállalatokkal minden földrészen lehet 
találkozni, esetükben azonban helyesebb határok nélküliségről, mint globalizálódásról 
beszélni. Gyakori, hogy a nemzetköziesedésük csak 1 vagy 2 országgal való együttmű-
ködést jelent, tehát semmiképpen nem globális. A határok nélküliség fontos jellemzője, 
hogy a partnerországok a kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések esetében 
gyakran távoliak, tehát nem határon átnyúló, szomszéd országokkal kapcsolatosak.7

A kutatás ágazati mintája

Empirikus kutatásunk során a tudásigényes, technológiaorientált ágazatok közül vá-
lasztottuk a mintát. A technológiai útfüggőségnek megfelelően ezek az ágazatok rend-
szerint előrébb járnak a nemzetköziesedésben, mint más, a versenykényszernek kevésbé 
kitett területek.

Ezekben az ágazatokban nagyobb valószínűséggel találhatóak olyan innovatív vál-
lalkozások, amelyek bekapcsolódnak a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység 
nemzetköziesedésébe, mint a hagyományos ágazatokban.

A technológiaorientált vállalkozások leírására jelenleg több defi níció is létezik. 
Egy szűkebb értelmezés szerint ezek olyan vállalkozások, amelyek célja „új technoló-
giák kifejlesztése, marketingje és felhasználása” (EC, 2001), tágabb értelemben pedig 
technológiaintenzív vagy csúcstechnológiai iparágakban működő, új technológiák, ter-
mékek, szolgáltatások létrehozására létrejött vállalkozások (Makra, 2007). 

További fontos kiválasztási szempont volt az, hogy az ágazatok számos lényeges 
tulajdonságukban különbözzenek egymástól (például: technológiai színvonal, termék-/
szolgáltatásorientáció), s megfelelően árnyalt képet biztosítsanak a kis- és középvállala-
tok K+F és innovációs tevékenységének nemzetköziesedéséről.

7 Az, hogy a határokon átnyúló kapcsolatok milyen előnyökkel, illetve hátrányokkal járnak a kül-
dő és a befogadó számára, már több kutatás is vizsgálta (Antalóczy–Éltető, 2002, Archibugi és Lundvall, 
2001, Cantwell, 1989, 1999, Cantwell és Molero, 2003, Herstad és társai, 2008, Inzelt, 2008, 2010b, Meyer-
Krahmer és Reger, 1999, Molero, 2002, Narula, 2001, 2004, OECD, 2005, Patel és Pavitt, 2000). A vizs-
gálatok során kiderült, hogy a pozitív és negatív hatások közötti határvonal nem a kihelyező és a befogadó 
országok között húzódik meg, mindkét csoportban lesznek nyertesek és vesztesek. A választóvonal sokkal 
inkább a meglévő nemzeti innovációs rendszertől függ, vagyis attól, hogy a küldő, illetve a befogadó or-
szágok közül melyekben érvényesülnek inkább a negatív hatások és melyek képesek a nemzetköziesedés 
haszonélvezőivé válni. A nemzeti innovációs rendszerek abszorpciós képessége, a K+F és innovációs tevé-
kenység nemzetköziesedésének a versenyképességet erősítő, illetve gyengítő szerepe nagymértékben függ 
az országban működő kis- és középvállalkozásoktól, azok innovativitásától, és attól, hogy ezek mennyire 
tudnak a nemzetköziesedési folyamat részeivé válni. 
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A vizsgálatra négy technológiaorientált, tudásigényes ágazatot választottunk ki, 
amelyekben nemzetközi tendenciák szerint a kutatás-fejlesztési tevékenységre való 
építés fontos szerepet játszik és a verseny dominánsan nemzetközi. Ezek az ágazatok 
egy-egy jellegzetes technológiai szintet, nemzetgazdasági tevékenységet képviselnek. 
Közöttük feltételezhetően megtalálhatóak az innovációk legerősebb módozatait meg-
valósító nemzetközi és hazai innovátorok. Az empirikus kutatás négy ágazata, amelyek 
vállalkozásaitól az információk származnak, a következők.

– Biotechnológia (piros biotechnológia)
A hazai biotechnológiai ágazat kiválasztását indokolta, hogy fejlődéstörténetében 

fontos szerepet játszottak a tudományos kutatások és az ágazatot kiemelten kezelő kor-
mányzati programok. Az egyetemek, kutatóintézetek körüli spin off, spin out cégek 
kulcsszereplők (Antalóczy és Halász, 2011). 

– Orvosi műszerek gyártása
Az ágazat jelentős hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. Számos kis- és 

középvállalat a hajdan sikeres szocialista nagyvállalat, a világ számos országába expor-
táló Medicor valamilyen utóda. Ezeknél a kapcsolati tőke innovációként, nemzetközi 
együttműködések megvalósításaként jól kamatoztatható. Az ágazat kis- és középválla-
latainak másik forrását az egyetemekhez kapcsolódó spin off cégek jelentik (Sass, 2011).

– Információtechnológia (számítástechnikai szolgáltatások)
Az információtechnológia fejlődése jelentős tényezője valamennyi szektor kutatás-

fejlesztése és innovációja nemzetköziesedésének, mivel technikai eszközt adott a kuta-
tás-fejlesztési és innovációs feladatok megosztásához földrajzilag elkülönült partnerek 
között. E területen számos kormányzati program segítette az ágazat felnövekedését, 
szakembergárdájának kialakulását, különösen a szoftverfejlesztésben Magyarország 
jelentős humán erőforrással rendelkezik, amelyre az 1980-as évektől kezdve alakult 
kisvállalkozások és a rendszerváltást követően betelepült multinacionális vállalatok is 
építeni tudtak. A határok nélküliség az ágazat technikai sajátossága (Csonka, 2011).

– Mérnöki tevékenység, tanácsadás és műszaki vizsgálat, elemzés
Az ágazatcsoport számos kisméretű vállalkozásból áll, amelyek számottevő K+F for-

rásokat birtokolnak. Tudásigényes, de kevéssé tőkeigényes szolgáltató ágazat. E tulaj-
donságok szóltak kiválasztása mellett (Benke, 2011).

Az első két terület technológiaorientált, dinamikus fejlődést mutató feldolgozóipari 
ágazat, míg a másik kettő tudásintenzív, erős technológiai kapcsolatokkal rendelkező 
szolgáltatási ágazat, amelyekre a nemzetköziesedés szempontjából is érdekes megfi gye-
lések tehetők.

A négy ágazat közül kettőre (biotechnológia és információtechnológia) az utóbbi 
évtizedben a nemzetközi trendek szerint dinamikus innovációs tevékenység, valamint 
a jelentős újdonsági fokú (a piac számára új) termékek megjelenése volt a jellemző. 
A másik két ágazat (orvosi műszerek gyártása és a mérnöki tevékenység, tanácsadás) 
pedig hagyományosnak, ám tudásigényesnek és innovatívnak tekinthető. Az ágazatok 
különböznek aszerint is, hogy inkább feldolgozóipari, vagy inkább szolgáltatási tevé-
kenységet végeznek. 

A mintaválasztás így kapcsolódik az innovációs szakirodalomnak ahhoz a hagyo-
mányához, amely a csúcstechnikai feldolgozóipari ágazatokra koncentrált, és a tudás-
igényes szolgáltatási tevékenységet végzőkre is fi gyelmet fordít. 
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A módszerekről

A mintául kiválasztott ágazatok kis- és középvállalati csoportjának kutatását több-
féle kutatási módszer is szolgálta. Ezek a közösen alkalmazott módszerek a következők 
voltak: az íróasztal kutatás, az elérhető hazai és nemzetközi statisztikai adatok elemzé-
se, interjúkészítés vállalati és az ágazat környezetét ismerő szakemberekkel, az e kuta-
tás céljára kidolgozott on-line felvétel segítségével összegyűjtött adatállomány, valamint 
a szakértői kerekasztal-beszélgetések és konferenciák az ország különböző régióiban.

A módszerek között újdonság az e kutatás céljára készített – a következőkben részle-
tesen ismertetendő – on-line felvétel, amely az ágazatok többségében jelentős informá-
ciós forrást jelentett. 

Az on-line felvételt több dolog is szükségessé tette. A létező statisztikai felvételek 
mikroadataihoz nehéz hozzáférni, és ha sikerül, akkor a különböző hivatalos informá-
cióforrások mikroadatainak összekapcsolása jogi akadályokba ütközik. A másik fontos 
tényező, hogy a kutatási célú felvétel olyan témaköröket is vizsgálhatott, amelyekre vo-
natkozóan nem léteznek statisztikai adatok, a kérdések nem szerepelnek a hagyományos 
statisztikai felvételekben, fontosak azonban a folyamatok megértéséhez. Az on-line kér-
dőíves felmérés lehetővé tette a kiválasztott ágazatok kis- és középvállalkozásainak kö-
rében a vélemények és tapasztalatok minél hatékonyabb és szélesebb körű megismerését 
az ágazatonként eltérő válaszadói hajlandóságnak megfelelően.

A kutatási minta regiszterének összeállítása, adattisztítás

A négy tudásigényes ágazatban működő kis- és középvállalatok címjegyzéke nem 
volt kész formában elérhető. Az adatfelvételek sikerességének pedig nagyon fontos felté-
tele az, hogy a célcsoportba tartozó vállalkozások megfelelő listája rendelkezésre álljon. 
Az on-line felvételekhez a vállalkozások e-mail címére is szükség van.

A kutatási minta regiszterét több forrás felhasználásával alakítottuk ki, ezek a kö-
vetkezők voltak.

1. A KSH Cég-Kód-Tár cégadatbázisa, amelyből kiszűrhetők az adott ágazatokban 
nyilvántartott vállalkozások. A forrás előnye, hogy valamennyi Magyarországon be-
jegyzett vállalkozás adatait tartalmazza. Hátránya, hogy nem biztos, hogy az adott cég 
műveli azt a tevékenységet, amelyre bejegyezték. Az on-line kérdőíves felvétel szem-
pontjából további hátránya, hogy az adatbázisban nem szerepelnek az e-mail címek.

2. A KSH K+F kérdőívek kiküldésekor alkalmazott regisztere. Előnye, hogy olyan 
vállalkozásokat tartalmaz, amely kis- és középvállalkozások vélhetően végeznek K+F 
tevékenységet, ágazatonként azonosíthatóak. Ez a forrás számos vállalkozás e-mail cí-
mét is tartalmazta.

3. A kutatás-fejlesztésnek és innovációnak támogatást nyújtó egyik közhivatal, 
az NFÜ adatbázisa. Ebben az adatbázisban a közpénzek felhasználásával szembeni nyil-
vánosság kötelezettsége miatt részletes lista található a támogatásokat elnyert vállalko-
zások (és projektjeik) adatairól. E vállalkozói körben a kutatás-fejlesztési és innovációs 
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aktivitás egyértelműen adott volt. A webes adatbázisból egyenként történt meg a három 
vizsgált ágazatban működő, támogatott vállalkozások kigyűjtése. Nehézséget jelentett, 
hogy az adatbázis nem tartalmazott e-mail címeket. (Más közhivatalok nyilvános adat-
bázisa nem volt alkalmas a kutatási szempontnak megfelelő kigyűjtésre, valamint el is 
zárkóztak a regiszter összeállításához szükséges kiegészítő információk megadásától.)

4. Az egyes ágazati szervezetek, szövetségek, érdekképviseleti szervezetek honlap-
ján fellelhető cég- és címlisták. [A Biotechnológiai Szövetség taglistája, az Informatikai 
Vállalkozások Szövetsége taglistája, a MAGYOSZ-tag orvosi műszergyártók listája, 
a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (MTMÉSZ) taglistája.]

5. Kiegészítő forrást jelentettek az on-line kereshető céginformációs adatbázisok. 
(Tekintettel a kutatás szerény anyagi kereteire ezeket csak az ingyenes hozzáférhetőség 
határáig tudtuk alkalmazni.)

6. Hólabda módszer szerinti válogatás: az interjúk és az adatfelvétel során több 
mint száz cég ajánlott hasonló tevékenységet végző másik céget (gyakran ismétlődtek 
az ajánlások). Ez a forrás azért volt fontos, mert már néhány éves múlttal rendelkező 
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végző kis- és középvállalatok esetében is 
előfordult, hogy egyik listán sem szerepeltek.

A kutatási minta regiszterének összeállításához felhasznált források jelzik, hogy 
a vizsgálatba az innovatív vállalatok mellett – az innovációs kutatásokból, statisztikai 
felvételekből általában kimaradó – nem innovatív vállalkozásokat is be kívántuk vonni. 
Az egyes adatforrásokból nyert cégek számát az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat 

A vállalkozások száma az on-line felmérés regiszterének forrásai szerint

Forrás Ágazat Darab
1) KSH CÉG-KÓD-TÁR Mind a négy 1678
2) KSH K+F regiszter Mind a négy 188
3) NFÜ–NFT támogatásban részesült kis- és középvállalatok Mind a négy 88
4) Biotechnológiai Szövetség taglista Biotechnológia 58
5) MAGYOSZ Orvosiműszer-gyártás 52
6) MTMÉSZ Mérnöki tevékenység 102
7) Informatikai Vállalkozások Szövetsége Információs technológia 104
8) On-line cégadatbázisok Mind a négy 20
9) Hólabda Mind a négy 117
Összesen 2407

A különféle forrásokból nyert céglistákat ezután egyeztetni kellett az esetleges is-
métlődések elkerülése, valamint az elérhetőségi adatok helyessége, kiegészítése érde-
kében. Az átfedések és a fellelhetetlen e-mail címek miatt a tényleges regiszter 1110 
vállalkozás kontakt adatait tartalmazta.
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Ezt követően küldtük ki a felkérő levelet, az e-kérdőívet, valamint az időben megsza-
kítható és később folytatható kitöltést segítő magyarázatot. 

Az e-kérdőív és az on-line felvétel

A kis- és középvállalatok innovációs tevékenysége és nemzetköziesedése, valamint 
azok kapcsolata vizsgálatához összeállított e-kérdőív hét kérdéscsoport köré épült.

1. A vállalkozás általános jellemzői
(A vállalkozás működésének helye; az alapítás éve; jogi státusa; tulajdonosi szer-

kezete; lényeges változás az elmúlt 3 évben; földrajzi értelemben mely piacokon ér-
tékesít; különböző célok fontossága; vállalat csoportbeli tagsága.)

2. A vállalkozás innovációs aktivitása
(1989 óta megvalósított-e a vállalat valamilyen innovációt, ebből az elmúlt há-

rom évben milyen típusú innovációt valósított meg; az innováció kifejlesztői; K+F 
tevékenysége és annak hasznosítása; az innovációhoz kapcsolódó tevékenységek; 
az innovációhoz kapcsolódó információs források, valamint az együttműködések 
fontossága; a külföldi partnerekkel való együttműködés formái és jelentősége.)

3. A vállalkozás részvétele hálózatokban
(Hálózati tagság, a tagság kezdete, a hálózatok típusa; a részvétel gyakorisága; 

a tagság célja; a hálózati tagság hatása.)

4. A vállalkozás versenyképessége
(A hazai és nemzetközi versenytársak rangsorában a helyezése; különböző ténye-

zők fontossága a versenyképességben.)

5. A vállalkozás helyzete a nemzetközi mezőnyben
(A vállalatot jellemző külgazdasági kapcsolat formái; termékkategóriák szerinti 

export- és importarányok; beszállítói/alvállalkozói viszonya; külfölditőke-befekteté-
si tevékenysége; szabadalmak kifejlesztése, birtoklása, vásárlása; know how külföldi 
partnerrel közös fejlesztése; know how és licenc külföldi értékesítése.)

6. A nemzetköziesedés motivációi
(A külföldi tevékenységnek, a külföldiekkel való kapcsolatok építésének legfon-

tosabb motivációi; a külföldi terjeszkedésnél, partnerkeresésnél, kutatás-fejlesztési 
és innovációs tevékenységnél igénybe vett hazai, illetve célországbeli intézményi 
segítség; a külföldi tulajdonú partnerrel közös kutatás-fejlesztési, innovációs együtt-
működésben, hálózatban való részvétel motivációi; a nemzetközi porondon való 
tevékenységet hátráltató tényezők; a nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs 
együttműködések legfontosabb akadályai.)

7.  A vállalkozás alapadatai

Az e-kérdőív tartalmi kidolgozása során az egyes kérdésblokkokban, ha léteztek 
a hazai statisztikai felvételekben használt fogalmak és kérdések, akkor azokat alkal-
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maztuk. Ez megkönnyítette a válaszadást, mivel a megkérdezettek olyan fogalmakkal 
találkoztak, amelyek a számukra már ismertek voltak. (A KSH innovációval kapcsolatos 
felvételéről lásd: Szunyogh, 2011.) További előnye, hogy bizonyos részeredmények ösz-
szevethetők a makroszintű statisztikákkal.

A kutatás céljának megfelelően – ahogy ez a kérdéscsoportok listájából és rövid tar-
talmából kiderülhetett – az e-kérdőív számos olyan kérdést is tartalmazott, amelyek ed-
dig még nem szerepeltek hazai felvételekben. Emellett az e-kérdőíves technika nyújtotta 
előnyöket kihasználva a kérdések döntő részénél zárt kérdések megfogalmazására töre-
kedtünk, ahol a válaszadónak megadott kategóriákból, alternatívákból kellett kiválasz-
tania a megfelelőt, ezzel jelentősen mérsékelve a válaszadáshoz szükséges időt és meg-
könnyítve a feldolgozást is.8 Az e-kérdőíves forma lehetővé tette, hogy a válaszadóknak 
csak a számukra releváns kérdésekre kelljen koncentrálniuk, és az esetek jó részében 
az előre megadott válaszlehetőség kiválasztására egyszerűsödjön a válaszadási feladat. 

A felhasználóbarát formai és technikai megoldások, valamint a kérdőív kitöltéséhez 
szükséges idő minimalizálásának köszönhetően kedvező volt a válaszadói hajlandóság. 
Ezt valamelyest alátámasztja a válaszadók száma, de a hajlandóság fontos jele az, hogy 
azok, akik elkezdték a kérdőív kitöltését, általában be is fejezték. Ennek alapján úgy tű-
nik, hogy a kérdések relevánsak voltak a számukra, még ha egyes részletező válaszokat 
átugrottak is.

Az elemzés adatbázisának előállítása

A kísérleti e-kérdőíves felvétel legfontosabb eredménye, hogy on-line formában 212 
darab értékelhetően kitöltött kérdőív érkezett, amely 19 százalékos válaszadási aránynak 
felel meg a kutatási minta regiszteréhez viszonyítva. Ez az arány a nemzetközi és hazai 
hasonló önkéntes felvételekkel való összehasonlításban nem rossz érték. A 2. táblázat 
bemutatja a válaszok számát a vizsgált ágazatok szerint.

8 Annak érdekében, hogy a válaszadók a kérdésfeltevőkkel azonos módon értelmezzék a kutatói szak-
értelem alapján összeállított és a kutatócsoportban megvitatott kérdőíveket, személyes interjúkkal teszteltük 
azokat minden ágazatban. A tesztelés során a kérdések érthetőségét, egyértelműségét, a válaszadók számára 
való relevanciáját vizsgáltuk, továbbá mértük az e-kérdőív kitöltésének időigényét, hogy a túlzott hosszúság 
ne csökkentse a válaszadói hajlandóságot. A tesztelést követően tartalmában véglegesített kérdőív e-kérdő-
ívként való kialakítása következett. A kérdőív technikai kialakításában (html programozás) és lebonyolításá-
ban egy erre szakosodott szolgáltató vállalkozás, a Crosstabs First Kft. működött közre, amely rendelkezett 
az ilyen felmérés lebonyolításához szükséges kompetenciákkal. (A válaszadók egyedi adatainak megfele-
lő kezelésére vonatkozó garanciák e partnerre is vonatkoztak.) A programozási munkafolyamat során több 
változatban is sor került az e-kérdőív on-line kitölthetőségének tesztelésére. Különösen fontos volt annak 
megoldása, hogy: 

– a válaszadónak módja legyen félbehagyni a kérdőív kitöltését és egy későbbi időpontban folytatni;
– csak azok a kérdések jelenjenek meg, amelyek relevánsak (például ha nem valósított meg innovációt, 

akkor ne jelenjen meg az innovációk típusára vonatkozó kérdés;  ha nem volt exporttevékenysége, akkor 
az ennek részleteire vonatkozó kérdések nem jelentek meg);

– a vélhetően fi gyelmetlenségből kitöltetlenül hagyott kérdés megválaszolására fi gyelmeztetés történjen, 
de ha továbbra sem válaszol, az ne akadályozza a soron következő kérdések megjelenését. 

A technikai tesztelés része volt a válaszok rögzítésének és technikai feldolgozhatóságának ellenőrzése 
is. Az e-kérdőív MS Explorer böngészőre optimalizált, de a kitöltése más böngészővel is lehetséges volt. 
Az adatfelvétel ideje alatt a kérdőívet a http://crosstabs.hu/kkvent címen lehetett elérni.
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2. táblázat 
Az elemezhető vállalatok száma 

(e-felvételre és egyéb módon választ adók)

Ágazat Összes feldolgozható 
válasz On-line válasz Hagyományos 

kitöltés 

Biotechnológia 12 – 12

Információs technológia 49 49 –

Mérnöki tevékenység, tanácsadás 
és műszaki vizsgálat 85 75 10

Orvosi műszerek gyártása 35 23 12

Egyéb, vagy nem specifi kált ágazat 65 65 –

Összesen 246 212 34

Forrás: KKVENT_8.

A legtöbb válasz a mérnöki tevékenységet, műszaki vizsgálatot folytatóktól érkezett, 
míg on-line formában egyetlen válasz sem érkezett a biotechnológiai vállalkozásoktól. 
(A problémáról részletesen lásd e számban: Antalóczy és Halász, 2011)

A táblázat első oszlopa tartalmazza azoknak a válaszoknak a számát, amelyek 
az adatbázisból a kutatók rendelkezésére álltak. A második oszlopban az on-line formá-
ban kapott válaszok szerepelnek, míg a harmadik oszlopban az e-kérdőív tesztelésekor, 
személyes kikérdezéssel kitöltött kérdőívek. Az ebben részt vevő vállalkozásokat nem 
kívántuk ismételten terhelni az elektronikus kitöltés feladatával. (Így az összesített vá-
laszadási arány 22 százalék.)

A táblázat „egyéb, nem specifi kált ágazat” sora pedig azokat a válaszadókat tartal-
mazza, akik a négy tudásigényes ágazatba tartozó tevékenység valamelyikét csak má-
sodlagos tevékenységként végezték, és azt már nem jelölték meg, vagy egyáltalán nem 
adták meg az ágazatukat. Ezekről csak feltételezhető, hogy a négy ágazat valamelyi-
kében tevékenykednek, hiszen a kiválasztás alapjául szolgáló valamely tevékenységet 
bejegyezték. Ezeket a válaszokat az innovatív és nem innovatív vállalkozások össze-
hasonlításakor hasznosítottuk  (Inzelt, 2011). Értelemszerűen nem szerepelnek azonban 
az ágazatonkénti elemzésekben. 

Az összegyűjtött válaszok elsődleges feldolgozása az SPSS-program segítségével 
történt. Az SPSS-program lehetővé tette a nagy mennyiségű (több mint 800 változó) 
adatból olyan alapvető megoszlási és egyszerűbb kereszttáblázatok összeállítását, ame-
lyek alapján sokoldalú elemzések készíthetőek. 

A nyers adatokból a vállalkozások innovációval kapcsolatos tevékenységének vizs-
gálatára többféle mutatószám készült, éspedig az input-, az output- és az innovációs 
tevékenység magatartási, valamint szervezeti dimenziója szerintiek. A mutatószámok 
egy másik csoportja a nemzetköziesedésre, illetve a nemzetköziesedés és az innovációs 
tevékenység kapcsolatára vonatkozott. 

Az információk elemzése két dimenzióban történt:
a) A vizsgált ágazatok szerint (Antalóczy és Halász, 2011, Benke, 2011, Csonka, 2011, 

és Sass, 2011), illetve
b) az innovatív és nem innovatív vállalkozások szerint (Inzelt, 2011).
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Néhány tanulság

A kutatás eredményeként gyarapodott tudásunk a vállalkozások innovációs tevé-
kenységéről, annak a szakpolitika által nagymértékben ösztönzött együttműködésekkel 
és az innovációs tevékenység nemzetközi nyitottságával kapcsolatos összefüggéséről. 
Egyértelmű kapcsolat állapítható meg az innovációs tevékenység iránti fogékonyság és 
a nemzetköziesedés között. 

Az innováció és a vállalkozások nemzetköziesedése mérési rendszerének fejleszté-
séhez is hozzájárult a kutatás új, eddig nem, vagy csak szórványosan mért tényezők 
vizsgálatával, valamint az e-kérdőív bevezetésével.

Az elemzések fontos közös, általánosítható tanulsága, hogy a hazai öko-
innovációs rendszer továbbra is csak gyenge impulzusokat képes adni a kis- és kö-
zépvállalatok növekedéséhez, innovációihoz, külpiaci megjelenéséhez és modern kori 
nemzetköziesedéséhez. 

A kis- és középvállalatok, különösen a tudás- és technológiaigényes innovatív kis- és 
középvállalatok számára a megfelelő fi nanszírozási feltételek – számos kísérlet ellené-
re – még nem alakultak ki. Az is e magyar vállalati körhöz kapcsolódó probléma, hogy 
az alap- és alkalmazott kutatás fi nanszírozása megoldatlan, ami aztán kényszerszülte, 
kvázi vállalatok kialakulásához vezet. Mind a túl aktív támogatási rendszer, mind 
az alapkutatás fi nanszírozásának hiánya visszaüthet. Különösen igaz ez, ha ezek az in-
telligens tudomány- és technológiapolitika eszköztárának fogyatékosságaival párosul-
nak, mivel akkor nemcsak kialakulnak a kutatás-fejlesztési járadékvadász vállalkozá-
sok, hanem tartósan fenn is maradnak.

A kis- és középvállalatok nemzetköziesedése részben követi a nagyvállalatok világá-
ban megfi gyelt modelleket, vannak azonban önálló útjai is, amint erre az esettanulmá-
nyok példákat szolgáltatnak. 

Még ebben a tudásigényes vállalkozói körben is jellemző volt, amit a kerekasztal-
viták is megerősítettek, hogy az újdonságok piacra viteléhez szükséges szakértelem fon-
tosságát nem ismerik (f)el a vállalkozások. E szakmai tudásra való felkészítés kevéssé 
van jelen a hazai menedzsmentképzésben. A nemzetköziesedésre való felkészítés pedig 
megkívánná, hogy a felsőoktatás hallgatói menedzsmentképzésük egy részét Magyaror-
szágtól eltérő fejlettségű és kultúrájú országban kapják. 

Az információ mind az innováció-, mind a gazdaságpolitikában fontos sikertényező. 
A hazai kormányzati stratégia gyakran alapul nem pusztán tökéletlen, hanem meglehe-
tősen hiányos és nem mindig független forrásból származó információkon, amelyekre 
építve választ ki „győztes” vállalatcsoportokat. A stratégiaformáláshoz nélkülözhetetlen 
a megbízható információs rendszer, valamint a győzteseket kiválasztó politika helyett 
a győztesek kiválasztódásának feltételeit megteremtő politika.
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Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember–október (22–33. o.)

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 fi gyelmét 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 

* A tanulmány a KKVENT_8 „A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a  nemzetköziesedő tudásgaz-
daságok korában” című kutatás keretében készült. Témavezető: Inzelt Annamária, IKU Innovációs Kutató-
központ. Finanszírozók: az NKTH és a Pénzügykutató Alapítvány.
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Sass Magdolna, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.  
E-mail cím: sass@econ.core.hu
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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 defi níció 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 
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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 fi gyelembe 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 fi gyelnie. 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 megfi zetnie 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 fi gyelmet, 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 fi gyelembe 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 vállalatspecifi kus 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 vállalatspecifi kus 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 vállalatspecifi kus 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 fi gyelt 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 megfi gyelésének.) 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 fi nanszírozás 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 specifi ku-
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 fi nanszírozási 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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Kutatás-fejlesztés és innováció 
a nemzetköziesedés tükrében – a magyar 

információtechnológiai ágazat kis- 
és középvállalatainak esete

CSONKA LÁSZLÓ

A cikk az egyik széles körben jelentősnek és sikeresnek tartott hazai ágazat, a számí-
tástechnikai szolgáltatásokkal foglalkozó kis- és középvállalatok kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenységét és nemzetköziesedettségét vizsgálja. Arra keres választ, hogy 
mennyire érintettek a hazai kis- és középvállalatok a kutatás-fejlesztés és innováció glo-
balizálódásában, vagy milyen egyéb módon vesznek részt a nemzetközi folyamatokban. 
Az információtechnológia e cikkben vizsgált szegmense jelentős szerepet játszik ugyan 
a magyar gazdaság működésében, ám fejlődése és az ágazat kutatás-fejlesztési és in-
novációs tevékenysége a mérsékelt befektetések következtében nem tűnik fenntartható-
nak. A cikkben ismertetett empirikus adatok rávilágítanak arra is, hogy a vállalkozások 
többségére inkább a hagyományos nemzetköziesedés jellemző (mint például az export, 
a nemzetközi információcsere), s a kis- és középvállalatok nagyon kis része érintett je-
lentős nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködésekben, kutatási pro-
jektekben, esetleg globális terjeszkedésben, azaz modern kori nemzetköziesedésben. 
Ugyanakkor a válaszokból az is kitűnik, hogy már megjelent a vállalkozások körében 
a tudás, információ iránti igény, s ez a legfontosabb motiváló erő a nemzetköziesedés 
iránt. Annak érdekében, hogy mind több vállalkozás tudjon csatlakozni hozzájuk, javí-
tani kellene a vállalkozások tőkeellátottságán, az általános gazdasági környezeten, s elő 
kellene mozdítani a terjeszkedéshez releváns tudás megszerzését.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: O30, O52, F23, F29.

Az információtechnológia (IT) sok tekintetben meghatározó szerepet tölt be a ma-
gyar gazdaságban. Olyan tudásigényes, kutatás-fejlesztés- (K+F) intenzív ágazat, 
amelynek teljesítménye a magyar gazdaság hosszú távú nemzetközi versenyképessé-

* A tanulmány a KKVENT_8 „A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a  nemzetköziesedő tudásgaz-
daságok korában” című kutatás keretében készült. Témavezető: Inzelt Annamária, IKU Innovációs Kutató-
központ. Finanszírozók: az NKTH és a Pénzügykutató Alapítvány.

Csonka László, PhD, az IKU Innovációs Kutató Központ, Pénzügykutató Zrt. tudományos munkatársa. 
E-mail cím: csonka.laszlo@penzugykutato.hu
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ge szempontjából is kulcsfontosságú. Nemcsak a tudásintenzív gazdaság kialakulását 
lehetővé tevő eszközök és alkalmazások biztosítása miatt, hanem az ágazatban folyó 
tevékenység és ennek gazdasági növekedésre gyakorolt hatása miatt is. Az informá ciós 
és kommunikációs technológiák (IKT) emellett fontos motorjai és terepei is egyben 
a nemzetköziesedés folyamatának. Mára nemcsak a gyártás diverzifi kálódott földrajzi-
lag, hanem a nagy hozzáadott értéket termelő kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) fo-
lyamatok, feladatok is a globálisan leghatékonyabb központokba települtek, települnek. 

Az előzőekből következik, hogy a hazai vállalkozások – s elsősorban a kis- és középvál-
lalkozások (KKV) – részvétele a kutatás-fejlesztés és innováció nemzetköziesedésének 
folyamatában fontos fokmérője az ágazat nemzetközi versenyképességének, s ezáltal 
annak a potenciálnak, amellyel hozzájárulhat a gazdaság hosszú távú növekedéséhez. Ez 
a cikk a hazai információtechnológiai ágazatot, annak is elsősorban a számítástechnikai 
szolgáltatásokkal foglalkozó részét vizsgálja, hiszen a rendelkezésre álló adatok alapján 
ezen a területen számíthatunk nagyobb arányban a kutatás-fejlesztés és innováció terü-
letén is aktív hazai kis- és középvállalatok megjelenésére. A kis- és középvállalatok sze-
repéről a nemzetköziesedés terén eddig kevesebb vizsgálat született, mint a globalizá-
cióval leggyakrabban együtt emlegetett multinacionális vállalkozásokról. Ugyanakkor 
szerepük az ágazatban, a foglalkoztatásban éppúgy, mint a kutatás-fejlesztés és innová-
ció terén jelentős. A magyar gazdaság szereplőinek a megkésett csatlakozás következ-
ményeivel is meg kell küzdeniük, ezért a sikeres bekapcsolódás a nemzetközi gazdasági 
folyamatokba különös jelentőségű. A cikk arra keres választ, hogy a kiválasztott ága-
zatban működő magyar kis- és középvállalatok milyen mértékben nemzetköziesedtek, s 
ebben milyen szerepet játszik kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük. Hosszú 
távon mely tényezők segítik elő a magyar információtechnológiai ágazat kis- és közép-
vállalatainak nemzetközi versenyképességét?

A cikk első része röviden kitér a kutatás-fejlesztés és innováció nemzetköziesedésével 
kapcsolatos legfontosabb elméletekre, amelyek felhívják a fi gyelmet e folyamatok jelen-
tőségére a kis- és középvállalatok körében is. A második rész áttekinti az információ-
technológiai ágazat nemzetközi és hazai jellemzőit. A harmadik fejezet összefoglalja 
az empirikus kutatás eredményeit, amely képet ad a vizsgált hazai információtechno-
lógiai kis- és középvállalatok nemzetköziesedettségéről. Ezáltal jobban megérthetőek 
az információtechnológiai vállalkozás specifi kus folyamatai, a kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenység alapvető jellemzői. A cikk záró fejezete összefoglalja a legfon-
tosabb eredményeket és megállapításokat. Ezek alapján elmondható, a néhány jelentős 
siker ellenére az ágazat zömét alkotó kis- és középvállalatok alig nemzetköziesedtek, 
tevékenységükben a tartós növekedés, terjeszkedés lehetséges alapjainak csupán csíráit 
lehet felfedezni. 

Elméleti háttér

A tudásalapú gazdaságok korában különös jelentőségűvé vált a nemzetköziesedésben 
és a kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködésekben való részvétel, hiszen ezek 
fontos forrásai a versenyképességet alapvetően meghatározó tudásnak, tapasztalatoknak 
és tanulásnak. A kis- és középvállalatok nemzetköziesedését vizsgáló általános elméle-
teket összefoglalja Antalóczy Katalinnak és Sass Magdolnának e számban szereplő cik-
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ke, ezért ez a fejezet csak a kutatás-fejlesztéssel közvetlenül összefüggő elméleti mun-
kákra tér ki. A kutatás-fejlesztés és innováció átalakuló folyamatait – a multinacionális 
vállalkozások tevékenysége révén kibontakozó K+F (és innováció) nemzetköziesedését 
– már az 1990-es évek elején felismerték a kutatók (Archibugi és Michie, 1997, Howells, 
1990). Éppen az információtechnológia fejlődésének köszönhetően vált/válik lehetővé, 
hogy a földrajzilag elkülönült K+F részlegek/partnerek munkája megoszthatóvá, koor-
dinálhatóvá vált – csökkentve a koordináció és irányítás nehézségeit –, ez megalapozta 
az elosztott kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerek, partnerségi kapcsolatok ki-
alakulását. Különböző kísérletek születtek e folyamat leírására, amelyek más és más 
motivációkat, jellemzőket emeltek ki (például Kuemmerle, 1999, Sachwald, 2008, von 
Zedtwitz és Gassmann, 2002). Ezek hasonlóak abban a tekintetben, hogy a K+F és inno-
váció nemzetköziesedésének mértékét különböző fokokra osztják, kezdve az egyszerű 
adaptációtól a valóban globális kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerig. 

A termékekben és szolgáltatásokban megjelenő növekvő tudásintenzitás és e tudás 
nemzetköziesedése a multinacionális vállalatok nyomán erre az útra terelte a kis- és 
középvállalatokat is, akik korlátozott belső (humán) erőforrásaik miatt mindig is jobban 
rászorultak a külső kapcsolatokra (Edler, 2003, Szabó, 2002). A kis- és középvállalatok 
azonban nem egységesek, számos közülük csak hosszú fejlődés eredményeként vág bele 
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységbe, vagy lép ki a nemzetközi színtérre, míg 
mások már a kezdetektől nemzetközi, globális tevékenységben gondolkodnak. Nem is 
beszélve a kis- és középvállalatok azon – nagyobb – tömegéről, amelyek teljes életpályá-
juk során megmaradnak a belföldi piacon, és egy adott méretnél tovább nem is tervezik 
a vállalkozás növekedését.

Azok a kis- és középvállalkozások, amelyek belefognak kutatás-fejlesztési és inno-
vációs tevékenységbe, a szakirodalom alapján helyzeti előnyüket kihasználva hatéko-
nyabbak lehetnek a K+F terén akkor, ha képesek kihasználni ezeket a külső tudásfor-
rásokat (Audretsch és Vivarelli, 1996). A hazai kutatások közül Inzelt [2003b], és Inzelt 
és Szerb [2003] is bemutatott a hazai vállalkozások vizsgálata alapján e megállapítást 
alátámasztó adatokat. A külső tudásforrások hasznosítása terén a különféle ágazatok 
többféleképpen teljesítenek, s az egyes vállalkozások abszorpciós képességétől is jelen-
tősen függ sikerességük. E szám lehetőséget nyújt feldolgozóipari és szolgáltató, köze-
pes és csúcstechnológiai ágazatok tevékenységének összevetésére is (lásd: Antalóczy és 
Halász, Benke, valamint Sass írását e számban). Az átalakuló kelet-közép-európai orszá-
gok kis- és középvállalatai egyes tapasztalatok szerint nagyobb arányban nemzetközie-
sednek, bár ezt befolyásolják a vállalaton belüli menedzsmentképességek és a földrajzi 
elhelyezkedés is (Glas és szerzőtársai, 1999). Fontos tehát annak feltérképezése, hogy 
a hazai vállalkozások az előbb áttekintett folyamatok mely típusaiban milyen mértékben 
képesek részt venni.

Kutatások rámutattak, hogy a K+F nemzetköziesedése leginkább a csúcstechnoló-
giai, erősen tudásintenzív ágazatokban jellemző (például: Antalóczy és Halász írása e 
számban, Archibugi és Iammarino, 2002, Pavitt és Patel, 1999). Ezekben az ágazatokban 
ugyanis az elmúlt három évtized változásai, az egyre összetettebb, több tudományágra 
és technológiai területre kiterjedő tudásigény, a globálissá váló verseny miatt is gyor-
suló és dráguló fejlesztési ciklusok már a folyamat elején megnövelték a külső források 
igénybevételének jelentőségét. A szakirodalom alapján elsősorban azokban a csúcstech-
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nológiai ágazatokban képesek a kis- és középvállalatok lépést tartani, amelyekben na-
gyon fontos a jól képzett humán erőforrás szerepe (Narula, 2004). Ilyen ágazat például 
a jelen cikkben vizsgált információtechnológia is. 

Az információs és kommunikációs technológiai ágazat 

Az ágazat igazán sokrétű tevékenységet foglal magába: információtechnológiai 
eszközök és alkatrészek gyártása, mérőeszközök, számítástechnikai szolgáltatások és 
szoftverek gyártása, valamint a tágabban értelmezett információs és kommunikációs 
technológiák meghatározáshoz tartozó kommunikációs eszközök gyártása, szolgáltatá-
sa. Éppen ezért nem egyszerű meghatározni, mit is tekintsünk a vizsgálat tárgyának. 
Azoknak az ágazatoknak a köre, amelyeket az egyes elemzések, tanulmányok az in-
formációs és kommunikációs technológiai szektor részének tekintenek, gyakran elté-
rőek, a konkrét vizsgálattól és az elérhető adatok körétől függően vizsgálják tágabb 
vagy szűkebb értelemben az ágazatot. Az OECD által 1998-ban kidolgozott és széle-
sebb körben elfogadott alapvető osztályozás az ágazatot információs és kommunikációs 
technológiai termelő/szolgáltató szektorokra bontja, amelyek elektronikusan rögzítenek, 
továbbítanak és megjelenítenek adatokat és információkat (OECD 2002). E kategóriák 
mögé nézve az információs és kommunikációs technológiai szektor részei a számító-
gép és -alkatrész, elektronikai és híradástechnikai termékek gyártásával összefüggő 
tevékenységek, a számítástechnikai szolgáltatások, de a távközlés is. Tágabb értelemben 
vizsgálva a szektor teljesítményét és hatását, a kutatók fi gyelembe vesznek információs 
és kommunikációs technológiákat felhasználó ipar/szolgáltatás ágazatokat is, amelyek 
közvetetten támaszkodnak a szektor teljesítményére (például: Némethné, 2005). 

A nemzetközi ágazati osztályozási rendszerre épülő magyar besorolási rendszer alap-
ján a Központi Statisztikai Hivatal információstatisztikai szekciója az OECD osztályozá-
sához képest tágabb körben gyűjt adatokat: a) posta és távközlés, b) internetszolgáltatás, 
c) információtechnológiai szolgáltatás, d) információs és kommunikációs eszközök fel-
használása és e) tartalomszolgáltatás. Ebben a szemléletben az információs és kommu-
nikációs technológiák, valamint információs és kommunikációs technológiákat felhasz-
náló ágazatok is megjelennek. A kormányzat 2009-ben dolgozott ki ágazati iparpolitikai 
akciótervet, ebben az információs és kommunikációs technológiai szektor alatt az in-
formáció- és kommunikációtechnológiával foglalkozó vállalkozásokat értik, amelyeket 
három csoportba sorolnak: a) információtechnológiai hardver- és szoftvercégek, b) te-
lekommunikációs szolgáltatók és c) professzionális információtechnológiai szolgáltatók 
(NFGM, 2009, 4. o.).

A magyar információs és kommunikációs 
technológiai ágazat a nemzetközi adatok tükrében

Az ágazat legdinamikusabban az ázsiai régióban növekszik, de az EU is törekszik 
az USA-val szembeni lemaradása csökkentésére. „Az [IKT] ipar kiterjedését az EU-25-
ben jelzi, hogy 450 ezer vállalkozás folytat számítástechnikai szolgáltatást fő tevékeny-
ségként, és 2,5 millió foglalkoztatottal 300 milliárd euró forgalmat értek el 2003-ban. 
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[…] A szektor forgalma 1998–2004 között több mint 61 százalékkal bővült az EU-25 
tagállamában, háromszor olyan ütemben, mint a hagyományos feldolgozóipar átlaga. 
A szoftvergyártás és számítástechnikával kapcsolatos szolgáltatások produkálták a leg-
nagyobb növekedést, aminek több mint 80 százalékát a partner cégek megrendelései ge-
nerálták. Az exportárbevétel a forgalom átlag 20 százaléka, eszerint a számítástechnikai 
szolgáltatások a harmadik legjelentősebb exportorientált üzleti szolgáltató tevékenység, 
a piackutatás és közvélemény-kutatás (33 százalék) és a műszaki tesztelés és elemzés (23 
százalék) után. (EUROSTAT)” (Schmicom, 2006.)

Az európai információs és kommunikációs technológiai szektor legnagyobb szeletét 
a szolgáltatások, azon belül is a telekommunikációs és a szoftver-/információtechnológiai 
szolgáltatások jelentik (együtt a piac több mint 60 százalékát adják), a hardver- és egyéb 
készülékgyártás mértéke jóval kisebb. Ez összhangban van az ágazat fejlődése során tör-
tént változásokkal, amelynek következtében a fejlődést korábban generáló hardvergyártás 
jelentősége mind jobban visszaszorul, és átadta helyét az informatikai szolgáltatásoknak 
(epp.eurostat.ec.europa.eu). Magyarországon ugyanakkor az látszik, hogy a betelepült 
multinacionális információtechnológiai hardvergyártók tevékenysége nyomán az ágazat-
ban az EU átlagánál nagyobb a hardverrészterület szerepe (OECD, 2008).

A globális összefonódás egyik jele a határokon átnyúló felvásárlások és összeolva-
dások alakulása. Ennek mértéke az ezredforduló környéki – mesterségesen felhajtott 
– csúcsértékekhez képest ugyan jelentősen elmarad, de folyamatos növekedést mutatva 
2003–2006 között megduplázódott az ilyen ügyletek értéke, ráadásul az információs és 
kommunikációs technológiai szektorbeli aktivitás egészen 2007-ig meghaladta a más 
ágazatokban tapasztalt mértéket. A globális összefonódás révén elmondható, hogy mára 
az információs és kommunikációs technológiai K+F központok csaknem 20 százalé-
ka rendelkezik európai tulajdonossal, s a központok 24 százaléka található Európában. 
Ezek alapján megállapítható, hogy az európai régió még mindig vonzó a különböző 
nemzetközi vállalkozások számára.

1. táblázat
Az információs és kommunikációs technológiai 

K+F kutatóhelyek elhelyezkedése a vállalati központok szerint, 2007/2008
(Adatok százalékban)

Vállalati központ
K+F kutatóhely

APAC-régió Amerika EMEA-régió Japán

APAC-régió 29 4 7 1

Amerika 31 69 32 3

EMEA-régió 18 13 45 3

Japán 22 14 16 92

Összesen 100 100 100 100

Megjegyzések:  APAC-régió: Közép-, Délkelet-Ázsia, Csendes-óceáni térség, Amerika: Észak-, Közép- és 
Dél-Amerika, Karibi-térség, EMEA-régió: Európa, Közel-Kelet, Afrika.

Forrás: EC [2010], 119. o.
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Az 1. táblázatból jól látható, hogy Japán messze a legzártabb piac, csak nagyon kevés 
vállalkozás vetette meg a lábát a szigetországban, bár a japán vállalatok nagyobb arányban 
létesítettek nemzetközi K+F kutatóhelyet európai versenytársaikhoz képest. Egyértel műen 
amerikai és európai vállalkozások járnak élen K+F tevékenységük globalizálásában, 
s az EMEA-régióban (Ázsiát leszámítva) a legalacsonyabb a honos vállalkozások által 
fenntartott K+F kutatóhelyek aránya is. Ez alapján feltételezhető, hogy Európában jelen-
tős a külföldi leányvállalatok ágazatban játszott szerepe, ami különösen igaz Magyar-
országra is. A jelenség leglátványosabb az információs és kommunikációs technológiát 
gyártó szektorokban, ahol a Magyarországon megtelepedett (részben) külföldi tulajdo-
nú vállalkozások tevékenysége az ágazat forgalmának kétharmadát is eléri, de különö-
sen magas a kommunikációs eszközök gyártásában (TEÁOR’08 26) – a legmagasabb 
az OECD-tagországok között –, eléri a 95 százalékot. Jóval alacsonyabb (20 százalék 
alatti) viszont a külföldi leányvállalatok szerepe az információtechnológiai szolgáltatási 
ágazatokban. Amennyiben szűkebben, a nemzetközi leányvállalatoknak az ágazat K+F 
ráfordításában játszott szerepét kívánjuk vizsgálni, akkor az OECD [2008] kiadványa 
alapján elmondhatjuk, hogy ennek mértéke Portugáliát követően (86 százalék) Magyar-
országon (82 százalék) a legmagasabb 2005-ben. Ezzel szemben az USA-ban jóval 10 
százalék alatti ez a mérték, Japánban pedig 1 százalék alatti. (A külföldi leányvállalatok 
hazai gazdaságban játszott szerepéről bővebben lásd például: Inzelt, 2003a)

Az információs és kommunikációs technológiai szektor kutatás-fejlesztési és inno-
vációs tevékenységére jellemző, hogy az OECD-országokban 2,5-3-szor annyit költenek 
K+F-re, mint más, hagyományosnak tekinthető ágazatban (például autóiparban). A leg-
nagyobb vállalkozások árbevételük csaknem 6 százalékát költik erre a területre (NFGM, 
2009). Az információs és kommunikációs technológiai vállalkozások K+F ráfordítá-
sainak nagysága eléri a GDP 0,3 százalékát Európában, 0,7 százalékot az USA-ban és 
majdnem 0,9 százalékot Japánban, miközben Dél-Koreában és Tajvanon ez az adat 1,3 
százalék körül alakul (EC, 2010). Az EU-n belül Németország, Franciaország, az Egye-
sült Királyság és Svédország fordítják a legtöbbet e területre (OECD, 2008). A magyar 
információs és kommunikációs technológiai terület úgy tűnik, hogy nemzetközi össze-
vetésben nem teljesít kiemelkedően. A Magyarországhoz hasonló méretű és fejlettségű 
Csehország abszolút mértékben az információs és kommunikációs technológia területén 
többszörösét (6-7-szeresét) fordítja K+F-re, de az általában gyenge mutatókat produkáló 
EU-tagállamok közül Görögország és Portugália is többet fordít erre a tevékenységre 
(OECD, 2008).

A K+F intenzitását vizsgálva (vállalkozási K+F ráfordítások aránya a hozzáadott ér-
tékhez viszonyítva) azt láthatjuk, hogy ez az adat az EU-ban mindössze 6 százalék, 
miközben az USA-ban 11, Japánban, Dél-Koreában és Tajvanban pedig 12-16 százalék 
körüli (EC, 2010). Ezek az adatok rávilágítanak az európai szereplők lemaradására a fel-
törekvő ázsiai és a hagyományosan vezető szerepet betöltő USA-beli vállalkozások mö-
gött. Az EU legfrissebb kiadványa (EC, 2010) alapján elmondható, hogy az EU északi 
tagországaiban (Finnország, Svédország, Dánia) a legnagyobb (0,5–1,5 százalék) az in-
formációs és kommunikációs technológiai szektor szerepe a vállalkozási K+F ráfordítás 
intenzitásából (BERD/GDP). Magyarországon ezzel szemben az ágazat hozzájárulása 
a legalacsonyabbak között van (0,1 százalékot sem ér el), hasonlóan több más kelet-kö-
zép-európai tagállamhoz. Az információs és kommunikációs technológiai szektor kuta-
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tásait támogató hazai kormányzati források is elmaradnak az EU-tagállamok átlagától. 
Az új tagországok közül Csehország és Szlovénia fordítja a legtöbbet kormányzati forrá-
sokból az információs és kommunikációs technológiai kutatásokra (0,02–0,04 százalék), 
Csehország így alig marad el az EU-27 átlagától (EC, 2010). Az információs és kommu-
nikációs technológiai költések visszafogottsága, és ezáltal kicsi hazai piac mellett az is 
problémát jelent, hogy az elmúlt néhány évben annak növekedése is visszafogott volt, 
elmaradt a régió és Európa más országaiban tapasztalható növekedéstől (NFGM, 2009).

A magyar információs és kommunikációs technológiai ágazat néhány sajátossága

Az ágazat rendszerváltást követő fejlődésében fontos szerepe volt a hazánkban meg-
telepedő információs és kommunikációs technológiai hardverek gyártására szakosodott 
multinacionális vállalkozásoknak, de a rendszerváltás során alakult számos „garázsvál-
lalkozásnak” is, amelyek komparatív előnyeiket kihasználva – a meglévő jól képzett 
munkaerőre alapozva – igyekeztek boldogulni a szoftverfejlesztés területén. Interjúala-
nyaink is ez utóbbi tulajdonságot, a humán erőforrások pozitív szerepét emelték ki: ez 
az a sajátosság, amely komparatív előnyt biztosít a hazai vállalkozásoknak a nemzetközi 
piacokon is, így az ágazatnak erre az erőforrásra alapozó területein érhetők el nemzet-
közi sikerek is. (Az ágazat hazai helyzetéről, gazdasági szerepéről áttekintést ad például: 
Sass, 2006) 

Az ágazat hazai méretét jellemezheti az ágazatban működő vállalkozások száma, 
amely 2007-ben az előző évihez képest 2 százalék növekedéssel kb. 12 700, a foglalkoz-
tatottak száma pedig 6,7 százalék növekedéssel 52 ezer fő (NFGM, 2009). A teljes infor-
mációs és kommunikációs technológiai szektor fontos jellemzője az exportorientáltság. 
Ebben szerepet játszhat a külföldi tulajdonú vállalkozások szerepe az ágazatban, ame-
lyek elsősorban az itt található munkaerő pozitív adottságai miatt telepedtek le Magyar-
országon, de az információs és kommunikációs technológiai vállalkozások alapvetően 
mindig is az európai, globális piacokat tartották tevékenységük fő területének. A hu-
mán erőforrások szerepe a kutatás-fejlesztés és innováció szemszögéből is kiemelkedő. 
Azonban a magyarországi információs és kommunikációs technológiai szektorban fog-
lalkoztatott kutatók létszáma az OECD-tagországok közül csak a Szlovéniában és Me-
xikóban mért adatot előzi meg, hasonlóképpen kedvezőtlen a helyzet, ha az információs 
és kommunikációs technológiai szektor kutatóinak arányát az összes kutató számához 
viszonyítjuk. Ebben a mutatóban Magyarországnál kedvezőtlenebb helyzetben Spanyol-
ország, Svájc, Lengyelország és Mexikó van (OECD, 2008).

Az információs és kommunikációs technológiai szektor egyes részterületeinek ada-
tait vizsgálva látható, hogy a számos tevékenységi terület közül a szolgáltatások, a szoft-
verfejlesztéssel összefüggő területek rendkívül gyorsan fejlődtek a 2000-es években. 
Az adatbázis-szolgáltatással vagy hardver-szaktanácsadással foglalkozó vállalkozá-
sok nettó árbevétele több mint ötszörösére nőtt 2000–2007 között, de megduplázódott 
a szoftverkészítés, szaktanácsadás és az egyéb számítástechnikai tevékenység területén 
is. Ennél jóval kisebb mértékben bővültek a lehetőségek az adatfeldolgozás vagy az iro-
da- és számítógép-javítás terén (www.ksh.hu).
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A magyar információs és kommunikációs technológiai szektor vállalkozási K+F 
ráfordításait részletesebben vizsgálva megállapítható, hogy az a gyártószektorokban 
magasabb. annak ellenére, hogy itt a kutatóhelyek száma alig harmada az információ, 
kommunikáció területéhez képest (lásd a 2. táblázatot). Ez vélhetőleg a kevesebb számú, 
de nagyobb – és így nagyobb erőforrásokkal rendelkező – piaci szereplőnek köszönhető. 
Érdekes módon a két (al)ágazatban nagyságrendileg hasonló létszámban foglalkoztat-
nak kutatókat, s ebből is arra következtethetünk, hogy a gyártó ágazatokban kevesebb 
helyen, de egy helyen több kutatóval és egy kutatóra jutó jóval nagyobb költségvetéssel 
dolgoznak a vállalkozások.

2. táblázat

A vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatottak száma 
és ráfordításai az információs és kommunikációs technológiai szektor 

kiemelt ágazataiban és összesen 2008-ban

Gazdasági ág Kutatóhelyek 
száma

K+F foglalkoztatottak 
tényleges létszáma (fő)

K+F foglalkoztatottak teljes 
munkaidejű dolgozókra 
átszámított létszáma (fő)

K+F 
ráfordítások 

(millió forint)
Összesen Kutatók, 

fejlesztők Összesen Kutatók, 
fejlesztők

Számítógép, 
elektronikai, optikai 
termék gyártása

27 843 654 777 618 8 151,9

Információ, 
kommunikáció 98 1 150 884 875 662 4 955,3

Mindösszesen 1155 14 043 9408 11 373 7912 140 041,9

Forrás: KSH [2009], 86–87. o.

A kiemelt ágazatokban található a magyarországi összes vállalkozási kutatóhely 
majdnem 11 százaléka, s ezzel együtt az összes magyarországi K+F (vállalati) ráfordí-
tás majdnem 10 százaléka, bár ehhez még hozzászámítható néhány, más tudományág-
ba sorolt kutatóhely (például az egyéb természettudományi, műszaki K+F ágazatban). 
Összességében jelentősnek mondható az információs és kommunikációs technológiai 
ágazat K+F tevékenysége más ágazatokhoz viszonyítva, bár ez legnagyobb részben 
a multinacionális vállalkozásoknak köszönhető, kevésbé a kis- és középvállalatok telje-
sítményének. Még jobban kihangsúlyozódik az ágazat jelentősége, ha a létszámadatokat 
vizsgáljuk. A 2. táblázatban kiemelt két ágazat adja ugyanis az összes K+F foglalkozta-
tott 14 százalékát, de a kutatók-fejlesztőknek már a 16 százaléka kerül ki az információs 
és kommunikációs technológiák ezen két ágazatából. 

A kis- és középvállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységéről ága-
zatra lebontott adatokkal nem nagyon rendelkezünk, így az EU European Innovation 
Scoreboard 2009 (EC, 2009) összeállításában is csupán a teljes kis- és középvállalati 
szektor teljesítményére következtethetünk. Azt állapíthatjuk meg, hogy míg az EU-27-ek 
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átlagában az összes kis- és középvállalatok 33 százaléka vezet be termék- vagy tech-
nológiai innovációt. Magyarországon ez az arány alig 17 százalék, s csak kicsivel jobb 
a helyzet a szervezeti és marketinginnovációk terén, amiben az EU-27 kis- és középvál-
lalatok 40 százaléka, a hazaiak 26 százaléka aktív (EC, 2009). Szintén e forrás adatai 
szerint az EU-27 tagállamában a kis- és középvállalatok 30 százaléka végez innovációt 
saját szervezetén belül, s az innovatív kis- és középvállalatok 9,5 százaléka vesz részt 
együttműködésekben. Magyarországon ugyanezek az arányok mindössze 13,2 százalék 
és 6,5 százalék (EC, 2009). Arról kevés információval rendelkezünk, hogy a hazai infor-
mációs és kommunikációs technológiai ágazat ennél az átlagnál jobban, netán még rosz-
szabbul teljesít. Az elérhető néhány adat (például: KSH, 2006) alapján feltételezhetjük, 
hogy az ágazat kis- és középvállalatai az átlagosnál innovatívabbak, s az együttműködé-
sek terén is valamivel aktívabbak. Az áttekintett adatokból az mindenesetre igazolódni 
látszik, hogy az információs és kommunikációs technológiai szektor jelentős szerepet 
játszik a magyar gazdaság működésében, ám a folyamatok nehezen fenntarthatónak tűn-
nek, s az ágazat kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége is elmarad az EU-tagálla-
mok többségében tapasztalható gyakorlattól. 

A magyar információtechnológiai szektor kis- és középvállalatainak 
részvétele a kutatás-fejlesztés és innováció nemzetköziesedésben

A cikk alapjául szolgáló kutatás a kis- és középvállalatok K+F tevékenysége 
nemzetköziesedésének vizsgálata érdekében az információs és kommunikációs tech-
nológiák egy szűkebb területére, olyan információtechnológiai ágazatokra koncentrált, 
ahol jelentősebb számban aktívak a kis- és középvállalatok. Így a TEÁOR’08 kategorizá-
lása alapján a vizsgálatba bevont információtechnológiai ágazatok a következők voltak:

– számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának (TEÁOR’08 26) egyes 
alágazatai, 

– egyéb feldolgozóipari tevékenységek (TEÁOR’08 32) egyes alágazatai, és 
– információtechnológiai szolgáltatások (TEÁOR’08 62).
Egy ilyen sokszínű iparág jellemzése – ahogy az előzőekben is érzékeltettük – nem 

egyszerű feladat. E fejezet fő célja, hogy az empirikus adatok alapján az információtech-
nológiai ágazat előbb felsorolt részterületeit és e terület kutatás-fejlesztési és innovációs 
aktivitását, a tevékenységek nemzetköziesedését bemutassa. Ezáltal rávilágít a globali-
záció kiterjedtségére az ágazatban. A kutatási módszert részletesen e szám bevezető cik-
ke (Inzelt, 2011a) ismerteti, így e helyen csak az ágazati minta sajátosságait ismertetjük.

A vizsgált sokaság

Az empirikus vizsgálat online kérdőíves felmérésre (2009 nyarán) és vállalati inter-
júkra épült, amelyeket kiegészítettek a kutatás során szervezett szakértői kerekasztal-
beszélgetések tanulságai. Az e-kérdőívet – az információtechnológiai vállalkozásokról 
rendelkezésre álló különböző listák alapján – összesen 230 információtechnológiai vál-
lalkozásnak küldtük ki, s az így megkeresett vállalkozások közül 49-től érkezett érté-
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kelhető és feldolgozható válasz. A kutatáshoz 6 további vállalkozással készült interjú.1 
A kérdőíves felmérés mintájának kiválasztása során és az interjúalanyok azonosítása-
kor is arra törekedtünk, hogy olyan vállalkozásokat vizsgáljunk, amelyek vélhetően 
végeznek valamilyen kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet és/vagy érintettek 
a nemzetköziesedés valamilyen formájában. Az online felmérés során kapott válaszokat 
szervesen kiegészítik a vállalati interjúkban és a kerekasztal-beszélgetések során ka-
pott mélyebb, részletesebb információk, amelyek lehetőséget adnak a kérdőíves válaszok 
alapján kirajzolódó főbb trendek pontosabb megértésére. A különféle forrásból szárma-
zó információkat együtt elemezzük a következő témakörök szerint: a) innovativitás, b) 
versenyképesség és c) nemzetköziesedés.

A 49 online válaszadó igen sokszínű: az alapadataikat megadó 37 vállalkozás árbe-
vétele 1 és 1350 millió forint között szóródik (lásd a 3. táblázatot), K+F költségeik pedig 
7 és 60 millió forint között szóródnak 2008-ban (lásd a 4. táblázatot) Az adatok enyhe 
emelkedést mutatnak 2004 és 2008 között, de azt is meg kell említeni, hogy a válasz-
adók többsége 0 millió forintot adott meg e két kérdésre. 

3. táblázat
A válaszadók nettó árbevételének nagysága

Értékesítés nettó 
árbevétele

1–40 millió 
forint

41–400 millió 
forint

400 millió forint 
felett 0 millió forint

Válaszadók száma

2004 11 10 3 13

2008 7 13 6 11

Forrás: KKVENT_8.

4. táblázat
A válaszadók K+F költségeinek nagysága

K+F költségek
1–10 millió 

forint
11–20 millió 

forint
21–30 millió 

forint
30 millió forint 

felett 0 millió forint

Válaszadók száma

2004 10 – – 1 26

2008 4 3 1 6 23

Forrás: KKVENT_8.

Létszámukat tekintve a 37 vállalkozás 43 százaléka kisvállalkozás, 24 százalék 
mikrovállalkozás, és 12 vállalkozás 0 létszámot adott meg 2008-ban, ez a vállalkozások 
méretének enyhe növekedését jelenti 2004-hez képest (lásd az 5. táblázatot). A válasz-
adók többsége 2008-ban 1–4 főt foglalkoztatott K+F munkakörben, de 18-an egy főt sem 
(ez utóbbiak száma 2004-ben még 21 volt).

1 A felkeresett vállalkozások: Graphisoft Kft., IND Group., Morphologic Kft., 4D Soft KFt., NNG Kft., 
Balabit Kft.
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5. táblázat
A válaszadók létszámadatai

Vállalkozás létszáma
Összes foglalkoztatott K+F létszám

2004 2008 2004 2008

1–4 7 7 12 11

5–9 5 2 4 5

10–15 6 6 – 3

16–25 6 8 – –

25 felett 1 2 – –

Forrás: KKVENT_8.

Az online kérdőívre válaszoló információtechnológiai vállalkozások túlnyomó több-
sége információtechnológiai szolgáltatást végez, s fő tevékenysége a TEÁOR’08 osztá-
lyozás szerint információtechnológiai szolgáltatás (94 százalék), s csak elenyésző részük 
tekinthető információtechnológiai gyártó vállalkozásnak (6 százalék). Ez összefügg 
a szektor előző fejezetben bemutatott sajátosságaival, amely szerint a hardvergyártás 
jelentősége egyrészt visszaszorulóban van, másrészt ezt a területet néhány nagy, multi-
nacionális (bér)gyártó uralja, ahol a kis- és középvállalatoknak kevés gazdasági esélye 
van. Ezzel szemben a jóval kisebb beruházást igénylő szolgáltatási ágazatokban több 
lehetőségük nyílik a kisebb méretű vállalkozásoknak is, akik e területeken már jobban 
ki tudják aknázni rugalmasságukat a méretgazdaságossági szempontok háttérbe szoru-
lásával. Az interjú céljából felkeresett sikeres hazai kis- és középvállalatok is ez utóbbi 
ágazatban aktívak, gyártási tevékenységet (szoftvertől eltekintve) nem folytatnak.

A vizsgált vállalkozások 49 százaléka 2001 után alakult meg, ráadásul 16 százalékuk 
csak 2008 után. Ez az adat utalhat az információtechnológiai szektorban tapasztalt álta-
lánosan gyors fejlesztési ciklusra, amelynek keretében maguk az innovációkat létrehozó 
vállalkozások is gyorsan éretté válnak, tűnnek el a piacról felvásárlások, összeolvadások 
révén, vagy – rosszabb esetben innovációjuk jelentette versenyelőnyük csökkenésével 
– megszűnéssel. Ebben az ágazatban különösen fontos a gyors megújulás, az állandó 
fejlődés, s csak az e téren különösen sikeres vállalkozások tudnak hosszabb távon is 
a piacon maradni. A feladat nehézségét jelzi, hogy a válaszadók alig 16 százaléka ré-
gebbi alapítású 1991-nél. Ugyanakkor azt is fontos kiemelni, hogy a felkeresett sikeres 
információtechnológiai kis- és középvállalatok többsége a rendszerváltás környékén jött 
létre. Így esetük inkább azt támasztja alá, hogy sikeres termékekkel és hatékony mene-
dzseléssel a siker nemcsak átmeneti lehet, hanem hosszabb távon is fenntartható növe-
kedést szolgálhat. Ehhez az interjúk tapasztalatai alapján hozzátehetjük a hosszú távú 
siker összetevőiként a rugalmasság, megújulási képesség fontosságát, az elkötelezett (és 
jól képzett) szakemberek igényét.

Innovációs aktivitás

A kutatás e szám bevezető cikkében (Inzelt, 2011a) ismertetett mintaválasztásából 
következően nem meglepő, hogy a válaszadók túlnyomó többsége (csaknem 90 százalé-
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ka) innovatív kis- és középvállalat, ami semmi esetre sem jellemző a teljes hazai kis- és 
középvállalati szektorra. Egy-egy információtechnológiai vállalkozás nagyon gyakran 
több innovációt is bevezetett 2006–2008 között. Legnagyobb arányban termék- és tech-
nológiai (eljárás-) innovációkat vezettek be (együttesen vagy külön-külön) a vállalkozá-
sok, de előfordultak szervezeti és marketinginnovációk is. A válaszadó vállalkozások 
közül 30-an jeleztek termékinnovációt, 41-en technológiai innovációt, s mindössze nyol-
can szervezeti innovációt, öten marketinginnovációt. Az információtechnológiai cégek 
ez alapján valamivel aktívabbak a technológiai innovációk terén, hiszen az innovációk 
majdnem felét ez a típus teszi ki. A szervezeti és marketinginnovációk az esetek nagyon 
kis részét adják (lásd a 6. táblázatot).

6. táblázat

Az innovációk kifejlesztői az egyes innovációs típusok szerint

Innovációk kifejlesztői
A vállalkozás önállóan A vállalkozás másokkal 

együttműködésbenInnovációk típusa

Termékinnováció 18 12

Technológiai innováció 19 22

Szervezeti innováció 8 –

Marketinginnováció 3 2

Forrás: KKVENT_8.

A válaszadó információtechnológiai vállalkozások többsége önállóan fejleszti ki 
az innovációt, de 43 százalékuk részt vesz valamilyen innovatív együttműködésben is. Ez 
az arány valamivel magasabb, mint amit az előző fejezetben ismertetett, a magyarországi 
kis- és középvállalatok egészéről elérhető statisztikai adatok alapján várhatnánk. A tech-
nológiai innováció esetén ráadásul abszolút mértékben is több innovációt dolgoznak ki 
együttműködésben a vállalkozások, mint egyedül, saját szervezeten belül (6. táblázat). 
Érdekes, hogy a válaszadó információtechnológiai kis- és középvállalatok körében egy-
általán nem jellemző a máshol kifejlesztett innováció átvétele. A kis- és középvállalatok 
képviselői elmondták, a működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges ismereteket, innová-
ciókat igyekeznek házon belül előállítani, s csak kényszerűség esetén együttműködések 
keretében. Ennél tovább viszont egyáltalán nem mennek, így egyikük sem említette, 
hogy egy az egyben átvennének máshol kidolgozott megoldásokat. Erre egyrészt anyagi 
erőforrásaik sem lennének elégségesek, másrészt az ágazat jellegzetessége, hogy sokszor 
egyedi megoldások kidolgozására van szükség, s ebben az esetben nagyon valószínűtlen, 
hogy egy harmadik személy már rendelkezzen a szükséges megoldással.

Az innovációkat megalapozó K+F tevékenységnek nem az egyetlen hasznosítási 
módja a saját szervezeten belül történő bevezetés, számos vállalkozás értékesíti más 
szervezetnek is K+F eredményeit. Ez a helyzet az információtechnológiai vállalkozá-
sok 44 százalékában fordult elő, és jellemző módon a hazai vagy külföldi kis- és kö-
zépvállalatoknak (32-32 százalékban) történt az értékesítés, az esetek alig harmadában 
nagyvállalatok (multinacionális és hazai) a vásárlók. Az innovációs tevékenységeknek 
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szinte ez az egyetlen vetülete, ahol valóban jelentős partnerként jelenik meg a külföld, 
a nemzetközi partnerek. 

A nemzetközi kapcsolatok sem az előbb elemzett innovációs fejlesztési partnerek, 
sem az innováció forrásai vagy a hálózati kapcsolatok terén nem meghatározók. Az in-
novációk elsődleges forrásai a vevők, utánuk a beszállítók és az egyetemek következnek, 
s csak őket követik a külföldi partnerek. 

A válaszadók megerősítették azt a feltételezést, hogy a hazai vállalkozások körében 
a hálózati aktivitás elmarad a nemzetközi kutatások által rögzített átlagoktól (például 
Hagedoorn és Roijakkers, 2000, Roijakkers és Hagedoorn, 2006), ami különösen igaz 
a nemzetközi és/vagy kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködésekre. Az informá-
ciótechnológiai kis- és középvállalatok alig 5 százaléka csatlakozott hazai hálózathoz, 
s még ennél is kevesebben (3 százalék) nemzetköziekhez. Ráadásul a hazai hálózatok 
között még többségben vannak a kutatás-fejlesztési és innovációs típusú együttműködé-
sek, a nemzetközi kapcsolatokban már az értékesítési hálózatok dominálnak. Ez viszont 
feltételezi, hogy sokkal nehezebben tudják követni az ágazat legfontosabb trendjeit, fej-
lesztési irányait, s erőfeszítéseiket nem tudják megkönnyíteni, megosztani másokkal. 
Egyfajta fejlődést csupán az a tény jelez, hogy amíg a hazai hálózatokban való tagság 
a legtöbb esetben legalább 3-5 éves múltra tekint vissza, addig a nemzetközi aktivitás 
egy évnél is rövidebb, vagy 1-2 éves kapcsolatot jelent. Feltételezhető, hogy a vállal-
kozások a hazai, jobban ismert környezetben szereznek tapasztalatokat a hálózatokban 
való részvétellel kapcsolatban, s a pozitív tapasztalatok – s egyéb kedvező körülmények 
teljesülése esetén – lépnek ki a nemzetközi együttműködések területére.

A vállalkozások versenyképessége

A vállalkozások nemzetköziesedésének egyik alapfeltétele, hogy képesek legyenek 
a hazai környezettől eltérő helyzetben is versenyképes termékkel, szolgáltatással a piac-
ra lépni. A hazai, megszokott elvárásokkal szemben a külföldi terjeszkedés sok esetben 
nagyobb követelményeket, élesebb és több szereplőt érintő versenyhelyzetet jelent a vál-
lalkozások számára, ezért csak azok tudnak sikeresek lenni, akik képesek megfelelni 
ezeknek az elvárásoknak. Annak érdekében, hogy a hazai vállalkozások nemzetközi 
esélyeit jobban megértsük, megkértük a vállalkozásokat, hogy értékeljék hazai és nem-
zetközi versenyképességüket.

Ahogy arra számítani lehetett, a vállalkozások többsége hazai versenyképességé-
vel elégedettebb, mint nemzetközi esélyeivel, bár a különbség nem túl nagy (lásd a 7. 
táblázatot). A vizsgált négy dimenzió közül az információtechnológiai vállalkozások 
termelési folyamataikkal a legelégedettebbek, ezt követi a termékük versenyképessége. 
Közepesen, illetve annál kevésbé tartják versenyképesnek szervezeti és marketingmeg-
oldásaikat. Az iparág vezető vállalkozásaival történő összevetésben ez a sorrend nem 
változik, de egyetlen területen sem haladja meg a közepes szintet. Érdekes még meg-
jegyezni, hogy a hazai piacon minden dimenzióban voltak olyan vállalkozások, ame-
lyek versenytárs nélküliek saját területükön, a nemzetközi piacon azonban ez már nem 
áll fenn, kivéve a szervezeti megoldások néhány esetét. A dimenziók közötti rangsor 
még egy dolog miatt tanulságos. A kérdőívből úgy tűnik, hogy a kis- és középvállalatok 
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jobbnak ítélik technológiai képességeiket, mint termékeiket. A felkeresett sikeres in-
formációtechnológiai vállalkozások azt említették, hogy sikerük legfontosabb feltétele 
– a szerencsés körülmények összejátszásán túl – az egyedi, kiemelkedő termék, amely 
képes volt akkora keresletet generálni, hogy fi nanszírozta a kis- és középvállalatok stabil 
növekedését az elmúlt években. A kérdőív és a gyakorlati tapasztalatok között tapasztal-
ható látszólagos ellentét oka talán éppen a nemzetközi sikerben keresendő. A hazai pia-
con innovatív, esetleg a nemzetközi piacokon első lépéseiket tevő vállalkozások sajátos 
(technológiai) megoldásaikkal már a hazai átlag fölé tudnak emelkedni, ám szükséges 
lenne, hogy erősségeiket versenyképes, eladható termékkel ki is tudják használni. Vél-
hetően a kérdőívre válaszoló kis- és középvállalatok ezt a lépést még nem tudták meg-
tenni, míg a felkeresett sikeres vállalkozások éppen e lépés gyümölcseit élvezik jelenleg 
is, nem elfeledkezve a folyamatos fejlődés, megújulás fontosságáról sem.

7. táblázat

Az információtechnológiai vállalatok önértékelése versenyképességükről 
a hazai versenytársakhoz és az iparág vezető vállalkozásaihoz képest 

(Válaszok átlaga)

Versenyképességi terület A hazai 
versenytársakhoz képest

Az iparág vezető 
vállalataihoz képest

Termék 2,4 2,0

Technológia 2,6 2,1

Szervezeti megoldások 1,9 1,5

Marketingmegoldások 1,4 1,4

Megjegyzés: Max. érték = 3,0 (nagyon versenyképes = 3, közepesen versenyképes = 2, alig versenyképes = 1).

Forrás: KKVENT_8.

A nemzetközi versenyképességnek számos olyan összetevője lehet, amely sikeressé 
teheti a terméket, a technológiát, a szervezetet. Egy előre megadott tényezőlista alapján 
a válaszadók értékelték, hogy a nemzetközi versenyképesség egyes tényezői mekkora 
szerepet játszanak vállalkozásuknál (lásd a 8. táblázatot).

Az információtechnológiai cégek válaszadói legfontosabbra vállalkozásuk speciális 
szaktudását és az alkalmazkodási képességet értékelték. Egyformán nagy fontosságot 
tulajdonítanak a fejlesztési és a gyors tanulási képességeknek, valamint a termék/el-
járás minőségének is. A válaszok megerősítik a jelen kor tudásgazdaságáról alkotott 
képet, hiszen a termelési és tőketényezők helyett a tudással összefüggő képességek vál-
tak a legfontosabb versenyképességi tényezőkké. A termék/eljárás minőségének nagy 
szerepe pedig összhangban van a külföldi piacok hazaitól eltérő elvárásaival, igényes-
ségével kapcsolatban megfogalmazott elképzelésekkel. Csak ezek után következnek 
olyan, a vállalat technológiai folyamataival összefüggő szempontok, mint a termék tech-
nológiai kiválósága, az újdonságok piaci bevezetése, a folyamatok technológiai előnye 
és a rendszeres termékfejlesztés. Érdekes módon – ebben a rangsorban – háttérbe szo-
rulnak a munkaerővel, a menedzsment- és marketingtevékenységgel, a cég hírnevével 
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kapcsolatos szempontok. A versenyképességi tényezők e fajta rangsorát az interjúk is 
megerősítették. A nemzetközileg sikeres vállalkozások elsősorban saját, egyedi tudá-
sukra támaszkodnak, s ha képesek megfelelő minőségű, hatékonyan előállítható, a fel-
használók igényeinek megfelelő termékkel a piacra lépni, akkor sikeressé válhatnak. 
Mivel a hazai bérszínvonal már nem annyival alacsonyabb a nyugat-európainál, hogy ez 
jelentős versenyelőnyt jelentsen – ráadásul az igazán tehetséges munkatársakat jól meg 
kell fi zetni, hogy megakadályozzák elcsábításukat –, az ártényező jelentősége visszaszo-
rulóban van. Az előzőek után az sem meglepő, hogy a lista végén találjuk a hálózatba 
tartozást, hiszen nem volt túl sok példa erre a válaszadók körében, így pedig a hálózatok 
jelentőségének, előnyeinek felismerése is nehezebb. A szervezési előny, a termelésszer-
vezés kis szerepe is azzal lehet összefüggésben, hogy e téren a vállalkozások az iparág 
vezető vállalkozásaihoz képest kevésbé érezték magukat versenyképesnek.

8. táblázat

A vállalat nemzetközi versenyképességét befolyásoló legfontosabb tényezők

Versenyképességi terület Átlag
Kiemelkedően 

fontos
Közepesen 

fontos Alig fontos Nem jellemző

választ adók száma

Speciális szaktudás 2,8 30 9 – –

Változáshoz alkalmazkodás 2,5 25 8 3 2

Fejlesztési képesség 2,4 21 15 – 2

Termék/eljárás minősége 2,4 21 15 – 2

Gyors tanulás képessége 2,4 20 16 – 2

Termék technológiai előnye 2,3 16 20 – 2

Újdonságok piaci bevezetése 2,3 20 12 4 2

Folyamat technikai előnye 2,2 14 21 – 3

Rendszeres termékfejlesztés 2,2 15 18 3 2

Képzett munkaerő alacsony 
bérköltséggel 2,2 13 22 2 2

Cég hírneve 2,1 11 22 3 2

Menedzsmentképességek 2,1 15 18 – 5

Marketingtevékenység 2,0 9 22 5 2

Olcsóság 1,9 7 22 7 2

Bevezetett márkanév 1,8 7 20 9 2

Olcsó munkaerő 1,8 9 16 11 3

Hálózatba tartozás 1,6 8 12 12 6

Szervezési előny 1,5 8 13 8 9

Saját szabadalmak 1,1 3 10 14 11

Forrás: KKVENT_8.
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A vállalkozások nemzetköziesedése

A kutatás-fejlesztés és innováció nemzetköziesedése kapcsán érdemes azt is meg-
vizsgálni, hogy a nemzetköziesedés hagyományos és modern formái (Inzelt, 2011b) és 
annak továbbfejlesztett formái mennyire jellemzők a vizsgált sokaságra. A hagyomá-
nyos nemzetköziesedésnek ugyanis számos formája létezhet, a közvetett vagy közvetlen 
exporttól kezdve a kifejlettebb képviselői vállalati funkciókig, amelyek elvezethetnek 
a tevékenység teljes mértékű globalizálásáig. 

A válaszadók körében a hagyományos nemzetköziesedés, az exporttevékenység 
a leginkább jellemző a mintára, de még ez is mindössze a válaszadók 31 százalékát (15 
vállalat) érinti. Az exporttevékenységhez képest jóval kisebb az import szerepe, a vál-
lalkozások alig 12 százaléka (6 vállalkozás) érintett ebben. Ez utóbbi talán annyira nem 
meglepő, hiszen az információtechnológiai ágazat kevésbé anyagigényes, s a mintába is 
inkább szolgáltató vállalkozások kerültek, amelyek hozzáadott tudásuk révén teremte-
nek új értéket. Az exportáló/importáló vállalkozások esetében ez a tevékenység árbevé-
telük igen változó részét teszi ki. Export esetében a vállalkozások harmadánál ez nem 
éri el árbevételük 10 százalékát, ugyanakkor 27 százalékuk esetében meghaladja a 70 
százalékot is. Hasonlóan nagy eltérések vannak az import terén is: a válaszadók fele 
számára az árbevétel 30 százaléka alatt marad, míg a másik fele esetében 50 százalék 
feletti ez az arány.

Az exportáló cégek alacsony aránya némileg ellentmond az ágazat globalizálódásá-
ról, a nagy multinacionális vállalkozások integrátori szerepéről korábban mondottak-
nak. A felkeresett vállalkozások ugyanakkor szinte természetesnek vették, hogy ter-
mékükkel a hazai kisméretű piac helyett a nemzetközi színteret célozzák meg. Ezek 
a vállalkozások eleve olyan ötlettel álltak elő, amelyre nemcsak a hazai körülmények 
között lehet igény, hanem szélesebb körű érdeklődésre is számot tarthatnak. Ez ugyanis 
hosszú távú fejlődésük, növekedésük feltétele.

9. táblázat

A termékkategóriák aránya az információtechnológia-exportban

Termékkategóriák 1 százalék 
alatt 1–10% 11–70% 71–100%

Alkatrész/félkész termék 9 – – –

– Csúcstechnológiai alkatrész/félkész termék 9 – – –

Késztermék 4 – 1 5

– Csúcstechnológiai késztermék 5 – 1 4

Szolgáltatás – 4 3 6

Forrás: KKVENT_8.

A nemzetköziesedés további formáival kapcsolatban elmondható, hogy az informá-
ciótechnológiai kis- és középvállalatok mindössze 20 százaléka jelezte, hogy beszállítója 
lenne külföldi, vagy nagyobbrészt külföldi tulajdonú vállalkozásnak. A szellemi tulaj-
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donjogok nemzetközi áramlása két módon jelenik meg mintánkban: a megkérdezettek 
24 százaléka vásárolt már külföldi know how-t, és kevesebb mint 10 százalékuk hozott 
létre külföldi partnerrel közösen know how-t. 

A nemzetközi színtéren való megjelenés egyik komplex képességeket igénylő módja 
a külföldi tőkebefektetés. E téren az információtechnológiai ágazatban mindössze egy 
olyan esetet jeleztek a válaszadók, amely önálló leányvállalat alapítását célozta. Tekint-
ve az információtechnológiai vállalkozások fi atal átlagéletkorát, a szóban forgó cégek 
kis méretét és egy ilyen lépés övezte bizonytalanságot, ezen nem is csodálkozhatunk.

A nemzetköziesedés megítéléséhez fontos annak ismerete is, hogy milyen motivá-
ciók alapján döntenek a vállalkozások egy-egy ilyen lépés megtétele előtt. Ezek alapján 
azt tapasztalhatjuk, hogy ismét – csakúgy, mint a versenyképességi tényezők esetében 
– több, a tudáshoz kapcsolódó okot találunk a legfontosabb motivációk között (lásd a 10. 
táblázatot). Az új tudás megszerzése ugyanis a legtöbb válaszadó számára nagyon fon-
tos motiváció, bár a válaszok átlagát tekintve a kutatás-fejlesztési és innovációs folya-
matok felgyorsítása a modernebb infrastruktúra segítségével megelőzi a rangsorban 
(a kevés számú válaszadó miatt nem szerepel a táblázatban). Szintén a fontos tényezők 
közé került – az új tudás megszerzésével azonos átlaggal – a versenyképesség javítása, 
s alig marad el mögöttük az információhoz való hozzájutás lehetősége. (Valamennyi 
motiváció átlaga 2,5 feletti.) 

10. táblázat

A külföldi tevékenység, a külföldiekkel való kapcsolatépítés legfontosabb 
motivációi (a felsoroltak közül) az információtechnológiai vállalkozások körében

Motivációs tényezők Átlag Nagyon 
fontos Fontos Egyáltalán 

nem fontos IT összesen

Új tudás megszerzése 2,6 18 3 3 24

Versenyképesség javítása 2,6 16 12 - 28

Információhoz jutás 2,5 13 12 - 25

Új technológia megszerzése 2,4 15 3 6 24

Referencia szerzése 2,4 13 14 1 28

Legújabb fejlesztések, piaci trendek 
nyomon követése 2,4 12 9 3 24

Ismertté válás 2,4 10 18 - 28

Magasan képzett szakemberek 
alkalmazása 2,3 12 8 5 25

Új piacokon való megjelenés 2,3 10 12 3 25

Hazai gazdaságpolitika 2,1 6 11 4 21

K+F alkalmazotti kapacitásbővítés 2,0 5 10 6 21

Megjegyzés: A táblázatban csak azokat a tényezőket tüntettük fel, amelyet legalább a minta 40 százaléka 
értékelt.

Forrás: KKVENT_8.
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A rangsor közepén találunk még további verseny- és tudásbővítési tényezőket is, 
amelyek azonos átlagot kaptak a válaszadóktól. Az új technológia megszerzése és a refe-
rencia szerzése mellett ebbe a csoportba tartozik még a piaci trendkövetés és az ismertté 
válás is. Kevésbé fontos motiváció a humán erőforrásokkal kapcsolatos tényező, amely 
alátámasztja, hogy ha Magyarországon is vannak versenyképes területek, akkor nem 
érdemes külföldön terjeszkedni. A nemzetköziesedésben szintén mérsékelt jelentőségű 
motiváció a földrajzi tényező (új piacokon való megjelenés), a költségcsökkentés, a sza-
bályozók, vagy a hazai gazdasági környezet (gazdaságpolitika). 

Amennyiben a modern kori nemzetköziesedést, azaz a nemzetközi kutatás-fejlesz-
tési és innovációs együttműködésekben való részvételt tekintjük, akkor – néhány fontos 
kivétellel – hasonló tényezőket találunk. Ebben az esetben ugyanis a legfontosabb mo-
tiváló erővé az aktív üzleti kapcsolatok továbbfejlesztése válik. Ez egybecseng azokkal 
a szakirodalomban leírt megállapításokkal, amelyek az ilyen jellegű együttműködéseket 
egyfajta szerves fejlődés, sok esetben más jellegű vállalatok közötti kapcsolatok ered-
ményének tekintik (például: Csonka, 2009, Gilsing, 2005). A legfontosabb tényezők kö-
zött szerepel még a speciális tudás megszerzése, a gyorsabb fejlődés és az innovációs 
folyamat felgyorsításának lehetősége mint belső motivációk. Ezzel szemben a humán 
erőforrások és az – amúgy a világ számos országában jelentősen támogatott kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenység során – elérhető külső állami támogatások révén 
megszerezhető előnyök kevésbé játszanak szerepet a nemzetközi kapcsolatok kiépítésé-
ben (lásd a 11. táblázatot).

11. táblázat

A nemzetközi kutatás-fejlesztési, innovációs együttműködésben, hálózatokban 
való részvétel motivációi és a motivációs tényezők fontossága

Motivációs tényezők Átlag Nagyon 
fontos Fontos Egyáltalán 

nem fontos

Aktív (üzleti) kapcsolat továbbfejlesztése 2,7 13 6 –

Speciális tudás, technológia megszerzése 2,6 12 6 1

Innovációhoz szükséges pénzügyi erőforrások bővítése 2,5 9 6 1

Gyorsabb fejlődés lehetősége 2,5 7 6 –

Innovációs folyamat meggyorsítása 2,2 3 9 1

Humán erőforrások elégtelensége a szervezeten belül 2,0 – 3 –

Külső, állami támogatás 1,8 – 3 1

Forrás: KKVENT_8.

Amennyiben a vállalkozáson belül jelen van a kellő motiváció a nemzetköziesedés 
iránt, akkor további számos tényező befolyásolhatja azt a döntést, hogy mely országot 
célozza meg a kis- és középvállalat üzlete fejlesztésében. Ebben a döntésben a legfon-
tosabb tényezők a piac mérete és vonzóképessége, valamint a külföldi megkeresések. 
[A relatíve kevés válasz miatt nem került ugyan a táblázatba, de a legmagasabb átlag-
értékeket kapták a célországban elérhető tudással kapcsolatos, az ott kialakítható (tudo-
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mányos) együttműködésekkel összefüggő szempontok.] E tényezők mögé rangsorolták 
a válaszadók a személyes/üzleti kapcsolatok befolyását és a gazdasági integráció sze-
repét. A rangsor végén szerepel csak a közlekedési tényező és a korábbi tapasztalatok 
szerepe (lásd a 12. táblázatot).

12. táblázat

A külföldi megjelenés, kapcsolatépítés szempontjainak fontossága 
a célországok kiválasztásában

Külföldi megjelenés szempontjai Átlag Nagyon 
fontos Fontos Egyáltalán 

nem fontos

A piac mérete 2,4 11 4 3

Külföldi megkeresés 2,4 9 4 2

A piac vonzóképessége 2,4 8 10 –

Már létező személyes kapcsolat 2,3 7 10 1

Már létező üzleti kapcsolatok 2,3 6 12 –

Gazdasági integráció (az EU) tagja 2,3 10 4 4

Jó közlekedés Magyarországról 2,0 6 4 4

Korábbi tapasztalatok az adott országban a gazdasági 
tevékenység végzésével kapcsolatban 1,6 – 9 5

Megjegyzés: A táblázatban csak azokat a tényezőket tüntettük fel, amelyet a minta kb. 30 százaléka értékelt.

Forrás: KKVENT_8.

A kis- és középvállalatok esetében a motiváló tényezők mellett legalább annyira fon-
tos annak megismerése, hogy mely tényezők hátráltatják a leginkább a cégeket abban, 
hogy a nemzetközi terjeszkedés (és ezáltal vélhetően a hosszú távú növekedés) útjára 
lépjenek. A válaszokból kitűnik, hogy az információtechnológiai vállalkozások számára 
az elsődleges nehézséget a hazai gazdasági környezetből (szabályozásból) adódó prob-
lémák jelentik. (Ennél is fontosabb a terjeszkedés magas költsége, ám ez a válaszadók-
nak csak mindössze negyedét érintette.) Csak ezután említik a kis- és középvállalatok 
a terjeszkedéshez szükséges pénzügyi és humán erőforrásokkal kapcsolatos nehézsé-
geket, az információ- és tudáshiányt. Megosztotta a válaszadókat a nyelvtudás kérdése 
(és a megfelelő külföldi partner hiánya), fele-fele arányban tartották nagy nehézségnek, 
illetve egyáltalán nem fontosnak ezeket a terjeszkedés során. Ez összefüggésben lehet 
azzal is, hogy az adott válaszadó a nemzetköziesedés mely szakaszában van. A felke-
resett vállalkozások is kiemelték, hogy az első lépések megtétele előtt problémát jelen-
tett a humán erőforrás állapota, beleértve a munkatársak nyelvtudását, ám ez idővel 
(viszonylag hamar) kiküszöbölhető nehézség. Vélhetően a kérdőívre válaszolók közül 
is azok, amelyek már túljutottak ezen a kezdeti nehézségen, ezt a problémát kicsinek 
látják, azok, amelyek esetében még probléma van a humán erőforrás minőségével, pedig 
fontosabbra értékelik (lásd a 13. táblázatot).
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13. táblázat

A potenciális hátráltató tényezők a nemzetközi feladatok megvalósításában

Hátráltató tényezők Átlag Nagy 
nehézség Nehézség Nem 

nehézség

Magyarországi gazdasági környezet problémái 
(szabályozás, adminisztráció stb.) 2,5 10 6 1

Pénzügyi eszközök hiánya 2,1 6 8 4

Információhiány (például a célországról) 2,1 6 4 4

Nyelvtudás hiánya 2,0 7 – 7

Megfelelő külföldi partner hiánya 2,0 6 2 6

Megjegyzés: A táblázatban csak azokat a tényezőket tüntettük fel, amelyet a minta kb. 30 százaléka értékelt.

Forrás: KKVENT_8.

A felkeresett vállalkozások tapasztalata az, hogy a legtöbb esetben az adott pillanat-
ban felmerülő üzleti lehetőségek befolyásolják, hogy mely piacokon jelenik meg egy adott 
vállalkozás. Kevés az a kis- és középvállalat, amely stratégiai megfontolásból, stratégiai 
tervezés alapján kezdi meg nemzetköziesedését, ugyanakkor, ha az elhatározás megszü-
letik, akkor az előbb is említett kisebb nehézségek már nem fogják vissza a megindított 
folyamatokat. A kis- és középvállalatok helyzetét nyilvánvalóan javítaná, ha külső szak-
értők segítségét is igénybe vennék, ám ez sem az interjúalanyokra, sem a kérdőívre vála-
szolók körében nem volt gyakori. A hazai támogató intézmények közül a partnerkeresés 
során leggyakrabban a szakmai szövetségek, az ITDH, vagy a kutatás-fejlesztés és inno-
váció terén az NFÜ felé fordultak a vállalkozások. Érdekes módon a külföldi terjeszkedés 
támogatásában mindössze két vállalkozás vett igénybe ilyen támogatást, az ITDH és egy 
tanácsadó cég személyében. A célországban még kevesebben, mindössze 3 vállalkozás 
vett igénybe valamilyen támogatást, intézményi segítséget. Ez alapján két eset lehetséges: 
a) a jelenlegi intézményrendszer szolgáltatásai iránt nincs kereslet a nemzetköziesedő 
vállalkozások részéről, vagy b) annak hatékonysága, hasznossága még nem éri el azt 
a szintet, amelyet a vállalkozások elvárnának. Az interjúalanyok által a kormányzati 
szervezetekkel, intézkedésekkel szemben általánosságban megfogalmazott fenntartások 
alapján inkább ez utóbbira gyanakodhatunk.

Összefoglalás

A nemzetköziesedés, különösen a kutatás-fejlesztés és innováció területén a gazdasági 
folyamatok egyik kulcsterületévé vált az elmúlt két évtized folyamán. Az igazán sikeres, 
tartós növekedésre számító vállalkozások részesei e folyamatoknak, s ma már nemcsak 
a multinacionális vállalkozások, hanem a kis- és középvállalkozások is. A nemzetközi 
színtéren való megjelenés visszajelzést adhat a vállalkozás versenyképességéről is, hiszen 
olyan (magasabb szintű) képességeket igényel, amelyek a belföldi piacon való életben 
maradáshoz nem szükségesek. Minél nagyobb tehát egy gazdaság nemzetköziesedett vál-
lalkozásainak aránya, vélhetően annál versenyképesebb globálisan.
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Az információtechnológiai szektor az egyik erősen globalizálódott ágazat, amely 
ráadásul a hálózatosodásnak is előmozdítója s terepe is egyben. Szerepe a magyar gaz-
daságban is jelentős, ám a hazai vállalkozások – úgy tűnik – nehezebben kapcsolódnak 
be a globális körforgásba. A nemzetköziesedés típusainak és mértékének feltérképezése 
hozzásegíthet az ágazat erősségeinek és gyengeségeinek jobb megismeréséhez, s ezáltal 
javításához.

Az elméletek alapján a vállalkozások teljesítményére pozitívan hat a K+F és inno-
vációs tevékenységük, amelyet viszont kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködé-
seik befolyásolnak. A magyar kis- és középvállalatok mintáján végzett kérdőíves kuta-
tás részben igazolta ezt a tételt. A válaszadó vállalkozások körében ugyan már jelentős 
számban fordultak elő olyanok, amelyek együttműködnek más szervezetekkel az in-
novációs folyamat során, ám ezek jellemzően szintén magyarországi partnerek. Első 
körben igyekeznek a jobban ismert hazai keretek között fejleszteni tevékenységüket, s 
kicsi azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek ennél tovább, a határokon túl is 
megpróbálnak partnerkapcsolatokat kiépíteni. Beszédes ugyanakkor az az adat, hogy 
a K+F eredményeiket értékesítő válaszadók vevői között már azonos arányban találunk 
hazai és nemzetközi vállalkozásokat. Vélhetően, még ha a magyar vállalkozások nem 
túl aktívak is e modern kori nemzetköziesedés terén, a külföldi szereplők fi gyelemmel 
kísérik a hazai fejlesztéseket, s megvásárolják az igazán ígéreteseket. A megkérdezett 
vállalkozások tapasztalatai alapján elmondható, hogy azok a vállalkozások, amelyek 
saját K+F-re alapozva innovatív termékkel jelennek meg a piacon, könnyűszerrel bol-
dogulnak a nemzetközi piacokon is. Egyelőre azonban kevés ilyen vállalkozás van Ma-
gyarországon. 

Szintén kevés olyan vállalkozás volt, amely kapcsolataiban túllépne az informális, 
esetleg a kétoldalú szerződéses viszonyon, s a hálózatosodásban bízna nemzetközi te-
vékenységének erősítése érdekében. Nem alakul ki a vállalkozásoknál tartós, hálózati 
szemléletmód, hiszen az együttműködések jellemzően szabálytalan időközönként visz-
szatérő megbízásokat takarnak. A kis- és középvállalatok kevesebb mint ötöde tagja 
valamilyen nemzetközi hálózatnak, s ezeknek is kevesebb mint a fele kutatás-fejlesztési 
és innovációs együttműködés. A válaszokból azonban az is jól látszik, hogy amennyiben 
a vállalkozások a nemzetköziesedés útjára lépnek, úgy azt leginkább valamilyen tudás-
szerzési céllal teszik. Feltételezhető tehát, hogy a kis- és középvállalatok egy tanulási 
folyamat elején járnak, s hosszú út vezet még a nemzetköziesedés kiteljesedéséig.

Ezt támasztják alá a nemzetközileg is sikeres vállalkozások, amelyek egy-egy jó ter-
mékkel, egy jól defi niált szűk piaci résben elindulva fokozatosan építették fel vállalko-
zásukat. Amennyiben a vállalkozások alapvető képességeiket meg tudják erősíteni (pél-
dául kutatás-fejlesztési és innovációs/abszorpciós képességek, humán erőforrás), úgy 
nem elképzelhetetlen egy több évtizedes sikertörténet (például Graphisoft, Morphologic 
stb.). Ilyen esetben gyakori, hogy a vállalkozás szinte a kezdetektől globális szinten gon-
dolkodik (például NNG), de a gyakorlat az ún. szakaszos nemzetköziesedés elméleteit is 
alátámasztja (például Morphologic, 4Dsoft). Az általunk vizsgált vállalkozások jelentős 
része azonban még csak néhány éves múltra tekinthet vissza, vélhetően nem volt alkal-
muk ezeknek az alapoknak a kialakítására. A nemzetköziesedés további kibontakozásá-
hoz szükséges lenne néhány belső és külső tényezőn javítani. Ezek közül talán a legfon-
tosabbak a terjeszkedéshez releváns tudás elsajátítása, a tőkeellátottság és az általános 



55

gazdasági környezet kutatás-fejlesztés- és innovációbarátabb fejlesztése. Az e-kérdőívre 
válaszolók nagy többsége egyelőre inkább a hagyományos nemzetköziesedésben érintett 
(Inzelt, 2011b), amely nem lép túl az export-import tevékenységen, és nem jelenti a kuta-
tás-fejlesztési és innovációs folyamatok (modern kori) nemzetköziesedését. 
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Magyar orvosiműszer-gyártó kis- 
és középvállalatok nemzetköziesedésének 

jellemzői és néhány tényezője
SASS MAGDOLNA

Az orvosiműszer-gyártás ágazat jelentős hagyományokkal rendelkezik Magyarorszá-
gon. A sikeres orvosiműszer-gyártó magyar kis- és középvállalatok közös jellemzője 
a folyamatos fejlesztés, a speciális szaktudás, az innovativitás. Ebben rejlik viszonylag 
magas szintű versenyképességük és az átlagnál magasabb szintű nemzetköziesedésük 
oka is. Néhány cég egy-egy kis szegmens vezető világvállalatává küzdötte fel magát, és 
a kutatás során találtunk a vállalati életciklus korai szakaszában nemzetköziesedő ún. 
született globális vállalatokat is. A cégek elsősorban piacszerzési céllal nemzetköziesed-
nek, míg innovatív tevékenységük átlagon felüli nemzetköziesedését az új tudás, techno-
lógia megszerzése motiválja leginkább. Az orvosiműszer-gyártó kis- és középvállalatok 
esetében a vállalaton belüli humán tényezők jelentik a nemzetköziesedés legfontosabb 
korlátait. A kutatás eredményei alapján valószínűsítjük egyfelől a nemzetköziesedés, 
másfelől a versenyképesség, illetve a hálózati tagság közötti pozitív kapcsolatot.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: F23, L68, O31. 

Az újabban a nemzetközi kutatások homlokterébe kerülő kis- és közepes méretű válla-
latok nemzetköziesedését érdemes az innovatívnak tekinthető ágazatokban megvizsgálni, 
mivel a kutatási eredmények szerint az innovatív kis- és középvállalatok hajlamosabbak 
a nemzetköziesedésre. Ez a cikk az orvosiműszer-gyártásban elemzi az innovatív magyar-
országi (magyar tulajdonban levő) kis- és középvállalatok nemzetköziesedését. A kutatás 
alapja 12 vállalati interjú, amelyet 2009 tavaszán készítettem. Ezen felül egy e-kérdőívből 
nyertünk adatokat további 23 vállalatra. Az adatbázis a 35 vállalat adatait tartalmazza.

* A tanulmány a KKVENT_8 „A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a  nemzetköziesedő tudásgaz-
daságok korában” című kutatás keretében készült. Témavezető: Inzelt Annamária, IKU Innovációs Kutató-
központ. Finanszírozók: az NKTH és a Pénzügykutató Alapítvány.

Ezúton mondok köszönetet azoknak a vállalatvezetőknek, akik segítették a kutatást, és a kutatócsoport 
tagjainak, illetve Szalavetz Andreának a tanulmány egy előző változatához fűzött megjegyzéseikért, taná-
csaikért.

Sass Magdolna, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. E-mail cím: 
sass@econ.core.hu
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Az ágazat jellemzői

A világ orvosiműszer-gyártását az utóbbi években gyors fejlődés jellemezte, ame-
lyet mind keresleti, mind kínálati oldali tényezők magyaráznak. A népesség öregedése, 
a várható élettartam és ezzel együtt a kisebb-nagyobb betegségekkel „töltött” évek hosz-
szának emelkedése, a krónikus betegségek „térhódítása” jelentős keresletet támasztott 
az ágazat termékei iránt. Kínálati oldalon az információs és kommunikációs technoló-
giák, illetve az orvostudomány fejlődése adott folyamatosan olyan lehetőségeket, ame-
lyek az eszközök, műszerek, készülékek, anyagok további tökéletesedését, újabbak ki-
fejlesztését teszik lehetővé. Az ágazat fejlődése szempontjából fontos a más ágazatokkal 
való egyre erősebb együttműködés, aminek eredményei az orvosi leletek kezelésében, 
tárolásában, továbbításában, gyógyszerek fejlesztésében stb. jelentkeznek. Az orvosok, 
nővérek és más szakszemélyzet relatív számának csökkenése kihívást is jelent az ágazat 
számára, egyben növeli is egyes termékei iránt a keresletet. Az ágazat jellegénél, a ke-
reslet sajátosságainál fogva jóval kevésbé érzékeny a világgazdasági visszaesésre, mint 
például az elektronikai vagy az autóipar. A 2008–2009-es recesszió is kisebb mértékben 
érintette az iparágat, mint más feldolgozóipari ágazatokat.1

Az ágazat piaci szereplőit tekintve a legfontosabb gyártó és fogyasztó ország az USA. 
A második helyen az Európai Unió áll. 2007-re vonatkozó adatok szerint Európában 
az ágazat 529 000 embert foglalkoztatott, és 72,6 milliárd eurós összes értékesítésével, 
33 százalékos részesedéssel az EU volt a világ második legnagyobb piaca.2 Itt mint-
egy 11 000 vállalat működik az ágazatban, s ezek 80 százaléka kis- és közepes méretű. 
A vállalatok 5,8 milliárd eurót költöttek kutatás-fejlesztésre, ez összes eladásuk mintegy 
8 százalékát teszi ki, vagyis innovációs célú költésük a feldolgozóipari átlag feletti. 

Az ágazat sajátosságainak és az egyre élesebb versenynek az egyik következmé-
nye a vállalatok nemzetköziesedése egyrészt a külkereskedelemben való részvétellel, 
másrészt a közvetlen külföldi tőkebefektetések növekedésével. Ebbe a folyamatba egyre 
inkább bekapcsolódnak a fejlődő országok, egyelőre természetesen inkább a fogadó ol-
dalon, bár egyre nagyobb számban jelennek meg feltörekvő országokbeli multinacioná-
lis cégek is közvetlen külföldi tőkebefektetésekkel. A termelőkapacitások áthelyezése is 
egyre több esetben valósul meg a fejlett országokból: a vertikálisan integrált közvetlen 
külföldi tőkebefektetések legfontosabb mozgatórugója a jelentősen alacsonyabb ténye-
zőköltség (bérköltség).

Az ágazatnak vannak olyan szegmensei, amelyekben nincsenek jelen azok a globá-
lis értékláncok, amelyek más ágazatok (például autóipar, elektronikai ipar) világszintű 
szerveződését és az újonnan piacra lépők lehetőségeit is behatárolják (OECD, 2007). 
Az iparág termékeinek nagy része jelentős innovációs tevékenységet, speciális know 
how-t és magasan képzett munkaerőt kíván. Az innovatív cégek általában képesek nö-
velni piaci részesedésüket, új terméket és annak piacát létrehozni és a rendelkezésükre 
álló erőforrásokat hatékonyan használni. Ennek és a réspiacok fontosságának megfe-
lelően erőteljes a specializáció, ami miatt az ágazat általában exportintenzívebb, mint 
a feldolgozóipar átlaga. Jellemzően magas az iparágban a hozzáadott érték, a vállalatok 

1 Ezt a vállalati interjúk is visszaigazolták.
2 Lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/medical-devices/competitiveness/facts-fi gures/index_en.htm
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jelentős exportőrök, és a feldolgozóipari átlagnál magasabb béreket fi zetnek.3 Az inno-
váció fontossága indokolja az intenzív együttműködést az egyetemekkel, kutatóintéze-
tekkel, ezek gyakorisága és intenzitása meghaladja a feldolgozóipari átlagot. Általában 
viszonylag magas az ágazatban a rugalmasan reagálni tudó kis- és középvállalatok szá-
ma/részaránya, s ezen belül is az újonnan alapított vállalatok és a spin-off cégek száma. 
Ezek nemzetköziesedése is átlagon felüli a globális értékláncok kisebb szerepe miatt. 
A kis- és középvállalatok mellett néhány igen nagy és erősen diverzifi kált nemzetközi 
cég uralja az ágazatot, amelyek egyes orvosi műszerek kis- és nagykereskedelmét domi-
nálják, és általában egy-egy globális értéklánc tetején „ülnek” (OECD, 2007). Egy-egy 
alágazatban, sőt egy-egy termék esetében a viszonylag magas piaci koncentráció az erő-
sen szegmentált, nemzeti keretekben szabályozott piac következménye, amely jelentős 
piacra lépési korlátot jelent, és sok esetben erőteljesen csökkenti a verseny intenzitását. 

Az orvosiműszer-gyártás defi níciója változó. Ebben a cikkben statisztikai kódok 
alapján a következőképpen határozzuk meg az ágazatot. TEÁOR’08 kategóriák szerint 
ide tartozik a 2651 (Mérőműszer-gyártás), 2660 (Elektronikus orvosi berendezés gyár-
tása) és 3250 (Orvosi eszköz gyártása), a TEÁOR’03 kategóriák szerint pedig a 3310 
(Orvosi műszer gyártása) és 3320 (Mérőműszer gyártása) besorolás fedi le – érthetően 
tágan – az orvosiműszer-gyártást. Valójában igen sokféle, komplexitását tekintve is 
eltérő műszer, eszköz, készülék, anyag előállítása, gyártása tartozik ebbe a kategó-
riába, és sok az olyan termék is, amelyet nem csak orvosi műszerként használnak. Így 
az ágazat statisztikai lehatárolását problémássá teszi, hogy több gyártó többcélú, orvosi 
célra is felhasználható termékeket állít elő. Ezeknek a vállalatoknak a termelését nem 
feltétlenül az orvosiműszer-gyártás ágazatban, hanem más (például elektronikai ter-
mékek, alkatrészek gyártása vagy akár fémfeldolgozás, műanyaggyártás) szektorban 
is számba vehetik.

Magyarországon a KSH 2007-re vonatkozó adatai alapján a 3310-es alágazatban 
1824, a 3320-ban 785 vállalat tevékenykedett (az összes feldolgozóipari működő vállal-
kozás száma 59 125 volt, tehát ezek 4,4 százaléka működött a vizsgált ágazatban). Más 
bontásban (TEÁOR’08) a KSH adatai szerint 2010 első negyedévében összesen 12 457 fő 
dolgozott az ágazatban, a feldolgozóipari foglalkoztatottak kb. 2,4 százaléka. A többi fel-
dolgozóipari ágazathoz viszonyítva az orvosiműszer-gyártás K+F-intenzív, mind a K+F 
kiadásokat, mind a K+F-ben dolgozók számát tekintve, és sokkal jelentősebb a kis- és 
középvállalatok szerepe. Az ágazati kis- és középvállalatokat a feldolgozóipari átlagnál 
jelentősen magasabb egy dolgozóra jutó hozzáadott érték jellemzi. Az ágazat földrajzi-
lag koncentrált, részben, mert a vállalatok egy részét a Medicor „romjain” alapították, 
részben, mert az újonnan létrejövő, spin-off cégek az egyetemekhez kapcsolódnak, rész-
ben pedig a külföldi befektetések földrajzi csomópontjai elsősorban Mátészalkán (opti-
ka) és a Dunántúl egy-egy városában találhatók. Jelentősen eltér az ágazat tulajdonosi 
szerkezete a feldolgozóipari átlagtól: itt jóval alacsonyabb a külföldi tulajdon szerepe.4  

A magyar orvosiműszer-gyártás olyan ágazat, amelynek megvannak az alapjai, nem 
a semmiből kell állami segítséggel kifejleszteni. Ennek megfelelően az ágazatban alap-

3 Lásd: NRC, Hamburg Institute for Economic Research, and Kiel Institute for World Economics [1996]; 
és Tassey [2000]. 

4 Az ágazat részletesebb leírását lásd Sass [2010].
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vetően nincsenek járadékvadászati céllal alapított cégek. Ezen felül a túlélő, talpon ma-
radt, sőt sikeres vállalatok legtöbbje piaci alapon bizonyította versenyképességét.5 

Ahogy már említettük, az orvosi műszerek piaca sajátos: egyik része erősen szeg-
mentált a nemzeti szabályozások miatt, másik részét globális értékláncok fedik le, 
a harmadik része tekinthető „igazi” versenypiacnak. A magyar orvosiműszer-gyártás 
ágazat sem homogén. Többféle vállalattípust különböztethetünk meg a gyártott termék-
nek megfelelően. Így csoportosíthatjuk a vállalatokat termékeik piaca, vevőik alapján 
a következőképpen:

1. „Nagyméretű”, kórházaknak, egészségügyi intézményeknek értékesíthető termé-
keket, illetve komplex rendszereket gyártó vállalatok; 

2. „Kisméretű”, de nem háztartásoknak, hanem szakorvosoknak, háziorvosoknak, 
védőnőknek, gyógytornászoknak stb. értékesített műszereket, eszközöket gyártó válla-
latok; 

3. „Kisméretű”, háztartásoknak értékesített műszerek, eszközök gyártói.
Azért fontos ez a megkülönböztetés, mert a potenciális piac, a fogyasztók nagymér-

tékben meghatározzák a vállalatok lehetőségeit. Az elsősorban hazai kórházaknak érté-
kesítő vállalatok számára érthetően mások a piac ismérvei, mint a külföldi kórházaknak 
is eladóknak: hiszen a hazai közbeszerzés jellegzetességei, a szűkös és állandóan változó 
mennyiségű anyagi források eléggé volatilis és korrupciótól sem mentes piacot jelente-
nek. Ezzel szemben a háztartásoknak is értékesítő vállalatok „piacibb” módra működő 
piaccal számolhatnak, és jó eséllyel jelentkezhetnek termékeikkel az exportpiacokon is. 
A piaci torzításokat tekintve egyfajta köztes helyzetben van a második csoport, a szak-
orvosoknak, háziorvosoknak stb. értékesítő vállalatok, hiszen itt viszonylag jelentős 
a jogszabályok, az előírások, a tb-támogatás és más szabályozó eszközök szerepe.

A piac alakulását az említetteken túl az is meghatározza, hogy van-e olyan terméke 
a vállalatnak, amelynek a megvételét valamilyen jogszabály írja elő, és így viszonylag 
biztos piacot is magáénak tudhat. Ennek egyik „alesete” az, amikor valamilyen pályá-
zaton nyer el olyan lehetőséget a vállalat, amelynél jelentősebb mennyiségű termék ér-
tékesítését fi nanszírozza meg az állam (vagy az EU). Ennek megfelelően két csoportra 
oszthatjuk az ágazatban működő vállalatokat: 

1. Valamilyen mértékben biztos(ított) piaci háttérrel rendelkezők, 
2. azok a vállalatok, amelyeknek nincsen ilyen „biztosított” piacuk. 
A valamilyen biztos hazai piaci háttérrel rendelkező vállalkozásoknak a helyzete 

érthetően kedvezőbb a hosszú távú stratégia kialakítása és tervezése szempontjából. 
A megkérdezettek közül a legsikeresebbnek tekinthető (gyorsan növekvő és legnagyobb 
árbevétellel rendelkező) vállalatok számára a biztos háttér jelentős tényező volt a válla-
lat növekedése szempontjából. Ugyanakkor ez a helyzet változhat is: van olyan vállalat 
a felkeresettek között, amelynek az egyik terméke ebben a körben volt, de kikerült on-
nan, a vállalat helyzetének rosszabbodását hozva magával, bár ez csak az egyik tényező-
je volt a cég későbbi kevésbé sikeres szereplésének. 

5 Természetesen ennek a piacnak is vannak torz szegmensei, például a közbeszerzéseknek és 
a kórházfi nanszírozás rendszerének köszönhetően, tehát nem zárható ki, hogy van olyan cég, amely járadék-
vadászati céllal jött létre, mégis – feltevésünk szerint – ezek száma alacsony.
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A kutatás eredményei

A kutatás keretében elkészített e-kérdőívet 23 vállalat küldte vissza, és a 12 felke-
resett vállalat válaszaival kiegészítve növeltük a mintát 35-re. A kérdőíves felmérésben 
szereplő 35 vállalatból 24-nek a székhelye Budapesten van, öt debreceni, egy-egy buda-
örsi, egri, gyöngyösi, mezőkövesdi és pécsi cég szerepel a kitöltők között. 16 vállalat fő 
tevékenysége a mérőműszergyártás (2651), 14-é az orvosi eszköz gyártása (3250), háromé 
az elektronikus orvosi műszerek gyártása (2660), kettő nem specifi kálta részletesebben 
tevékenységi körét. Az interjúk megerősítik azt a kijelentést, hogy az orvosiműszer-gyár-
tás ágazat – bár annak tűnik – nem homogén A megkérdezett vállalatok az orvosiműszer-
gyártás legkülönfélébb szakágazataiban tevékenykedtek, volt közöttük implantátumokat, 
volt egyszerű mérőműszereket és volt bonyolult, csúcstechnikát képviselő műszereket 
gyártó, és olyan is, amelyik több részből álló, komplex berendezéseket állított elő. 

A vállalatok „életkora” is jelentős eltérést mutat. 10 vállalatot alapítottak 1990 előtt 
(ebből kilencet 1989 előtt), a legfi atalabb vállalatokat 2007-ben (1 cég) és 2008-ban (3). 
A vállalatok kétharmadát 1993 előtt alapították, tehát többségében viszonylag „megálla-
podott”, régen működő vállalatok. Jogi formájukat tekintve a kft. forma a legnépszerűbb 
(26 vállalat), öt bt. és négy rt. van még a mintában. Az alapító tulajdonosokat tekint-
ve a legtöbb vállalatot (32) hazai magánszemélyek alapították, de van három vállalat, 
amelyet az állam és másik három, amelyet önkormányzat hozott létre. Mára azonban 
valamelyest változott a tulajdonosi szerkezet, két külföldi tulajdonban levő és 33 hazai 
magánszemély (többségi) birtokában levő vállalat található a mintában. Hét vállalat tag-
ja valamilyen közös tulajdonláson alapuló vállalatcsoportnak (ebből négy hazai, három 
pedig külföldi), 28 vállalat nem.

A kérdőívet visszaküldő és az interjút adó vállalatok mindegyike innovatívnak te-
kinthető, egy kivételével mindegyikük végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet az el-
múlt három évben. Az egyetlen kivétel esetében a vállalat új tulajdonoshoz kerülése és 
a tevékenységek átszervezése miatt nincs ilyen tevékenység, mivel a vállalatcsoport má-
sik vállalatához allokálták a kutatás-fejlesztést. Jelentős a vizsgált vállalatok innovációs 
együttműködése, Borsi [2005], Inzelt [2003], Inzelt [2004] vagy Sass [2007] adataival 
összevetve a magyar kis- és középvállalatok átlagánál jóval gyakoribb és – más partne-
rek mellett – jelentősebb az egyetemekkel és kutatóintézetekkel való együttműködés.

A vállalatok viszonylag alacsony száma miatt nem vállalkoztunk bonyolultabb 
statisztikai elemzésre, főleg megoszlásokkal és kereszttáblákkal próbáljuk jellemezni 
a vállalatokat és választ kapni kérdéseinkre. Elsősorban azt vizsgáljuk itt, hogy melyek 
a nemzetköziesedés legfontosabb jellemzői, és van-e kapcsolat néhány kiemelt tényező 
és az ágazat vállalatainak nemzetköziesedése között.

A nemzetköziesedést az orvosiműszer-gyártás esetében viszonylag tágan értelmez-
tük, így minden olyan tranzakciót ideértettünk, amelynek révén a nemzetközi gazdaság-
gal, világgazdasággal kapcsolatba kerül az adott vállalat.  A kutatásban 33, a kérdésre 
válaszoló vállalatból 27 exportáló és 21 importáló vállalat van (lásd az 1. táblázatot). 
Ez az arány jóval magasabb, mint általában a kis- és középvállalatoknál (lásd például: 
Szerb–Márkus, 2008), ami egyrészt az iparági sajátosságoknak, másrészt feltételezhe-
tően a vállalatok erős innovatív aktivitásának tudható be. [Halpern és Muraközy (2010) 
eredményei alapján az innovatív vállalatok nagyobb valószínűséggel vesznek részt 
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a külkereskedelemben, mint nem innovatív társaik.] Hat olyan vállalat van, amely nem 
végez semmilyen külkereskedelmi tevékenységet. A vállalatok közel egyharmada szá-
mára a kivitel másodlagos: a 27 exportáló vállalatból 10-nél 1 és 10 százalék közé esik 
a kivitel részesedése az összes értékesítésből. 13 vállalat ugyanakkor erősen export-
orientált: nagyobb részt külföldön értékesít, a kivitel részesedése az összes értékesítés-
ből magasabb mint 50 százalék. Ez az arány valószínűsíthetően magasabb, mint általá-
ban a magyar kis- és középvállalatok esetében (Szerb–Márkus, 2008). A behozatallal 
kapcsolatban elmondható, hogy a vizsgált vállalatok mind elsősorban hazai inputokat 
használnak: az import az árbevétel százalékában sehol sem haladja meg a 40 százalékot. 
(Az interjúk alapján ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a legtöbb nem importáló vállalatnál 
arról van szó, hogy a külföldről származó terméket a vállalatok hazai kereskedőktől 
szerzik be. Vagyis látható, hogy az importálás is jelentős felkészültséget, pénzeszkö-
zöket, tudást kíván, aminek hiányát a vállalatok úgy csökkentik, hogy professzionális 
importőr, nagykereskedő segítségét veszik igénybe.) 

1. táblázat
Exportáló és importáló vállalatok száma, 

az export és import az árbevétel százalékában

Export Részesedés 
(százalék) Import Részesedés 

(százalék)
0 6 18,2 12 36,3
1–30 10 30,3 18 54,6
31–50 4 12,1 3 9,1
51–90 8 24,2 0 0
91–100 5 15,2 0 0
Összesen 27 100,0 21 100,0 

Forrás: A KKVENT-kutatás keretében készült e-kérdőíves felmérés.

A behozott áruk között dominál az alkatrész és a félkész termék; illetve a csúcstech-
nológiai alkatrész és félkész termék. Az exportban ugyanakkor két vállalat értékesít kül-
földön túlnyomórészt alkatrészt és/vagy félkész terméket, három cég csúcstechnológiai 
alkatrészt vagy félkész terméket, miközben nyolc vállalat készterméket, hat cég csúcs-
technológiai készterméket. A többi vállalat esetében többféle árukategória között oszlik 
meg aránylag egyenletesen a külföldi értékesítés. Viszonylag erős a vállalatok függése 
az importált alkatrészektől, és valószínűsíthetjük, hogy az exportjuk is erősen függ ettől.

A szolgáltatásexport minimális: négy vállalat teljes exportjából 1 százalék alatti, 
négy másik vállalat esetében 1 és 10 százalék közötti a teljes kivitelből való részesedé-
se. Hasonlóan alacsony a szolgáltatásimport részesedése is: két vállalatnál 1 százalék 
alatti, négy vállalatnál 1 és 10 százalék közötti. Ez tulajdonképpen érthető a kérdőíves 
felméréssel és interjúval megkeresett vállalatok termelési profi lja és túlnyomóan kis mé-
rete miatt. Ugyanakkor ez a vezető világvállalatok esetében egyre inkább fontossá váló 
termelés melletti szolgáltatásexport (például szervizelés, kapcsolódó szolgáltatásnyújtás 
stb.) területén való lemaradásra utal. Kérdés, mit hozott a 2010 januárjától életbe lépő 
európai uniós szolgáltatásliberalizálás.
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Az export célországait tekintve az Európai Unióban mindegyik exportáló vállalat 
értékesít, 17 cég EU-n kívüli európai országokban ad el, viszonylag jelentős számú, 14 
vállalat exportál a Független Államok Közösségébe, hét Ázsiába, öt Észak-Amerikába, 
nyolc pedig az összes többi térségbe. Az interjúk alapján nyilvánvaló, hogy az európai 
uniós értékesítés is a legtöbb esetben a környező, új tagországokba történik. Ugyanakkor 
viszonylag sok olyan vállalat van, amely gyakorlatilag a világ minden táján értékesít, 
Latin-Amerikát és Afrikát is beleértve. Az interjúk alapján kirajzolódott, hogy néhány 
termék esetében a szegényebb országok árérzékenyebb importőreinél – ahol nem számít 
annyira a márkanév – a magyar exportőröknek jelentős piaci lehetőségeik vannak. A tá-
volabbi exportcélpontok viszonylag magas részesedése is iparági sajátosság lehet, mivel 
Szerb és Márkus [2008] felmérésének eredményei alapján a magyar kis- és középválla-
latok túlnyomórészt a környező országokban értékesítenek.

Az import forrásországait tekintve elsősorban az Európai Unióból (10 vállalat) hoz-
zák be a termékeket, anyagokat, alkatrészeket, bár az interjúk alapján nyilvánvaló, hogy 
az EU-s és a hazai beszerzések esetében is sokszor van szó közvetítő kereskedők által 
értékesített, valójában Ázsiában gyártott vagy gyártatott árukról. Ázsiából négy válla-
lat importál, nyolc cég pedig Észak-Amerikából. Nyilvánvalóan egy kis- és középvál-
lalatnak kockázatosabb vállalkozás földrajzilag távolabbi területekről importálnia, ez 
indokolja, hogy az importált felhasznált inputok valódi eredetét tekintve nagyon jelentős 
(lehet) az ázsiai származású termék. Az interjúkból az a kép rajzolódik ki, hogy a vál-
lalatok a csúcstechnológiai alkatrészekért mennek el sok esetben ennyire távoli import-
forrásokért. Az egyik meginterjúvolt, csúcstechnológiai termékeket gyártó cég vezetője 
elmondta, hogy importjukban két alkatrész szerepel: egy csúcstechnológiai alkatrészt 
Japánból, egyet pedig az USA-ból importáltak.

15 vállalat működik beszállítóként. Ezt a vállalatközi kapcsolatot is – amennyiben 
Magyarországon működő, de külföldi részvételű vállalatnak történik a beszállítás – egy-
fajta alacsony szintű nemzetköziesedésnek tekintettük. Ilyen vállalat ugyanakkor ebben 
az iparágban nem volt, az összes beszállítás külföldre történik, a legtöbb esetben 2-3 vál-
lalatnak. Azoknál a cégeknél, amelyek megadták, hogy összesen hány vállalatnál voltak 
beszállítók 2004-ben és 2008-ban, mindenütt eggyel vagy kettővel nőtt a vállalatoknak 
a száma, ami egyfajta örvendetes diverzifi kálódást is jelent(het). Szintén a beszállítók 
piaci erejét jelzi, hogy a 15 beszállító közül 13 jelezte, hogy van olyan termék, amelynek 
kizárólagos beszállítója vevőinél.6 Ezek között két olyan vállalat van, amely túlnyomó-
részt ebből a beszállításból „él”, ez értékesítésük 81-90 százalékát teszi ki. A többi válla-
latnál ez az arány általában 30 százalék alatt marad, tehát viszonylag diverzifi kált a ve-
vőkörük, kevéssé vannak kiszolgáltatva legnagyobb vevőiknek. Érdekes kérdés még, 
és a beszállító vállalatok kiszolgáltatottságáról ad képet, hogy általában milyen hosszú 
időtávra kötik a beszállítói szerződéseket. A 15 vállalatból hat köti a legrövidebb időtá-
vú, éven belül lejáró szerződéseket. A másik kilenc vállalat esetében sokkal kedvezőbb 
a helyzet: négy cég 2-3 éves, három cég 4-5 éves, két cég pedig 5 évnél hosszabb időtar-
tamra köt szerződést a beszállítást megrendelő vállalattal. 

6 Sass [2007] élelmiszer-ipari, gyógyszeripari, autóipari és elektronikai ipari cégekre vonatkozó felmé-
résében nagyon kevés ilyen vállalat szerepelt, így ez ágazati, a magas minőségi követelményekkel összefüg-
gő sajátosság lehet.
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A nemzetköziesedés másik formája a közvetlen külföldi tőkebefektetés. Öt olyan 
kis- és középvállalat volt a kérdőívre válaszoló vállalatok között, amely végrehajtott 
ilyet. Kettő kereskedelmi képviseletet hozott létre, kettő önálló leányvállalatot alapított, 
egy a külföldi partnerrel közösen alapított leányvállalatot. A minta kicsinysége ellenére 
megállapíthatjuk, hogy viszonylag sok az ilyen módon (is) nemzetköziesedő kis- és kö-
zépvállalat az ágazatban.

A vállalati interjúk alapján tovább árnyaltuk a képet: egy „többlépcsős” 
nemzetköziesedési folyamatot vázoltunk fel, és ebbe soroltuk be a megkérdezett válla-
latokat. A nemzetköziesedési folyamat állomásai az interjúk tapasztalatai alapján a kö-
vetkezők lehetnek.

1. Csak importáló vállalat [hazai értékesítésre külföldön szerez be csúcstechnikai 
terméket (is)], (1 meginterjúvolt vállalat).

2. Bérmunka alapján importáló és exportáló vállalat, (1 vállalat).

3. Importáló és exportáló vállalat, de kivitel csak a környező országokba (az expor-
táló vállalatok mindegyike egy-egy alkatrészt, részegységet, sok esetben csúcstechnikát 
képviselő alkatrészeket szerzett be külföldről, fejlett országokból, a legtöbbször hazai 
közvetítő segítségével), (2 vállalat).

4. Importáló és exportáló vállalat, kivitel nemcsak a környező országokba, hanem 
„régi” EU-tagországokba, sőt távolabbi országokba is (itt az exportot és az alkatrészek 
importját is önállóan végzi a vállalat), (3 vállalat).

5. Exporttal, importtal és egyéb külföldi kapcsolattal is rendelkező vállalat (kutatási 
együttműködések, kapcsolatok értékesítővel, külföldi licenc, franchise) (1 vállalat).

6. Külföldi tőkebefektetést végrehajtó vállalat: képviseleti iroda létrehozása (1 vál-
lalat, illetve az előző kategóriába sorolt vállalatnak is volt néhány évig egy moszkvai 
képviseleti irodája, amelyet bezárt).

7. Képviseleti irodánál „magasabb szintű” külföldi jelenlét (2 vállalat: az egyiknek 
saját vállalata van külföldön, a másik pedig vegyes vállalatot hozott létre egy külföldi 
partnerével; illetve 1 potenciálisan ilyen vállalat: a külföldi iroda létrehozása folyamat-
ban van, a vállalat csak 2008-ban alakult).

Ezek a nemzetköziesedési szintek nagyjából megfelelnek a kérdőíves felmérésnél 
alkalmazott nemzetköziesedési szinteknek. Különbség, hogy a kérdőívben nem tud-
tuk elkülöníteni a bérmunkához kapcsolódó export-importot, nem különböztettük meg 
az exportot a célország távolsága szerint (csak a környező országokba, vagy távolabbra 
is exportáló vállalatok), és a közvetlen külföldi tőkebefektetésen belül sem különítettünk 
el különféle szinteket. A többlépcsős nemzetköziesedési folyamat a legtöbb esetben egy-
másra épülő szakaszokat jelent, és ennyiben a nemzetköziesedés szakaszos elméleteit 
támasztja alá. Ugyanakkor vannak kivételek: rögtön magas szinten nemzetköziesedő ún. 
„született globális” vállalatok: egy potenciális „született globális”, nemrégiben alakult, 
külföldi kutatási kapcsolatokon alapuló vállalat és legalább két „született globálisnak” 
tekinthető cég. Vannak ugyanakkor a szakaszok között visszalépő cégek, illetve olya-
nok, amelyek egy bizonyos szinten „megrekednek”, nem lépnek tovább.
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1. ábra 
A nemzetköziesedés motivációi

Megjegyzés: Súlyozott átlag (nagyon fontos = 3, fontos = 2, nem fontos = 1, nem jellemző = 0).

Forrás: A KKVENT-kutatás keretében készült e-kérdőíves felmérés.

A nemzetközi értékesítéssel is rendelkező vállalatok esetében fontos a piacok sze-
rinti megkülönböztetés. Egyrészt a környező országokban értékesítő vállalatoknál nincs 
szükség komolyabb erőfeszítésre (nyelvtudás, kapcsolatépítés, reklám, marketing), mi-
vel azok a vállalatok, amelyek a megkérdezettek közül csak ezeken a piacokon értéke-
sítenek, arról számoltak be, hogy (magyarul tudó) külföldi közvetítő cég kereste meg 
őket. Az egyik vállalatunk például Szlovákiába és Romániába értékesít csak, és teljes 
bevételében kicsiny részesedésű a külföldi eladás. Ez megfelel a szakirodalom által 
a kis- és középvállalatok körében leírt egyfajta reaktív, nem tervezett, a megkeresésre 
reagáló, „passzív” exportnak (Bilkey–Tesar, 1977), ebben az esetben a hazai piachoz 
képest jóval kisebb jelentőségű a külföldi. Az EU-ba intenzíven exportáló vállalatok-
nál már nem elképzelhető a külkereskedelmi tevékenység külön kereskedelmi és/vagy 
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marketingrészleg nélkül. A távolabbi (EU-n kívüli) országokba is exportáló vállalatok, 
ha a termék nem egyedi, hanem más (ottani, helyi) versenytárs által is gyártott, az in-
terjúkban problémaként említették, hogy a különféle engedélyeztetéseket, egészségügyi 
előírásokat a hatóságok egyfajta piacvédelmi eszközként is alkalmazzák: lassú, elhúzó-
dó, bürokratikus folyamat végén adják csak meg a külföldi gyártónak az engedélyeket 
egyes országokban (például Kanadában, Brazíliában). Az interjút adó vállalatok között 
három olyan is volt, amelyik az EU-n kívülre is több országba exportálta termékeit. Itt 
nyilvánvalóan magasak a tranzakciós költségek, kell a megfelelő tudás és a helyi kapcso-
lat a piacvédelmi eszközök „kivédésére”, megkerülésére.

A nemzetköziesedéssel kapcsolatban az interjúkból származó további fontos infor-
máció volt, hogy azon vállalatok számára, amelyek nem tartoznak saját kis piaci szeg-
mensük vezető világvállalatai közé, komoly problémaként jelentkezhet a kínai gyártás 
és export térnyerése, és ez nemcsak a legalacsonyabb hozzáadott értékű, legkevésbé 
komplex termékeket jellemzi. Ennek hatását már a hazai piacon is érzi egy-egy vállalat.

A nemzetköziesedés különféle formáit tekintve összességében elmondható, 
hogy a(z innovatív) magyar orvosiműszer-gyártó kis- és közepes méretű vállalatok 
nemzetköziesedése meghaladja az átlagos szintet, mind más magyar cégekkel [például: 
általában a magyar kis- és középvállalatok esetében: Szerb–Márkus (2008), vagy a jelen 
kutatás keretében vizsgált iparágakban: Antalóczy–Halász (2011), Benke (2011), Csonka 
(2011)], mind EU-beli vállalatokkal összevetve. 2007-ben a magyar kis- és középválla-
latok 9 százaléka exportált. Ez az arány magasabb, mint az EU-27 vagy az EU-15 átlaga 
(mindkettő 8 százalék). A nemzetköziesedés bármilyen formáját az EU-15-beli kis- és 
középvállalatok egyharmada „alkalmazta” 2003-ban (Rute, 2008).

A nemzetköziesedés motivációit illetően a legfontosabbnak ítélt tényezők elsősor-
ban „piacszerző” jellegűek: a hazai piac beszűkülése vagy szűkössége, az új piacokon 
való megjelenés kapta átlagosan a legmagasabb értékelést a vállalatoktól. Másodsorban 
fontosak még a vállalati hatékonyság, versenyképesség növelését szolgáló elemek: az új 
tudás megszerzése és a versenyképesség javítása (lásd az 1. ábrát). 

A piackereső motiváció dominanciája megfelel Svetlicic et al. [2007] kelet-közép-
európai kis- és középvállalatokra vonatkozó vizsgálata eredményeinek. Antalóczy és 
Éltető [2002] is a piackereső motivációt találta a legfontosabbnak a magyarországi vál-
lalatok által megvalósított közvetlen külföldi tőkebefektetések esetében. Ugyanakkor 
kevéssé fontosnak értékelték a vállalatok a fogyasztótól/megrendelőtől való távolság 
csökkentését, pedig ez Svetlicic et al. [2007] eredményei szerint fontos, hiszen spe-
cializált kis- és középvállalatokról van szó. A hazai versenynyomás miatti külföldi ter-
jeszkedés, a külföldi termelés/értékesítés támogatása, a K+F alkalmazotti kapacitásbő-
vítés nem szerepel a legfontosabb motivációk között.  Úgy tűnik, hogy ezt a vállalati 
csoportot, eltérően a nagyvállalatoktól, még nem érte el a nyitott innovációs rendszer 
szerinti nemzetköziesedés (Inzelt, 2010). Általában alig tartják fontosnak a hatékonyság-
kereső/relokációs motivációt: a termelési költségek olcsóbb munkaerő felhasználásával 
való csökkentését. Sem ebben a vizsgálatban, sem Svetlicic et al. [2007] eredményeiben 
nem jelenik meg fontosként a költségcsökkentő–hatékonyságkereső motiváció a kis- és 
középvállalatoknál. Svetlicic et al. [2007] cikkében ez a legfontosabb különbség a nagy-
vállalatok és a kis- és középvállalatok motivációi között.
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A nemzetköziesedés mozgatórugóit illetően az interjúk megerősítik a kérdőív ered-
ményeit. A nemzetköziesedő vállalatok egyik része a hazai piac szűkülését kompen-
zálja, ez aláhúzza a piac említett sajátosságait. A nemzetköziesedő vállalatok másik ré-
szének valódi „intangible asset”-je van, ami Dunning OLI-keretében7 (Dunning, 1993) 
a tulajdonosi előnyöknek felel meg, és ami egy vagy több igazi világújdonságot jelent. 
Ennek kiaknázását szolgálja a nemzetköziesedés, ami a piacokhoz és a fogyasztókhoz 
való közelebb települést, a piac követelményeinek teljesítését jelenti. (Ez utóbbit segí-
tik azok a nagyszámú egyetemi-kórházi együttműködések, amelyek ezeknek a világ-
újdonságoknak a tulajdonos vállalatait jellemzik.) A külföldön befektető vállalatok is 
piackeresők, nem hatékonyságkeresők (az általuk megvalósított tőkebefektetés nem 
vertikális, hanem horizontális típusú). A külföldön befektető vállalatok mindegyikénél 
itthon folyik a gyártás, itthonról exportálják a terméket. A high tech kis- és középvál-
lalatok nemzetköziesedésének megfelelően egy-egy réspiacon szereznek jelentős pozí-
ciókat. (Lásd erről az EU-beli high tech kis- és középvállalatok esetében: Hegge, 2002.) 
Mint említettem, az interjút adó vállalatok esetében is találtunk „született globálisnak” 
tekinthető kis- és középvállalatokat, vagyis olyanokat, amelyek megalapításuk után 
nem sokkal jelentős mértékben, magas szinten nemzetköziesednek (Madsen–Servais, 
1997). Ezek mind nagyon innovatívak, világviszonylatban újnak számító termékkel 
rendelkeznek, hasonlóan a Harris és Li [2007] által leírt más országokbeli „született 
globális” vállalatokhoz, vagy az ugyanezen kutatás keretében készült, a biotechnológiai 
ágazatot vizsgáló cikk eredményeihez (Antalóczy–Halász, 2011). A nemzetköziesedés 
az interjúk alapján leggyakrabban egy képviseleti iroda létrehozását jelenti (volt olyan 
vállalat, ahol ez sikertelen volt), ami szintén a piackereső jellegre utal. Egy speciális 
esete van a nemzetközi befektetésnek, amikor nem horizontális vagy piackereső beru-
házásról, hanem stratégiai típusúnak tekinthető külföldi befektetésről van szó: az egyik 
vállalatnál az egyik külföldi iroda létrehozásának célja az volt, hogy az (ázsiai) import-
ból származó részegységek és alkatrészek elvámolása/behozatala (az áfa megfi zetése) 
zökkenőmentesebb legyen. A befektetés helye: Szlovákia.

A célországok kiválasztását különféle mértékben befolyásolták az egyes tényezők 
(lásd a 2. ábrát). A célország kiválasztásának alapja legtöbbször a piac vonzóképessége 
és a már létező üzleti vagy személyes kapcsolat. Ez utóbbi tényező magas átlagos pont-
száma a hálózatos elmélet megállapításait támasztja alá (Antalóczy–Sass, 2011). Fontos 
még a piac mérete, a tudományos intézetekkel meglevő kapcsolatok, ami az iparág inno-
vatív jellegét húzza alá, és meglepő módon viszonylag jelentős a kormányzati támoga-
tás, a befektetésösztönzés, a kedvezmények hatása is. A második legalacsonyabb átlagos 
pontszámot kapta viszont az olcsó munkaerő – ami visszaigazolja a hatékonyságkereső 
beruházások hiányát. A legkisebb átlagos pontszámot pedig az agglomerációs előnyök-
nek adták a felmérésben szereplő vállalatok. Ez utóbbi tényező ugyanakkor – a kutatás 
keretében megkérdezett vállalatok között – néhány high tech cég számára fontos volt, 
elsősorban azoknál, amelyek az iparági szegmens egy-egy fontos, elsősorban USA-beli 
vagy németországi „fellegvárának” közelében igyekeztek valamilyen módon jelen lenni. 

7 Az OLI-keret a közvetlen külföldi tőkebefektetések megvalósulásának feltételeit vizsgálja, amelynek 
elemei az O (ownership advantages), tulajdonosi előnyök, az L (locational advantages), helyi előnyök, és az I 
(internalisation advantages), internalizációs előnyök.
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Csak egy-egy cég számára volt nagyon fontos a közelség a magyarországi telephelyhez, 
a korábbi terjeszkedés követése (valószínűleg a többi esetben nem is volt korábbi terjesz-
kedés) és a K+F és innovációs együttműködési lehetőségek.

2. ábra
A célország kiválasztását befolyásoló tényezők

Megjegyzés: Súlyozott átlag (nagyon fontos = 3, fontos = 2, nem fontos = 1, nem jellemző = 0).

Forrás: A KKVENT-kutatás keretében készült e-kérdőíves felmérés. 

A külföldi terjeszkedésnél igénybe vett intézményes segítséget tekintve a 2. táblázat-
ban a kormányzati támogatás, a befektetésösztönzés, a kedvezmények viszonylag erős 
hatását támasztják alá a kérdőívből nyerhető információk. Így az ITDH segítségét a vál-
lalatok 40 százaléka (35-ből 14 vállalat) vette igénybe partnerkereséshez, a szakmai szö-
vetségekét öt vállalat. A MEHIB-nél és a külföldi kereskedelmi kamaráknál ez a szám 
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kettő, a kereskedelmi kamaráknál, a regionális kereskedelmi kamaráknál és a tanácsadó 
cégeknél egy-egy, és egy cég részesült EU-s támogatásban. Nem kaptak partnerkere-
séshez támogatást a kérdőíves felmérésben szereplő vállalatok a Corvinustól, a regioná-
lis innovációs szövetségektől, a kereskedelmi bankoktól, más módon a kormányzattól, 
a TéT attaséi hálózattól és alapítványtól, EU-s információszolgáltatásból, a brüsszeli 
K+F-irodától, NFÜ-től, NKTH-tól. Valószínűsíthetően a kis- és közepes vállalatméret 
miatt jelentősebbek ezek a támogatások (főleg az ITDH igénybevétele), mint más fel-
mérések esetében, ahol túlnyomórészt nagyvállalatok szerepelnek a megkérdezettek 
között. [Lásd például: Sass (2007) 150 élelmiszer-ipari, autóipari, elektronikai ipari és 
gyógyszeripari cégre vonatkozó felmérését, ahol a magánszféra önszerveződő szerveze-
teinek (kamarák és iparági szövetségek) a dominanciája volt jellemző ebben a tekintet-
ben Magyarországon, hasonlóan Csehországhoz és Lengyelországhoz.]

3. ábra
A nemzetköziesedés korlátai: hátráltató tényezők külföldön

Megjegyzés: Súlyozott átlag (nagyon fontos = 3, fontos = 2, nem fontos = 1, nem jellemző = 0).

Forrás: a KKVENT-kutatás keretében készült e-kérdőíves felmérés.
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Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatást két cég kapott ez EU-tól, öt az NFÜ-tól, 
hét az NKTH-tól. Nyolc vállalat vett igénybe valamilyen segítséget a célországban, ez 
kevesebb mint egynegyede a kérdőívre válaszoló vállalatoknak, de viszonylag jelentős-
nek tekinthető, hiszen kis- és középvállalatokról van szó, amelyek nem igazán célpontjai 
az ilyen jellegű fogadó országbeli támogatásoknak. 

Ami az innovációs tevékenység nemzetköziesedését illeti, ennek szintje igen jelentős 
a mintában. 23 vállalat (a minta csaknem kétharmada) rendelkezett egy vagy több szaba-
dalommal. Ezeket önálló fejlesztéssel hozta létre 20 vállalat, külföldi partnerrel közösen 
pedig hat vállalat. (Három mindkét módon.) Ez utóbbi hat vállalat közösen jegyeztette 
is azt be a külföldi partnerrel. Az önálló fejlesztéssel létrehozott szabadalmak száma 
egy és 12 között változott vállalatonként. Hat vállalat hozott létre egyetlen szabadal-
mat. A külföldi partnerrel létrehozott szabadalmak száma alapján két vállalat 2-2, négy 
vállalat pedig 4-4 szabadalmat jelölt meg. Know how-t fejlesztett ki külföldi partnerrel 
közösen nyolc vállalat, három vásárolt know how-t vagy licencet külföldről, és öt adott 
el ilyet külföldre vagy többségében külföldi tulajdonú vállalkozásnak. Ezek mind igen 
magas szintű nemzetköziesedésre utalnak az ágazati K+F területén.

A K+F nemzetköziesedésének Hollenstein [2008] három motivációját azonosította 
a vállalatoknál: „tudáskeresés”, piackeresés és hatékonyságkeresés. A minta esetében 
az első indítékcsoport dominál: a kutatás-fejlesztés-innováció nemzetköziesedésének 
legfontosabb motivációja egyértelműen a speciális tudás, technológia megszerzése és 
a gyorsabb fejlődés lehetősége (bár viszonylag kevés vállalat válaszolt erre a kérdésre). 
Fontos még a humán erőforrások elégtelensége a szervezeten belül, ennek „pótlására” 
szolgálhat az innováció nemzetköziesedése, illetve az innovációs folyamat meggyorsítá-
sa. Három vállalat esetében meghatározó a külső állami támogatás. Másodlagos szerepet 
játszanak viszont a pénzügyi tényezők.

Különösen kis- és középvállalatok esetében fontos kérdés, hogy pontosan mely té-
nyezők a nemzetköziesedés korlátai.8 (Lásd a 3. ábrát.) A felmérés eredményei alap-
ján az orvosiműszer-ágazat kis- és középvállalatainak valószínűsíthetően változatlanul 
a vállalati humán tényezők elégtelensége, ezen belül elsősorban a nehezen megszerez-
hető tudás, a terjeszkedést menedzselni képes humán erőforrás és a külföldi munka-
végzési hajlandóság, valamint a nyelvtudás hiánya a legfontosabb akadályok a nemzet-
közi terjeszkedésben, kapcsolatépítésben.9 Az interjúk alapján különösen a legkisebb 
vállalatok esetében lehet probléma a nyelvtudás hiánya. Ez egybecseng Szerb és Már-
kus [2008] eredményeivel is, amennyiben a nyelvtudás növeli a kis- és középvállalatok 
nemzetköziesedésének esélyét. Sokan említették még a megfelelő külföldi partner hiá-
nyát, és azt, hogy a magyarországi gazdasági környezet sem segíti a nemzetköziesedést. 
Általában véve a pénzügyi eszközök hiányát csak ezen tényezők után, másodsorban 
tartották fontosnak a vállalatok. (Kivéve a nemzetköziesedés magas költségeit, amelyik 
„előkelő” helyen végzett az akadályok között.) Ez a fontossági sorrend egybecseng a kül-
földi empirikus elemzések eredményeivel (például: Chaplin, 2009 vagy Greenaway et 

8 A kis minta miatt nem tudtuk a nemzetköziesedés szintje-formája és a hátráltató tényezők összetétele 
közötti kapcsolatot vizsgálni. Valószínűsíthető, hogy ezek között is van összefüggés, tehát másfajta korláto-
kat tartanak fontosnak az exportőrök és mást a befektetők, lásd például: Chaplin [2009].

9 A humán tőke és a fi zikai tőke szerkezetváltásának eltérő üteméről Magyarországon lásd például 
Szalavetz [2005].
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al. 2007).10 Ugyanakkor ellentétben áll a kutatás keretében vizsgált más ágazatok, pél-
dául a mérnöki szolgáltatások esetében kapott eredményekkel (Benke, 2011). Ez utóbbi-
nak oka lehet, hogy az orvosiműszer-ágazat egy „beállt”, már hosszabb ideje működő, 
stabil vállalatokkal (is) rendelkező ágazat. 

A nemzetköziesedés akadályait tekintve a vállalati interjúk során a kérdőíves fel-
méréssel összhangban csak a „született globális” vállalatoknál, illetve a potenciális 
született globális cégnél merült fel hangsúlyosan a fi nanszírozás problémája, a többi 
vállalat inkább a piacismeret hiányára, egy-egy kisebb vállalat a nyelvtudás hiányára, 
jelentős exportáló cégek pedig az árfolyam-politika problémáira hívták fel a fi gyelmet. 
Bár a magyar kivitel gerincét adó multinacionális vállalatok számára valóban kicsiny 
az árfolyam jelentősége, azonban a kis, magyar tulajdonú exportőr cégek esetében egy-
egy piac elvesztését jelentheti az árfolyam változása. Az egyik interjúalany vállalata 
például több év után a forintárfolyam gyengülésének köszönhetően 2009-ben tudott 
újra Japánba exportálni.

A következőkben a rendelkezésünkre álló minta korlátait is fi gyelembe véve 
a nemzetköziesedés eltérő mértékének néhány tényezővel való összefüggését elemezzük.

A vállalatok versenyképességét és nemzetköziesedését is jelentős mértékben befolyá-
solhatja a különféle hálózatokban való részvétel (lásd például: Osarenkhoe, 2008 vagy 
Woodward–Wójcik, 2005). Mind a szociális, mind az üzleti hálózatokból való kimaradás 
visszahúzó hatását jelentősnek találták kutatók a külkereskedelemre (például: Combes 
et al, 2003). A kérdőívre válaszoló 35 vállalat közül 12 (vagyis csaknem egyharma-
duk) tagja valamilyen hálózatos együttműködésnek. Ebből kilenc hazai, négy külföldi 
(egy vállalat külföldi és hazai hálózatnak is tagja). Ezek az arányok jóval magasabbak 
a Szerb–Márkus [2008] által jelzettnél, amit valószínűsíthetően az iparági sajátosságok 
indokolnak. Alátámasztja ezt, hogy Csizmadia és Grosz [2011] felmérésének eredmé-
nyei alapján is erős az összefüggés a magyarországi vállalatok innovációs aktivitása 
és a hálózati együttműködésekben való részvétel előfordulásának gyakorisága között. 
A hálózatok jellegét tekintve külföldön gyakorlatilag csak K+F és innovációs hálózatok 
tagjai a kérdőívben szereplő cégek, és Magyarországon is ezek dominálnak a szakmai 
szövetségek mellett. Ugyanakkor itthon másfajta hálózatok is jelen vannak, különösen 
fontos a szakmai szövetségek szerepe.

A hálózati tagság időtartamát tekintve a kevés értékelhető válasz alapján az rajzoló-
dik ki, hogy míg az innovációs, K+F típusú hálózatok viszonylag újak, a tagság időtarta-
ma rövid, addig a szakmai szövetségekben általában több mint 5 éve tagok a vállalatok. 
Az interjúk alapján eltérő vállalati stratégiák rajzolódnak ki. Volt több olyan, hosszabb 
ideje működő vállalat, amely aktívan vesz részt klaszterekben, szakmai szövetségekben, 
K+F hálózatokban. A frissen alapított vállalatok általában nem tagjai még ilyen szer-
vezetnek. Volt egy „kiábrándult” vállalatvezető is, aki úgy értékelte, hogy nem segít 
semmit a vállalatán a szakmai szövetségekben, kamarákban való tagság, ezért már nem 
tagja semmilyen szervezetnek.

10 Békés és Muraközy [2011] a gyorsan növekvő vállalatok, az ún. gazellák esetében hívja fel a fi gyelmet 
a pénzügyi háttér és a növekedés közötti U-alakú kapcsolatra: kisebb eséllyel válnak gazellává, vagyis növe-
kednek kiemelkedő ütemben azok a vállalatok, amelyek kevés idegen forráshoz jutnak, de azok is, amelyek 
túlságosan eladósodottak. Valószínűsíthetjük, hogy itt is hasonló összefüggésről van szó: a túl kevés idegen 
forrás, de a túlzott eladósodottság is akadályozza a nemzetköziesedést. 
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A nemzetközi szakirodalom, különösen a hálózatos elmélet szerint erős a kapcso-
lat a hálózati tagság és a nemzetköziesedés között. Ezt mi is valószínűsíthetjük a fel-
mérés eredményei alapján, vagyis hálózati tagság esetében nagyobb a vállalat esélye 
a magasabb szintű nemzetköziesedésre. Kutatásunk eredményei alapján a nemzetközi 
K+F vagy innovációs hálózatokbeli tagsággal is valószínűsíthetően magasabb szintű 
nemzetköziesedés jár együtt. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok alapján a kapcso-
lat erősségéről és az ok-okozati összefüggés irányáról nem tudunk semmit sem mondani.

Van-e kapcsolat a vállalat versenyképessége és nemzetköziesedése között? Termé-
szetesen azt várjuk, hogy a versenyképesebb vállalatok magasabb szinten nemzetkö-
ziesednek. A megkérdezett vállalatok önértékelése szerint a terméket és a technológiát 
tekintve nagyjából egyforma (pozitív) hazai és nemzetközi versenyképességi helyzetük 
(lásd a 2. táblázatot). A szervezeti megoldások és a marketing területén azonban – a ma-
gukat nagyon versenyképesnek ítélők kivételével – láthatóan úgy érezték, hogy ami 
itthon még „elmegy”, az nemzetközi szinten már nem biztosít megfelelő versenyelőnyt. 
Egyébként mind a hazai, mind a nemzetközi versenyképességet tekintve a vállalatok je-
lentős része a szervezeti megoldásokat és a marketinget tartja vállalata gyenge, kevéssé 
versenyképes pontjának. Látszik ugyanakkor, hogy a vállalatok túlnyomó többsége (két-
harmada) úgy gondolja, hogy terméke nemzetközi szinten is nagyon versenyképes, még 
ha azt kevésbé versenyképes technológiával és szervezetben állítják is elő, és kevéssé 
versenyképes marketingmegoldásokkal is viszik azokat piacra.

2. táblázat

A versenyképesség szintje – a vállalatok önértékelése alapján

A vállalat versenyképessége – hazai összehasonlításban

Nagyon 
versenyképes

Közepesen 
versenyképes Alig versenyképes Nincs versenytárs

Termék 23 5 0 6

Technológia 15 13 0 6

Szervezeti megoldások 9 14 9 2

Marketingmegoldások 7 13 9 2

A vállalat versenyképessége – nemzetközi összehasonlításban

Nagyon 
versenyképes

Közepesen 
versenyképes Alig versenyképes Nem válaszolt 

Termék 23 8 1 3

Technológia 14 10 8 3

Szervezeti megoldások 7 8 17 3

Marketingmegoldások 6 5 17 7

Forrás: A KKVENT-kutatás keretében készült e-kérdőíves felmérés. 
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4. ábra
A vállalat nemzetközi versenyképességének tényezői

Megjegyzés: Súlyozott átlag (nagyon fontos = 3, fontos = 2, nem fontos = 1, nem jellemző = 0).

Forrás: a KKVENT-kutatás keretében készült e-kérdőíves felmérés. 

Érdekes lehet, hogy ha nem a technológia, a szervezeti és marketingmegoldások, 
akkor melyek azok a tényezők, amelyek miatt mégiscsak ilyen erősek, versenyképesek 
a vállalati felmérésben szereplő vállalatok termékei. A legtöbb vállalat a fejlesztési ké-
pességet, a speciális szaktudást és a cég hírnevét tartotta a legfontosabb tényezőnek. Ezt 
követte a rendszeres termékfejlesztés, a termék/eljárás minősége és a változáshoz való 
alkalmazkodás képessége. Az olcsóságnak (különösen az olcsó munkaerő, kisebb mér-
tékben az olcsó ár) sokkal kisebb szerepet tulajdonítottak. Meglepően alacsony a sze-
repe a cégek szerint a hálózatba való tartozásnak, amelynél csak az olcsó munkaerő 
kevésbé fontos. Ez látszólag ellentmond előző eredményeinknek, ugyanakkor fontos 
megjegyezni, hogy ez volt az egyik olyan tényező, ahol a válaszoló vállalatok vélemé-
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nye a legerősebben megosztott volt.11 Ezek a tényezők is jelzik, hogy itt nem egyszerű, 
alacsony hozzáadott értékű termékek összeszereléséről van szó, és hogy a vállalatok ver-
senyképességében meghatározó az innovatív tevékenység, a tudás.

Az interjúk annyiban árnyalták a képet, hogy megerősítették, a megkérdezett válla-
latok többsége nemcsak technikailag-technológiailag felkészült, hanem valamilyen mó-
don (vagy maguk, vagy külső szereplő bevonásával) képesek a piaci rések felismerésére, 
az adódó kedvező lehetőségek kihasználására. Többségük sikerét a számítástechnika 
magas szintű alkalmazásával érte el. 

A nemzetköziesedés és a versenyképesség szintje közötti összefüggés a hazai ver-
senyképesség megítélése alapján a várt eredményt hozta. Vagyis valószínűsíthető, hogy 
a magasabb szintű(nek ítélt) versenyképesség magasabb szintű nemzetköziesedéssel 
jár együtt. Ugyanakkor a nemzetközi versenyképességnél még a magas szinten 
nemzetköziesedő vállalatok nagyobb része is csak közepesen versenyképesnek ítéli 
magát.

Összefoglalás

A magyar orvosiműszer-gyártásban sok innovatív kis- és közepes méretű, magyar 
tulajdonban levő vállalat tevékenykedik. Az ágazat az új tagországokkal összehasonlítva 
közepesen versenyképes iparág, amelynek gyökerei egyrészt a MEDICOR-hoz nyúlnak 
vissza, másrészt több új kis- és középvállalat jelent meg egyetemi-kutatóintézeti kuta-
tások eredményeire alapozva. (Természetesen jelen vannak, a feldolgozóiparhoz képest 
alacsonyabb részesedéssel, külföldi részvételű vállalatok is.) A vizsgált ágazat – a felmé-
rés alapján – nem homogén: a cégek sokféle terméket állítanak elő, illetve erősen eltérnek 
azok a piacok is, ahol tevékenykednek, és részben ehhez kapcsolódva eltérő mértékben 
nemzetköziesednek. Az orvosiműszer-gyártásban működő innovatív kis- és középvál-
lalatok között a feldolgozóipari átlaghoz képest sok a sikeresen nemzetköziesedő cég, 
ez elsősorban exportot jelent, de vannak viszonylag nagy számban külföldön terjesz-
kedő vállalatok is. A vizsgált vállalatok alacsony száma csak valószínűsíteni engedi 
az erős kapcsolatot az ágazat innovatív jellege és a nemzetköziesedés között. Hason-
lóan csak valószínűsíthetjük az átlagnál gyakoribb hazai és külföldi hálózati tagság és 
a magasabb szintű nemzetköziesedés, illetve az innováción alapuló versenyképesség és 
a nemzetköziesedés közötti kapcsolatot.

Elmélet versus gyakorlat

Az ismertetett elméletek (Antalóczy és Sass, 2011) általában egy-egy vállalati esetet 
képesek magyarázni, de a teljes nemzetköziesedési folyamatot nem. A legtöbb válla-
lat „szakaszosan” nemzetköziesedett, [Szerb és Márkus (2008) is túlnyomórészt a sza-
kaszos nemzetköziesedésre utaló jeleket talált a magyar kis- és középvállalatoknál], 
ugyanakkor a legtöbb vállalat megreked a nemzetköziesedés egy-egy szintjén, és onnan 

11 A másik terület, ahol nagyon megoszlott a vállalatok véleménye, a szabadalmak fontossága volt, ezt 
visszaigazolták az interjúk is: sok vállalat egyáltalán nem tartja fontosnak, mások meghatározónak tartják, 
különösen, ha rossz tapasztalatokat szereztek.
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nem tud, vagy nem akar továbblépni. Van olyan vállalat is, amelyik ugyanazon a piacon 
ügynök révén is, saját maga is értékesít, így nem határozható meg egyértelműen, hogy 
éppen melyik nemzetköziesedési szakaszban van. [Hasonlóan a Turnbull (1987) által 
vizsgált brit vállalatokhoz.] Van olyan vállalat (a sikertelen moszkvai képviseleti iro-
danyitási kísérlet), amelyik visszalépett a nemzetköziesedés szintjeit tekintve. Néhány 
„született globális” vállalat is van, amely viszont átugorja a nemzetköziesedési szaka-
szokat, például olyan cég is, amelyik rögtön megalakulása után külföldi tőkebefektetést 
hozott létre. Általában a vállalaton belüli erőforrások (pénzügyi és humán), a vállalat 
helyzetének stabilitása (biztos piaci háttér) fontos tényezői annak, hogy a vállalat sza-
kaszosan, lassan építi-e fel nemzetköziesedési stratégiáját (még ha ez implicit marad 
is), vagy pedig úgy dönt, hogy a hazai piacra koncentrál, nem akar külföldre expor-
tálni, külföldön terjeszkedni, és erre nem fordít vállalati erőforrásokat, vagy rögtön 
magas szinten nemzetköziesedik. A hálózatos elmélet következtetéseit a magas szin-
ten nemzetköziesedő (külföldi K+F kapcsolat, közvetlen külföldi tőkebefektetés) kis- 
és középvállalatok esetében látjuk leginkább visszaigazolva, és ezek esetében is főleg 
azoknál a cégeknél, amelyeknél jelentős személyes kutatói kapcsolat előzi meg a más 
formájú nemzetköziesedést. Ez megfeleltethető Welch és Welch [1996] eredményeinek, 
akik párhuzamot vontak a kapcsolati háló és a „tudásháló” között.  

A közgazdasági elmélet sem magyarázza kielégítő módon a vizsgált kis- és közép-
vállalatok nemzetköziesedését. Az OLI-keretet alapul véve az bizonyos, hogy minden 
nemzetköziesedni akaró vállalatnak szüksége van valamilyen tulajdonosi előnyre, és ez 
a vizsgált ágazat esetében a legtöbbször a magas technikai-technológiai tudást hordozó, 
folyamatosan fejlesztett termékekben ölt testet.

Gazdaságpolitikai ajánlások

A fi atal, innovatív, gyorsan nemzetköziesedő vállalatok érthetően kedvező hatás-
sal vannak egy ország exportjára és kereskedelmi mérlegére. Vállalati szinten a kis- és 
közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése nemcsak a kockázatokat növeli a cég 
számára, hanem segítheti a vállalatot a gyors fejlődésben, javíthatja alkalmazkodó-
képességét, emelheti dinamizmusát, gyorsíthatja reagálását a piac változásaira. Ezek 
a vállalatok nagyobb eséllyel élik túl a nehéz piaci körülményeket, működnek tovább 
sikeresen – gondolhatunk a jelenlegi válságra is. Mint láttuk, ezeknek az innovatív cé-
geknek a nemzetköziesedése egyfajta „angyali kört” indíthat el, ahol az innovativitás 
és a nemzetköziesedés növekedése egymást erősíti (Filatotchev–Piesse, 2009). Ennek 
az „angyali körnek” a létét a leginnovatívabb, legdinamikusabb vállalatoknál visszaiga-
zolták a vállalati interjúk is. Tehát a nemzetköziesedés a kis- és középvállalatok esetében 
is potenciálisan pozitív, versenyképesség-erősítő folyamat, amelynek korlátait – piacba-
rát módon – érdemes csökkenteni, és ebben jelentős szerepe lehet a gazdaságpolitikának.

A vállalati interjúkból kirajzolódó kép alapján az orvosiműszer-gyártás ágazat – más 
országokhoz képest – sok esetben hátrányt szenved a hazai piacon a külföldi szállí-
tókhoz képest. Sok olyan piaci szegmens van, amely torzan működik (kórházak, köz-
beszerzések). Összességében a szűkös/szűkített vagy torz belső piac indítja sokszor 
nemzetköziesedésre a vállalatokat, amit jelez a nemzetköziesedés döntően piackereső 
jellege. Az is nyilvánvaló, hogy az ágazat eddig talpon maradt vállalatai már bizonyítot-
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tak, versenyképesek – legtöbbjük nemzetközi színtéren is – és rugalmasak. Az ágazat 
alapjai megvannak, és feldolgozóipari összehasonlításban kiemelkedő innovativitása és 
dinamizmusa alapján, még ha mérete viszonylag kicsiny is, mindenképpen több kor-
mányzati fi gyelmet érdemelne – legalább annyit, mint a legfontosabb versenytárs orszá-
gokban.

A kérdőíves felmérés egyik fontos eredménye, hogy érdemes lehet különféle vállalati 
kategóriákat képezni, és nem homogén csoportként kezelni a kis- és középvállalatokat, 
mert többek között a nemzetköziesedés korlátai is különböznek ezek számára. Így pél-
dául a pénzügyi korlátok a felmérés szerint inkább másodlagosak, kivéve az ún. „szüle-
tett globális” vállalatokat, akik számára viszont jelentős probléma a fi nanszírozás, és sok 
esetben késlelteti a vállalat gyors növekedési pályára állását, illetve nemzetköziesedését. 
A fi nanszírozási problémák megoldásában mind a sztenderd banki hitelek, mind a kü-
lönféle kockázatitőke-fi nanszírozások rengeteg kritikát kaptak ezektől a vállalatoktól. 
A többi vállalat esetében nem a fi nanszírozás jelenti a fő nehézséget, hanem sokkal in-
kább a megcélzott piac ismerete, a nemzetköziesedést menedzselni képes vezetés és tu-
dás, a legkisebbeknél a nyelvtudás hiánya. Jelzi ezt többek között az is, hogy a vállalatok 
viszonylag nagy számban vették igénybe az ITDH szolgáltatásait. Többen hiányolták 
azt az aktív lobbitevékenységet, amit más országok nagykövetségei fejtenek ki országuk 
vállalatai érdekében.
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Magyar biotechnológiai kis- és középvállalatok 
jellemzői és nemzetköziesedésük

ANTALÓCZY KATALIN – HALÁSZ GYÖRGY IMRE

A biotechnológia az egyik leginkább innovatív, tudásintenzív ágazat, amelynek fejlődé-
sét, eredményeit a világ minden részén kitüntetett fi gyelem kíséri. Cikkünkben először rö-
viden bemutatjuk a biotechnológia nemzetközi jellemzőit, az árbevétel, a nyereségesség, 
a K+F, a foglalkoztatott létszám alakulását főbb régiónként, országonként. Megállapít-
juk, hogy az Egyesült Államokban a legerősebb a biotechnológiai ágazat, és a sikerben 
fontos szerepe van a fi nanszírozási módok alakulásának: míg az USA-ban a kockázati 
tőke és a tőzsdei bevezetés, addig Európában a közfi nanszírozás a meghatározó. Ezután 
részletesen ismertetjük a magyarországi biotechnológiai kis- és középvállalkozásokra, 
nemzetköziesedésük jellemzőire vonatkozó kutatási eredményeinket. A többféle forrás-
ból származó információk alapján megállapítjuk, hogy a hazai biotechnológiai kis- és 
közepes vállalatok egyik legfontosabb jellemzője a rejtőzködés, illetve a kvázi válla-
lati jelleg (alapkutatásra létrejött cég, amely túlnyomóan közpénzekből fi nanszírozza 
tevékenységét). A cégek nemzetköziesedését is ez a kvázi vállalati jelleg határozza meg. 
Az igazi vállalatoktól várható el a valódi nemzetköziesedés, az ebben való továbblépés. 
Ezzel szemben a kvázi vállalatok a nemzetközi porondon is általában az alapkutatáshoz 
szükséges hálózatukat működtetik.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: F23, L65, O31.

A biotechnológiai ágazat jellemzői, globális helyzete

A biotechnológiáról általában

A biotechnológia szélesebb értelmezésben új termékek előállítása élő szervezetek 
segítségével (Magyar Biotechnológiai…, 2009, 7. o). Ebben a formájában több ezer éves 

* A tanulmány a KKVENT_8 „A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a  nemzetköziesedő tudásgaz-
daságok korában” című kutatás keretében készült. Témavezető: Inzelt Annamária, IKU Innovációs Kutató-
központ. Finanszírozók: az NKTH és a Pénzügykutató Alapítvány.

Antalóczy Katalin, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa. E-mail cím: antaloczy.katalin@ella.hu
Halász György Imre, a Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola 

PhD-hallgatója. E-mail cím: haligye@gmail.com
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múltra tekint vissza,1 hiszen a különféle erjesztési eljárások [sör (Egyiptom), bor és sajt 
(sumérek, Kína és Egyiptom)] is ezen alapulnak. A biotechnológia külön tudományág-
ként a DNS mint örökítő anyag 1944-es (Avery és kollégái a Rockefeller Intézetben), 
majd dupla spirál formája 1953-as felfedezésének (Crick és Watson) volt köszönhető. 
Elterjedését, jelentős térnyerését az 1970-es évektől számíthatjuk, amikor az Egyesült 
Államokban előbb egy meghatározó tanulmány készült a rekombináns DNS-technikák 
alkalmazásáról (1973), majd – az egyik társszerző közreműködésével – megalapították 
a Genentech nevű vállalatot (1976). Modern biotechnológiai technológiák alapvetően 
három területen alkalmazhatók: az egészségügyben (piros biotechnológia), az agrár- és 
élelmiszeriparban (zöld biotechnológia), valamint az iparban, a környezetvédelemben, 
az energetikában (fehér biotechnológia).2 

Cikkünkben a továbbiakban a piros biotechnológiát állítjuk a középpontba, ennek 
súlya messze a legnagyobb a három terület közül (mind az ide tartozó cégek száma, 
mind forgalmuk tekintetében).3 Fontos ugyanakkor a későbbi elemzés szempontjából 
a piros biotechnológia és a gyógyszerkutatás elhatárolása. Míg a gyógyszerkutatás, illet-
ve az új termékek fejlesztése tetszőleges molekulákon alapulhat, addig a biotechnológia 
minden esetben valamilyen élőlényt, annak egy részét, vagy élő szervezetből kinyerhető 
anyagot használ fel kutatásai és fejlesztései alapjául.

Biotechnológia globálisan

A piros (orvosi) biotechnológiai szektor a világon mindenhol dominál, mind az Egye-
sült Államokban, mind Európában az összes biotechnológiai vállalat mintegy 90 száza-
lékát teszi ki. A szektort jellemzően az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató kisvállalko-
zások alkotják, sok közöttük a spin-off cég. A piros biotechnológiai vállalatok szorosan 
kapcsolódnak a hagyományos gyógyszeripar hálózatához. A gyógyszeripar szempontjá-
ból a biotechnológia elsősorban az originális kutatásokban meghatározó szerepet játszó 
újfajta technológia, amely innovatív termék előállításában játszhat szerepet. A biotech-
nológia szempontjából pedig – döntően a – nagy, multinacionális  gyógyszercégek azok, 

1 A biotechnológia történetének egyik legkompaktabb leírása nagyon meglepő helyen, a dallasi Fed (az 
USA jegybanki rendszerének texasi tagja) honlapján egy tanulmányban szerepel: http://www.dallasfed.org/
research/swe/2002/swe0202b.html

Emellett fontos – és a biotechnológia területéhez közvetlenebbül kötődő forrás Frigyesi–Nyeste [2006], 
valamint Farkas [2003].

2 Az Ernst and Young defi nícióját használja többek közt a biotechnológia magyarországi ágazati tanul-
mányai készítésében a Convincive Consulting [2009, 7. o.]. 

3 A zöld biotechnológiát az Európai Unióban részben a hatályos szabályozás, részben a – gyakran ger-
jesztett – ellenérzések hátráltatják. 1999-től tiltották a génmanipulált (GM) termékek behozatalát és termesz-
tését. Ezt ugyan 2003-ban a WTO (közvetve az Amerikai Egyesült Államok) nyomására felfüggesztették, de 
a GM-összetevőket a termékeken fel kell tüntetni. Így ma az Európai Unióban lényegében egyetlen módosított 
génállományú kukoricafajt termesztenek – nem utolsósorban a kedvezőtlenebb fi nanszírozási feltételek miatt. 
A génmanipuláció következtében a termés biztosabbá válik, ami egyben biztosabb bevételeket is jelenthetne 
abban az esetben, ha a GM-termékeket az Európai Unió Közös Agrárpolitikája keretében a nem manipulált 
termékekkel egyenlő elbánásban részesülnének. A pillanatnyi (politikai) álláspont szerint azonban a génma-
nipuláció károsíthatja a biodiverzitást, amelynek fenntartása még a Lisszaboni stratégiában is nevesített cél-
ként szerepel. Ez a kérdés szakmailag nagyon vitatott. A fehér biotechnológiából származó bioüzemanyagok 
lassan teret nyernek, de a biotechnológia szélesebb körű ipari alkalmazása még várat magára.



80

amelyek képesek késztermékké fejleszteni az általuk feltalált molekulát, illetve használni 
tudják az általuk fejlesztett technológiát. A statisztikai adatok szerint a biotechnológiai 
vállalatok hatékonyabban költik el a K+F ráfordításaikat, mint a gyógyszeripari vállala-
tok, legalábbis az Egyesült Államokban. 2000 és 2006 között mind az USA gyógyszer-
ipara, mind biotechnológiai ágazata közel megduplázta kutatás-fejlesztési ráfordításait. 
Ugyanezen idő alatt a biotechnológiai termékengedélyeztetési szám 14-ről 23-ra nőtt, 
a gyógyszeripari pedig 27-ről 16-ra csökkent (NFGM, 2009, 11. o.).

1. táblázat

A biotechnológiai ágazat legfontosabb jellemzői Európában és az USA-ban, 
2006–2009*

Bevétel 
(milliárd USD)

K+F ráfordítás 
(milliárd USD)

Foglalkoztatottak 
száma (ezer fő)

Vállalatok 
száma

Átlagos 
létszám

Nettó nyereség 
(milliárd USD)

USA

2006 61,9 30,0 192,7 1510 127 –9,1

2007 64,9/68,4 26,1/28,6 192,6/195,5 1758/1502 110/130 –4,2/–3,6

2008 70,1 30,4 190,4 1754 109 –3,7

Európa

2006 14,4 6,1 79,4 1748 45 –2,4

2007 13,6/13,4 6,6/6,3 83,3/82,0 1869/1744 45/47 –3,1/–2,6

2008 15,3 6,8 85,6 1836 47 –2,0

* Több adat esetén az elöl levő az adatrevízió utáni érték.

Forrás: Ernst&Young [2007, 2008, 2009].

A piros biotechnológián belül meghatározó a biológiai gyógyszerek szerepe. Az Eu-
rópai Unióban például az orvosi biotechnológiai termékek 80 százaléka biológiai gyógy-
szer. A biológiai gyógyszerek forgalma 1996 és 2006 között az EU-ban évente 23 szá-
zalékkal nőtt, ugyanez a növekedés a nem biológiai gyógyszereknél csak 11 százalékos 
volt. (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 2009).4 Az iparosított biotech-
nológia több mint 30 éve az Amerikai Egyesült Államokban indult útjára, ahol ma is 
a legerősebb az ágazat, a legnagyobb a biotechnológiából származó bevétel, ott költik el 
a legtöbbet K+F-re és jelentik be a legtöbb szabadalmat és foglalkoztatják a legtöbb em-
bert. Európában ugyanakkor több cég működik, amelyek méretüket, a foglalkoztatottak 
számát tekintve elmaradnak az amerikaitól.5 (Lásd az 1. és 2. táblázatot!)

4 Az Akcióterv a 11. oldalon hivatkozik ezeknek az adatoknak a forrására: Consequences, Opportunities 
and Challenges of Modern Biotechnologie for Europe, 2007.

5 Adataink forrása OECD [2005, 2009] és Ernst&Young [2008, 2009, 2010]. Ez a két intézmény végez 
rendszeres és független elemzést a biotechnológia folyamatairól. Az Ernst and Young évente készíti el a bio-
technológiai ágazat elemzését, így jó adatokat biztosít a nagy régiókban (USA, Európa, Kanada, Ázsia és 
Ausztrália) megfi gyelhető biotechnológiai tendenciák folyamatos nyomon követésére. Az OECD 3-4 évente 
publikál ilyen témájú statisztikai tanulmányt, amelyben a tagországokról nyújt információt. Az OECD a bio-
technológiai ágazatról kiadott elemzésében felhívja a fi gyelmet az adatgyűjtés nehézségeire. Arra például, 
hogy a 2005-ben megalkotott defi níció ellenére nehéz statisztikailag beazonosítani a biotechnológiai tevé-
kenységet (mely tartozik e körbe), illetve a biotechnológiai cégeket.



81

2. táblázat

A biotechnológiai szabadalmi bejelentések számának és megoszlásának alakulása

Bejelentések száma Megoszlása

Régió, ország 1994–1996 2004–2006 Változás (%) 1994–1996 2004–2006

Egyesült Államok 7 757 11 474 147,9 55,8 42,0

Európai Unió 3 900 7 487 192,0 28,1 27,4

Japán 894 3 720 416,1 6,4 13,6

Egyesült Királyság 985 1 264 128,3 7,1 4,6

Németország 895 2 106 235,3 6,4 7,7

Franciaország 577 991 171,8 n. a. n. a.

Kína 22 423 1922,7 0,2 1,6

Izrael 156 428 274,4 1,1 1,6

Világ összesen 13 891 25 296 182,1 100,0 100,0

Forrás: OECD [2009, 75. o.] alapján saját összeállítás.

E helyzet kialakulása nagymértékben visszavezethető arra, hogy az USA biotech-
nológiai cégei erőteljesebb vállalkozási tevékenységet mutattak, mint az európaiak, 
amelyek gyakran inkább támogatott kutatóhelyek voltak. Egész pontosan a hangsú-
lyosan biotechnológiával foglalkozó (dedicated biotechnology) cégek fejlődése szinte 
csak az Egyesült Államokban volt megfi gyelhető, s ez vezetett a jobb eredményekhez 
(Acharya–Arundel–Orsenigo, 1998, 89. o.). 

E jobb eredmények az ágazat rendkívül gyors és tendenciájában egyirányú 
nemzetköziesedésének következményei is. [A „born global” fogalom is részben 
a biotechnológiai  cégek tapasztalatai nyomán született (Antalóczy–Sass, 2011)]. 
A nemzetköziesedés során a biotechnológián alapuló termelés, illetve az abból szárma-
zó hozzáadott érték nagy része az USA-ba került. A nagyobb érintett populáció, a fejlett 
klinikai kutatóhelyek és az FDA-engedély megszerzésének igénye amerikai földre vitt 
nagy európai (jellemzően multinacionális) cégeket (Sharp, 1999). Nagyrészt ebből kifo-
lyólag amerikai biotechnológiai cégek vásároltak fel európaiakat, mindenekelőtt briteket 
(Sharp, 1990).

Az USA biotechnológiai ágazatának sikeressége visszavezethető az európai és 
az amerikai fi nanszírozási módszerek különbözőségére is. Az induló/fi atal biotechno-
lógiai vállalkozások jelentős tőkeigényét valamilyen formában ki kell elégíteni. A tő-
keigény átlagos mértéke vitatott: ma egy új gyógyszer kutatásának költségei egyes 
vélemények szerint 1-2 milliárd dollárra tehetők (az utóbbihoz közelítve), de a legvisz-
szafogottabb becslés is 50-80 millió dollárról szól. Ez a becslés 8 évvel ezelőtti, vagyis 
magasabb lenne azóta.6 Ezt a hatalmas összeget az induló vállalkozások önerőből álta-
lában nem tudják fedezni, így a kutatásokat közfi nanszírozással, és/vagy valamilyen 

6 A magasabb összeg dr. Molnár Istvánnal, a Biopolisz Kft. ügyvezetőjével készült interjúban hangzott 
el, míg az alacsonyabb Kálmán Gábortól, az N-Gene stratégiai igazgatójától származik. Utóbbihoz lásd: 
Kovács Tibor  [2002].
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harmadik személy megrendelésére (tipikusan gyógyszergyárak gyógyszerfejlesztésé-
hez), vagy fi nanszírozásával folytathatják, és/vagy kockázati tőkét vehetnek igénybe. 
Az USA biotechnológiai fi nanszírozásában már hosszú ideje kiemelkedő jelentőségű 
a kockázati tőke, emellett számottevő szerephez jutott a biotechnológiai vállalkozások 
tőzsdei – mindenekelőtt a NASDAQ-ra történő – bevezetése is a fi nanszírozásban. (Ezek 
az első bevezetések az úgynevezett Initial Public Offering – IPO – ügyletek.) Ezekre 
a cégek alapítóinak vagy épp a kockázatitőke-befektetőknek a kezdeményezésére kerül 
sor, mivel a kockázati tőke egyik lehetséges kilépési formája a tulajdoni hányad nyílt 
értékesítése.7 Európában hagyományosan sokkal nagyobb szerepe van az állami fi nan-
szírozásnak. Még Nagy-Britanniában is, pedig az angolszász modell hagyományosan 
rövid távú bankfi nanszírozás és viszonylag alacsony diszkrecionális állami támogatás 
mellett működik.8 Rebecca Harding [2003] tanulmányában az ezredforduló környékén 
az európai biotechnológia két legerősebb országát (az Egyesült Királyságot és Németor-
szágot) hasonlítja össze az ágazatnak nyújtott támogatások mentén. Fő következtetése 
szerint amögött, hogy Németország biotechnológiája 1996–2001 között utolérte Nagy-
Britanniáét (a szektorban működő vállalatok száma, de még az összárbevétel alapján is) 
elsősorban az ágazatra koncentrált – mindenekelőtt kutatás-fejlesztést célzó – állami 
támogatási program kialakítása és végrehajtása állt. Németországban a kockázati tőke 
alkalmazása a hagyományoknak megfelelően alacsonyabb mértékű volt, mint az Egye-
sült Királyságban. Az ezt követő időszak ugyanakkor éppen ellentétes tendenciát jelzett: 
2002–2004 között Németországban számos fúzió ment végbe, illetve felvásárlásokat 
hajtottak végre a biotechnológiai ágazatban. E közben a foglalkoztatás jelentősen visz-
szaesett, és még 2004 adatai ismeretében is optimistának tartották azokat, akik már látni 
vélték a fényt az alagút végén.9 Így – bár Harding következtetéseit a támogatási rendszer 
működtetésekor célszerű fi gyelembe venni – a német példa sem tűnik követendőnek 
a magyar biotechnológia kereteinek megszabásakor, vagyis a túl aktív támogatási rend-
szer könnyen visszaüthet.

Kutatásunk eredményei

A biotechnológia Magyarországon az 1980-as években jelentős állami fejlesztéssel 
az agráriumban kezdte meg elkülönülten is számon tartott működését. Az 1982–1984 kö-
zött „Biotechnológiai kutatás, fejlesztés és alkalmazás a mezőgazdaságban és az iparban” 

7 Egyrészt a kockázati tőke saját tőke formájú fi nanszírozás, másrészt a befektetők mindig valamilyen 
véges (nagyjából meghatározott) időszakban gondolkodnak, ezért a szerzett tulajdoni hányadtól való meg-
szabadulás formája fontos szerepet játszik a befektetési döntésekben. A lehetséges kilépési módszerekről 
lásd: Karsai [2009, 31–33. o.].

8 A fi nanszírozási rendszerek kialakulásáról készült egyik legismertebb mű már közel harmincéves, de 
hatása változatlanul aktuális (Zysman, 1983).

9 A BMBF aktív közreműködésével létrehozott www.biotechnologie.de információs portálon az Ernst 
and Young német biotechnológiáról készült kiadványára hivatkoztak többek közt az időszak elemzésekor, és 
a stagnálás közeli mutatószámokból a német Ernst and Young igazgatósági tagjának álláspontját nevezték 
pozitívnak.

Lásd: http://www.biotechnologie.de/BIO/Navigation/DE/Hintergrund/studien-statistiken,did=14414.html
?listBlId=74636&sortSelect=DescendingDocumentDate&searchActionPage3=3&searchDateFrom=TT.
MM.JJJJ&searchDateTo=TT.MM.JJJJ
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címmel kialakított fejlesztési program az egyetemi kutatók és a termelő szféra bevoná-
sával igyekezett egységes, összehangolt fejlesztést biztosítani.10 Előzményként minden-
képpen említendő a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Központjának kialakítása, 
amely a 60-as évek hosszas vitái után végül Szegeden épült fel az 1970-es évek elejére.11 Ez 
a központ világszínvonalon is rangosan jegyzett intézményként biztosított legalább a 90-es 
évekig jelentős kutatói bázist (mindenekelőtt a zöld) biotechnológia számára. Ugyanakkor 
önálló ágazatként a biotechnológiáról az 1990-es évektől beszélhetünk, amely az egyaránt 
nagy hagyományú növénybiológiai és gyógyszerkutatásra, a gyógyszeriparra, a kiemelke-
dő hazai szakembergárdára támaszkodott. (Előtte az oktatásban is nagyrészt a mezőgaz-
dasági termeléssel közösen kezelték, a piros biotechnológiát képviselő vállalatok a 90-es 
évektől kezdődően jelentek meg.) Mára a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan Magyar-
országon is dominál az ágazatban a piros, az orvosi biotechnológia. Ez részben a gyógy-
szeripar hagyományaira, részben az európai uniós szabályozás erőteljes zöld biotechno-
lógia-ellenességére vezethető vissza. Ennek köszönhető, hogy az 1990-es évek közepén 
nagyon perspektivikusnak tűnő zöld biotechnológia, mindenekelőtt annak élelmiszer-ipari 
alkalmazása erőteljesen teret vesztett (Bross–Inzelt–Reiß, 1998, 188. o.).

A magyar biotechnológia a statisztikai adatok (hiányának) fényében

Kutatásunk során azzal kellett szembesülnünk, hogy az OECD statisztikái csak né-
hány szórványos adatot tartalmaznak a magyar biotechnológiai ágazatról, s a KSH is 
csak a TEÁOR 08 bevezetését követően próbálja külön kezelni a szektort. A biotechno-
lógiai K+F önálló TEÁOR-számához kötődően lehetséges egyes keresések elvégzése (ez 
biotechnológiai főtevékenységet feltételez), amelyhez kötődően egyelőre nem vált ága-
zati regiszter hozzáférhetővé. Emellett 2008-ban bevontak egy biotechnológiai kérdő-
ívet az OSAP-ba (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program), ám ebből hasznosítható 
információ 2012–13 előtt nem várható. 

Így, aki a magyarországi biotechnológiai ágazattal valamilyen formában foglalkozik 
– beleértve az ágazatot szabályozó, arra stratégiát, állami támogatási programokat kidol-
gozó szervezeteket is –, az a szakmai (lobbi) szövetség megbízásából az egyik tagszer-
vezete által készített felméréseket használja (Magyar Biotechnológiai Szövetség, 2009, 
35., 50 o.). Erre a tanulmányra épült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
által 2009 júniusában készített gyógyszeripari és biotechnológiai akcióterv is. Ez a kö-
vetkezőképpen fogalmaz az alább általunk is idézett táblázat felvezetéseként: „Az alábbi 
táblázatban a […] biotech- cégként defi niált vállalatok aggregált számait mutatjuk be. 
A számok a 2008 novemberében e tanulmány céljára elvégzett közel teljes körű primer 
adatgyűjtés eredménye alapján becsült összegek, tehát jó közelítésként értelmezhetők.” 
(Kiemelés: A. K. – H. GY.) (Convincive Tanácsadó Bt., 2008).12 

10 Az OMFB források áttekinthető összefoglalását lásd: Bross–Inzelt–Reiß [1998, 113. o.].
11 Működését 1971-ben kezdte meg (Bross–Inzelt–Reiß, 1998, 154. o.).
12 A Convincive Bt. és a Magyar Biotechnológia Szövetség adatait egyébként országhatáron túlmenően 

is használják, mivel a Burrill & Co. független, az ágazatban sokra tartott tanácsadó cég is ezekre az adat-
forrásokra tudott csak hagyatkozni a 2010-es éves ágazati elemzésében a magyar biotechnológiai ágazat 
bemutatásánál (Burrill & Company, 2010, 169–170. o.).
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3. táblázat

A biotechnológiai ágazat legfontosabb jellemzői Magyarországon

2004 2007 Átlagos éves 
növekedés (%)

A mag1 biotechnológiai szektor cégeinek száma ~30 ~55 ~22

Tágan értelmezett biotechnológiai  szektor cégeinek száma ~100 ~150 ~15

Foglalkoztatottak száma ~500 ~900 ~22

K+F-ben foglalkoztatottak száma ~230 ~450 ~25

Árbevétel (M Ft) ~2200 ~6500 ~44

Export árbevétel (M Ft) ~1000 ~4700 ~68

K+F ráfordítások (M Ft) ~1300 ~2700 ~30

Beruházások (M Ft) ~700 ~1200 ~23

1 A mag biotechnológiai cég döntően biotechnológiai tevékenységgel foglalkozó vállalkozás.

Forrás: Convincive Tanácsadó Bt, [2008]. Idézi: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium [2009, 11. o.].

A 3. táblázat szerint a hazai biotechnológiai ágazatban jelentős fejlődés történt 
a 2000-es évek közepén. Különösen dinamikus növekedés látszik az árbevételben (44 
százalék), illetve az exportárbevételben (68 százalék). Az ágazat exportorientációja 
eszerint tehát erősödött. De a vizsgált négy év alatt számottevően nőttek a K+F ráfor-
dítások és a beruházások is. A mag (a döntően) biotechnológiai vállalatok száma közel 
megduplázódott, a tágan értelmezett biotechnológiai  vállalatok száma 50 százalékkal 
nőtt 2007-re 2004-hez képest.

Tehetünk egy bátortalan kísérletet a nemzetközi összehasonlításra, hiszen az OECD-
statisztikából rendelkezésünkre állnak Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Szlo-
vénia adatai. Ha a 2007-es magyar számokat vetjük össze az OECD 2006-os adataival, 
akkor azt látjuk, hogy a nálunk hozzávetőlegesen található 55 mag biotechnológiai cég 
kevesebb, mint a cseh 82, de jelentősen meghaladja a szlovák (27), a lengyel (11) és 
a szlovén (4) vállalatszámot. Ha azonban a tágan értelmezett biotechnológiai vállalatok 
számát nézzük, akkor Magyarország kiemelkedik a régióból.  A nemzetközi összeha-
sonlítást ugyanezen adatok alapján megteszi az EuropaBio–Venture Valuation [2009]13 
készítette elemzés is. Eszerint az Európai Unióhoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 
tagállamok, valamint Törökország és Horvátország fi gyelembevételével is kiemelkedik 
Magyarország mind a biotechnológiai K+F tevékenységet végző, mind az összes cég 
számát tekintve. Az ágazatban alkalmazottak száma ugyanakkor összességében Len-
gyelországban, a K+F területére koncentrálva pedig Törökországban a legmagasabb, 
bár Magyarország mindkét összevetésben a második helyen áll. (Lásd a 4. táblázatot!) 

13 Az előbbi egy gyorsan növekvő iparágak értékelésére szakosodott elemző és tanácsadó cég, az utóbbi 
– teljes nevén European Association for Bioindustries – pedig egy 1996-ban alapított európai uniós szintű 
iparági szakszövetség, amelynek két magyar tagja is van (az MBSZ mellett a Barabás Zoltán Biotechnológiai 
Egyesület is).
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Végül egy speciális mutatószám, a DCI14 alapján Magyarország kimagaslik a mezőny-
ben – vélhetően mindenekelőtt a már megkezdett terápiás készítmény kutatásoknak kö-
szönhetően.15

4. táblázat

A biotechnológiai ágazat néhány jellemzője az újonnan csatlakozott 
és az Európai Unióhoz csatlakozásra váró országokban

Biotechnológiai 
cégek száma

Biotechnológiai 
K+F cégek száma

Biotechnológiai 
cégekben 

alkalmazottak 
száma

K+F alkalmazottak 
száma a bio-

technológiában
DCI

Bulgária 1 1 40 3 3

Ciprus 2 1 3 3 5

Csehország 39 29 1078 211 28

Észtország 30 26 321 114 18

Horvátország 2 0 444 28 4

Lengyelország 52 33 4348 337 35

Lettország 6 4 126 17 6

Litvánia 7 2 475 116 9

Málta 1 1 2 2 3

Magyarország 77 55 1107 481 52

Románia 8 4 520 15 6

Szlovákia 10 6 110 18 7

Szlovénia 8 4 504 47 10

Törökország 17 10 1070 526 12

Forrás: EuropaBio–Venture Valuation [2009].

Visszatérve a Convincive Bt. [2009, 17. o.] adatainak elemzésére, a hazai szektor 
a növekedés ellenére összességében még mindig nagyon kicsi: mindössze 900 főt foglal-
koztat 150 tágan értelmezett biotechnológiai cég. Az ágazat meglehetősen koncentrált: 
2007-ben a tíz legnagyobb cég adta az ágazat összes bevételének a 82 százalékát, az első 
20 pedig a 97 százalékát. Az adatok azt egyértelműen jelzik, hogy Magyarországon is 
a kisvállalatok világa a biotechnológiai tevékenység (bár nagy gyógyszercég, a Richter 
is alapított biotechnológiai  üzemet). 2004-ben átlagosan 5 főt, 2007-ben pedig 6 főt fog-
lalkoztatott egy-egy biotechnológiai cég. (Európában a kezdő biotechnológiai vállalatok 

14 A DCI (Development Capacity Index) a fejlődési kapacitások indexe. Ezt a mutatószámot kvantitatív 
és kvalitatív tényezőkre alapozva alakították ki az egyes országok biotechnológiai ágazatai fejlettségi szint-
jének összehasonlítására. A számítási módszertan részletes leírását lásd az EuropaBio–Venture Valuation 
[2009, 20–21. o.].

15 Érdekes, hogy bár Magyarországon volt 2010-ben a legnagyobb a biotechnológiai alapú gyógyszerku-
tatások száma 2008-ban, de a fázis-III-nál tartó fejlesztés egyedül Törökországban volt.
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9 fővel, tevékenységük 3–5. évében 17 fővel, 6–10. évében 28 fővel 11 –15. évében 41 
fővel tevékenykednek. A hazai cégek átlagosan ennél kisebbek.)

A Convincive Bt. [2008] szerint a hazai biotechnológiai cégek üzleti modelljüket 
tekintve mintegy 75 százalékban szolgáltatás-, illetve technológiaértékesítést végeznek 
más biotechnológiai  cégek, illetve gyógyszeripari vállalatok számára a globális piacon. 
Ez jelenti a bérkutatás különféle formáit (ahol a kutatás egy szakaszát külső megrende-
lésre végzik el, ennek megfelelően alacsonyabb kockázat vállalása mellett), különféle 
modern biotechnológiához kötődő szolgáltatások (például bioinformatikai) nyújtását, 
illetve a gyógyszerfejlesztésben alkalmazható eljárások értékesítését. Csak a cégek 
mintegy 25 százaléka végez saját gyógyszerfejlesztést, jórészt a fi nanszírozás hiánya 
miatt. „A biotechnológiai  cégek nagy része globális réspiacokat céloz, ahol sok esetben 
néhány 10 alkalmazottal is piacvezetők. Erős a szektor kapcsolatrendszere az EU, USA, 
Japán egyetemekkel és cégekkel” (Convincive Bt., 2008, 26. o.).

5. táblázat

A szabadalmi bejelentések, illetve a biotechnológiai szabadalmi bejelentések 
számának alakulása

1994–1996 2004–2006

Biotechnológia Összesen Biotechnológia Összesen

Csehország 11 108 14 393

Magyarország 16 244 27 564

Lengyelország 4 77 30 347

Szlovákia 3 48 4 106

Szlovénia 11 95 15 288

Forrás: OECD [2009, 75. o.] alapján saját összeállítás.

Az OECD biotechnológiai statisztikájában Magyarországra vonatkozóan két 
esetben találunk adatokat. Az egyik az állami juttatásokat tartalmazza, mégpedig 
a bioüzemanyagok kutatás-fejlesztésére fordított állami költségvetést. Eszerint Magyar-
ország 21 OECD-ország közül a 15. ebben a rangsorban, 8,6 millió (vásárlóerő-paritáson 
számított) dollárral. Magyarország egyértelműen kiemelkedő helyet foglal el az összes 
energiai K+F-re nyújtott állami támogatásban, ennek 80,4 százalékát a bioüzemanyagok 
kutatása kapta. 1 főre vetítve az előkelő 7. helyen álltunk a vizsgált 21 OECD-tagország 
között. (Az Erawatchon16 nem találunk ezt alátámasztó adatokat az európai országokra 
vonatkozóan.) Adatokat találunk még a szabadalmi bejelentések, ezen belül a biotech-
nológiai  szabadalmi bejelentések számának alakulásáról. Az 5. táblázat a régiós orszá-
gokkal együtt tartalmazza a magyar adatokat. 

Az 5. táblázatból kitűnik, hogy Magyarország nem áll rosszul a régióban a szabadal-
mi bejelentések tekintetében, de nem is kiemelkedőek a mutatóink. A biotechnológiai 

16 Erawatch: az Európai Bizottság információs adatbázisa az európai, a nemzeti és a regionális kutatási 
rendszerekről és K+F támogatási politikáról.
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szabadalmi bejelentések számának növekedésében Lengyelország előz meg bennünket, 
az 1 főre vetített szabadalmi bejelentéseket tekintve még Szlovénia. Az összes szabadal-
mi bejelentésen belül a biotechnológiai  szabadalmi bejelentés aránya pedig 1994–1999-
ben Csehországban és Szlovéniában, 2004–2006-ban pedig Lengyelországban és Szlo-
véniában is magasabb volt, mint Magyarországon.

A hazai biotechnológiáról elérhető statisztikai adatok összességében tehát kedvező 
képet nyújtanak az ágazatról. Tartalmuk azonban kérdéses a forrás megkérdőjelezhető 
függetlensége, illetve a független forrásokból származó adatok szinte teljes hiánya miatt.

A hazai tudásintenzív kis- és közepes biotechnológiai vállalatok statisztikai jellem-
zőinek pontosítását, illetve nemzetköziesedésének felmérését kérdőíves megkérdezés-
sel, illetve mélyinterjúkkal és szakértői kerekasztal-beszélgetéssel kíséreltük meg.

A rejtőzködés kimutatása – a kérdőívezés eredményei

A tudásintenzív kis- és közepes biotechnológiai vállalatok nemzetköziesedésének 
felmérését első körben kérdőívek kiküldésével kíséreltük meg. Kérdőívünket megkapta 
a Magyar Biotechnológiai Szövetség tagvállalatainak többsége (azok, amelyeknek va-
lószínűsíthetően a fő tevékenységük a biotechnológia, s amelyek ugyancsak valószínű-
síthetően kis- vagy középvállalatok). Kérdőívet küldtünk továbbá azoknak a cégeknek, 
amelyek a TEÁOR ’08 rendszerében a biotechnológiai K+F-et (72.11) adták meg. Így 
összességében 60 darab kérdőív ment ki. A kiküldött kérdőívekből a biotechnológi-
ai vállalkozásoktól egyetlenegy sem jött vissza. A nem válaszolás ténye nagyon fon-
tos következtetésekre ad lehetőséget – fi gyelembe véve a statisztikai adatok hiányát, 
illetve a biotechnológiai ágazatról készített eddigi elemzéseket. Egyértelmű, hogy a ha-
zai biotechnológiai kisvállalatok rejtőzködnek. Nem kívánnak magukról adatot szol-
gáltatni sem a hivatalos statisztikai adatgyűjtőknek, sem a független kutatóknak. Mi-
vel a KKVENT-kutatáshoz tartozó többi ágazatból értékelhető számú válasz érkezett 
vissza, ebből arra következtethetünk, hogy nem a felvétel módszerével volt probléma. 
Magukról csak a saját szövetségük által megbízott, az esetek egy részében általa fi nan-
szírozott cégnek adnak – hozzávetőleges, nehezen ellenőrizhető – információkat.17 Ezek 
az információk szolgálnak – független forrásból származó ismeretek és mutatószámok 
hiányában – a kiterjedt közfi nanszírozás meghirdetéséhez és működtetéséhez. Ilyen kö-
rülmények között azután nem is nagyon lehet megítélni a támogatások eredményessé-
gét, az ágazat fejlődését, a programok sikerességét.

 Az elkészített interjúkból levonható tapasztalatok

Az elemzés információs bázisát 15 mélyinterjú képezi, amelyek közül 13 esetben 
a piros, 1 esetben a zöld biotechnológia egy prominens hazai személyisége volt az inter-
júalany, végül egy olyan interjúalanyunk is volt, aki lényegében minden biotechnológiai 

17 Lásd a Convincive Tanácsadó Bt. [2008, 2009] anyagait.
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területtel kapcsolatban áll.18 Az előzőekben leírtaknak megfelelően a fókuszba a piros 
biotechnológiához kötődő interjúkat helyeztük.

Mindjárt a fejezet elején fontosnak tartjuk leszögezni, hogy bár interjúalanyaink 
általában nagyon készségesek (néhány esetben – ami a beszélgetés hosszát illeti – túl-
ságosan is készségesek) voltak, de adatokat alig vagy egyáltalán nem szolgáltattak vál-
lalkozásukról.19 A mélyinterjúk is azt támasztják alá tehát, hogy a hazai biotechnológiai 
kis- és közepes vállalkozások (kkv) rejtőzködnek – ennek okára is megpróbáltunk rájön-
ni kutatásunk során. Interjúink alapján természetesen számos információhoz jutottunk, 
de ennek alapján csak „puha” elemzést tudtunk készíteni, adatelemzésre itt sem volt 
módunk. Az alábbiakban ezt a puha elemzést ismertetjük.

Vállalati jellemzők

A piros biotechnológiát érintő 13 interjú közül 12 biotechnológiai vállalkozások 
(többnyire operatív, ha ez elkülönült) vezetőivel készült, egynél pedig egy klaszter pro-
jektmenedzserével. A 12 különállóan vizsgált cég közül 11 egyetemi vagy vállalati spin-
off vállalkozás volt, míg egy esetben egy külföldi (USA-beli) biotechnológiai vállalko-
zás magyarországi képviseletét vehettük szemügyre.  (Lásd a 6. táblázatot!)

6. táblázat

A vizsgált vállalatok tulajdonosi szerkezete (az érintett cégek száma szerint)

Tulajdonosi kör Gyakoriság a mintában

Hazai magánszemélyek 7

Hazai iparvállalatok 5

Hazai pénzügyi befektetők 1

Külföldi magánszemélyek 1

Külföldi iparvállalatok 3

Külföldi multinacionális vállalatok 2

Külföldi pénzügyi befektetők 1

A válaszadók száma 12

Forrás: A vállalati interjúk alapján saját összegzés.

Fő profi lja szerint tíz cég gyógyszert fejleszt (vagy gyógyszerfejlesztést elősegítő 
diagnosztikai berendezéseket készít), egy esetben a klinikai kutatás állt a középpontban, 
míg az amerikai cég magyarországi képviselete lényegében kizárólagosan gazdasági 

18 Két interjúalanyunk egyéb szempontból is különlegesnek tekinthető. Egyikük akadémikus profesz-
szorként a szakmát ugyan egyértelműen belülről, a vállalkozásokat azonban elsősorban kívülről látta és 
elemezte. Másikuk pedig a szabadalmi kérdések szakértőjeként és kutatójaként a szabályozási környezetet 
tudta a többiektől eltérő aspektusból szemlélni és bemutatni.

19 Volt olyan interjúalanyunk, aki arra hivatkozott, hogy ezt tanácsolja a cég ügyvédje. És volt olyan 
vállalat is, ahol az árbevétel alakulására rákérdezve a válasz a következő volt. „Nekünk nincs árbevételünk, 
mi pályázati pénzekből élünk.”
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(értékesítési és marketing-) feladatokat lát el. A gyógyszerfejlesztés és -diagnosztika 
tevékenysége mögött genetikai és molekulárbiológiai kutatások állnak. A gyógyszerfej-
lesztés és a fejlesztést kísérő diagnosztikai tevékenységek (ezek maguk a klinikai kuta-
tások) azonban gazdasági jellegüket tekintve lényegesen eltérnek egymástól. Előző eset-
ben a cégek tevékenységének kockázata lényegesen nagyobb, mivel nem bérkutatáson, 
hanem kísérleti fejlesztésen alapulnak. Ezzel szemben a biotechnológia klinikai kutatá-
sai kifejezetten bérkutatás jellegűek, ezért a megbízások elnyerése után a tevékenység 
gazdasági kockázatát a megbízó állja (a megbízást a klinikai kutató szinte bizonyosan el 
tudja végezni, így saját szempontjából az eredményesség kockázata nem vagy alig merül 
fel). Ez egyben a szektoron belüli K+F kimutatások értelmezését is nehezítené.

Finanszírozás

Mint már a nemzetközi biotechnológiai folyamatok leírásából láthattuk, a biotech-
nológiai ágazat eredményessége függ a fi nanszírozás jellemzőitől. Így, mielőtt a min-
tánkban szereplő cégek fi nanszírozási helyzetét bemutatnánk, foglalkozni kell röviden 
a hazai környezettel. Magyarországon  a fi nanszírozásban jelentős állami programok, 
pályázati lehetőségek álltak és állnak rendelkezésre, az új EU-tagországok között Ma-
gyarországon kiemelkedően magas a biotechnológiai kutatásokra fordított költségvetés. 
A korábbi OMFB-támogatást követően jelentős fi nanszírozási forrást képezett a Bio-
technológia 2000–2002 pályázati program (a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram 
Célelőirányzat terhére, nagyrészt a Széchenyi Tervhez kötődően), amely az alkalmazott 
biotechnológiai K+F és a hazai biotechnológiai cégek versenyképességének támogatását 
célozta.20 A biotechnológiai kutatásokra fordított költségvetés így 2002 és 2005 között 
euróban számolva közel háromszor akkora volt, mint a második Csehországban. Millió 
főre vetítve is csak Észtország előzte meg e téren Magyarországot (Convincive Bt., 2008, 
41. o). Ezt további támogatási programok is követték: a Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatal (NKTH) 2005-ben meghirdetett Asbóth Oszkár Húzóágazati Innovációs 
Programja kisszámú (kiíráskor szándékoltan maximum 5) innovációs klasztercentrum 
létrehozását célozta összesen 6,5 milliárd forint támogatással – mindegyik nyertes kon-
zorciumban szerepelt biotechnológiai cég.21 Szintén az NKTH fi nanszírozásában való-
sult meg 2006-tól a K+F munkahelyek kialakulását és a tudástranszfert elősegítő Kozma 
László Program,22 amelyben ugyan nem szerepelt nevesítetten a biotechnológia, azonban 
az ágazat vállalatai dokumentáltan jutottak innen forráshoz. A 2007-ben indított Jedlik 
Ányos Program a hosszú távú stratégiai kutatásokat támogatta, 6 alprogramja közül 
az első az élettudományokat támogatta (így a biotechnológiát is).23 Végül a Regionális 
Egyetemi Tudásközpontokat támogató (2004–2005-ben kiírt) Pázmány Péter Program24 

20 A pályázati úton elnyerhető 5–75 millió forintos támogatással a cégek részben a remélt európai uniós 
támogatások önrészét akarták elősegíteni/fedezni. (Biotechnológia…, 2003). 

21 Lásd például: http://kkkk.elte.hu/03.pdf előadás 15. fóliája.
22 Lásd: http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/kozma-laszlo-program/kozma-laszlo-program-

080519 
23 Lásd: http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/jedlik-anyos-program/jedlik-anyos-program 
24 Lásd: http://www.nkth.gov.hu/hivatal/regionalis-f/pazmany-peter-program-080519-1 
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pénzeiből is részesült a biotechnológia – Szeged, Debrecen és Pécs. Ezek a programok 
egyben jelentős részt vállaltak a GVOP K+F+I támogatást célzó 3. prioritására benyújtott 
pályázatok önrészének előteremtésében. 

A mintánkban szereplő cégeknél a tizenkettőből tíz esetben a beruházásokat részben 
visszaforgatott saját tőke fedezte, ennek súlyaránya azonban jellemzően alacsony volt. 
Bár a vizsgált cégek egy része rendelkezik viszonylag stabil árbevétellel (bérkutatók), 
más cégek teljes mértékig saját vagy partnerekkel együtt végzett kutatásaik eredmé-
nyétől függnek. Mivel a gyógyszerkutatás a molekula ötletétől a gyógyszer kialakítá-
sáig hosszadalmas (akár 10-15 évet is felölelő folyamat), ezért könnyen fi nanszírozási 
nehézségek merülhetnek fel. Azok a cégek, amelyek egyetlen molekula ötletére jöttek 
létre, általában a kutatásoknak csak a korai fázisait tudják fi nanszírozni. Ebből ugyan 
jelentős tudományos eredmények érhetők el, a továbblépés anyagi vonzatait azonban 
fedezni kell. Így vagy pályázati úton a kutatások, a fejlesztések elvégzésére lehet pénzt 
szerezni (a vizsgált cégek kivétel nélkül igyekeznek támogatásokat szerezni – akár a ma-
gyarországi közszférából, akár az Európai Unióból), vagy külső forrást kell bevonni, 
esetleg a fejlesztési folyamatot kell viszonylag korán abbahagyni, és az elkészült mo-
lekulát vagy az alacsony vizsgálati fázisban levő terméket értékesíteni/licencbe adni25 
(esetleg az egész céget értékesíteni). Volt olyan cég, amely a humán klinikai vizsgálatok 
II. fázisának26 elején adott licencbe egy fejlesztést egy észak-amerikai középvállalatnak. 
Az így befolyt pénz további kutatásokat fedezhet, azonban az adott cég esetében jelentős 
előrelépés egyelőre nem történt.

A magyarországi biotechnológia történetében találunk arra is példát, hogy a licencbe 
adásnál jelentősebb érdeklődést is kiválthat egy ígéretes kutatás részeredményének meg-
szerzése. A legígéretesebb kutatás a Biorex bimochlomol nevű vegyülete volt (amely a cu-
korbetegség egyes szövődményeinek – idegelhalás, vesekárosodás, retinaleválás – kezelé-
sét kívánta megoldani). Az Abbott 1996–1997-ben befektetett 28 millió dollárjával nemcsak 
a vegyülettel kapcsolatos kutatások licencét vásárolta meg, hanem részesedést is szerzett 
a cégben, amely ekkorra már Londonban a tőzsdei bevezetését is elérte. A vegyületből végül 
nem sikerült gyógyszert kialakítani (és a kísérletek újrakezdése a II. klinikai fázis kezdetétől 
a szabadalmi védettség 2008-as lejárta miatt már 2002-ben okafogyottá vált, mivel a további 
időigény a 6 évet meghaladta volna), azonban a Biorex képes volt ezt a kudarcot túlélni. Ezt 
követően – a megszűnéséig – újabb, részben hasonló kutatásokba kezdett. Emellett több fon-
tos kutató és vezető a társaságból kiválva újabb cégeket alapított, szintén ígéretes kutatásokba 
kezdett (ilyen a BGP-15 az N-Gene fejlesztésében), vagy más, az ágazatban tevékenykedő 
cégben tölt be meghatározó szerepet (pl. DRC). A Biorex története azért jelentős siker a ma-
gyarországi biotechnológia történetében, mert az Abbott befektetése a legmagasabb összeg, 
amelyet hazai fejlesztésbe fektettek.27 Az pedig, hogy a gyógyszer kialakítása nem járt siker-

25 Ez az árbevétel visszaforgatásának leggyakoribb változata.
26 A humán klinikai vizsgálatok négyszintűek. Az I. fázis a készítmény tolerálhatóságát vizsgálja kis-

számú (az esetek többségében egészséges) önkéntesen, a II. fázisban a gyógyszer hatékonyságát és biztonsá-
gát vizsgálják egy 10–100 fő közötti létszámú csoporton. A III. fázis már nagyobb méretű a létszám és a föld-
rajzi kiterjedés szempontjából egyaránt: általában több országban több ezer betegen vizsgálják a gyógyszer 
hatásait és mellékhatásait, szükséges és lehetséges mellékhatásait. Végül a IV. fázis a gyógyszer törzsköny-
vezését követően a ritka mellékhatásokat, a gyógyszeralkalmazás közvetett hatásait hivatott kimutatni.

Lásd: http://www.pharm.u-szeged.hu/gyfi /szakig/Kutatas.pdf, 40–42. fólia, valamint http://www.
informed.hu/index.nfo?tPath=/betegsegek/gyacs/application/&article_id=70005 

27 Dr. Ürge László, a ThalesNano Zrt. vezérigazgatója által elmondottak alapján.
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rel, a gyógyszerfejlesztés nagyon kockázatos jellegének tudható be (a bimochlomol sikeres-
ségének valószínűsége a befektetés időpontjában 1/10 volt, szemben a preklinikai kutatások 
elején megfi gyelhető 1/1 000 000, vagy azt is alulmúló aránnyal).

Külső forrásként28 kockázati tőke bevonását mindössze két esetben jelezték, közvet-
len részvénykibocsátással pedig egyáltalán nem találkoztunk; a mintánkban szereplő 
cégek tehát egyértelműen az európai fi nanszírozási mintát követik. 

Egészen pontosan van olyan cég, amely Magyarországon kívül van bevezetve a tőzsdére, 
de nincs a magyar tőzsdén jegyzett hazai biotechnológiai cég. A hazai tőkepiacon ugyanis 
nagyon alacsony a nagyon kockázatos, de ennek megfelelően magas hozammal kecsegtető 
(high-risk/high-return) cégek értékpapírjai iránti kereslet. A megkérdezettek között is volt 
olyan cég, amelynél felmerült a tőzsdei bevezetés lehetősége többletforrás bevonása céljá-
ból (Genetic Immunity), de esetében a 2007-es tervek a válság miatt meghiúsultak. Érdekes 
volt ugyanakkor a ComGenex esete, amely Magyarország egyetlen (de Kelet-Közép-Euró-
pában is a legnagyobb összegű) sikeres tulajdonértékesítése (exit) volt a biotechnológiában. 
A ComGenex-hez 2001-ben profi  menedzsmentet szerződtettek, amely feladata az exit vala-
mely formájának (tőzsdei kibocsátás vagy értékesítés) előkészítése volt. A cég tőzsdeképes 
lett, de végül felvásárolta az AMRI, amely egy NASDAQ-on bevezetett jelentős amerikai 
biotechnológiai cég. Így lényegében mindkét célt sikerült elérni, mivel az AMRI-n keresztül 
közvetve a tőzsdei részvételt is sikerült elérni.29

Nem meglepő módon a két, kockázati tőkéből is fi nanszírozott vállalat fejlesztései és 
adminisztrációja egy részét Magyarországon kívül folytatja. Az egyik elemzésbe bevont 
cégnél már az alapításkor elhatározták, hogy a gyógyszerfejlesztést végigviszik, így 
azonban ismétlődően kockázati tőkét kell bevonniuk (ilyen bizonytalan esetben nagyon 
ritkán nyújtanak idegen tőke, vagyis hitelek, kölcsönök formájában forrást). Eddig a fo-
lyamat sikeres, s nyilvánvaló, hogy amennyiben tényleg elő tudják állítani a gyógyszert, 
és a kész gyógyszert értékesítik egy cégnek (az interjúalany szerint legfeljebb 8-10 cég 
van a világon, amely a termelést el tudná végezni, mivel más nem rendelkezik kellő ka-
pacitással), az nagyságrenddel magasabb licencdíjat hozhatna a cégnek, mint egy fázis 
II szakaszban lebonyolított értékesítés.

Mivel a gyógyszeripari cégek általában lényegesen több szabad forrással rendelkez-
nek, mint a tisztán biotechnológiaiak, ezért a (gyógyszer- vagy gyógyszerhatóanyag-fej-
lesztő) biotechnológiai vállalkozásoknak más tulajdonságok mentén kell versenyelőny-
höz jutniuk, hogy ne szoruljanak ki a piacról. Ez általában a jó alkalmazkodóképesség 
és a külső (gyógyszer-) piacok velük szemben állított alacsonyabb korlátai – legalább 
addig, amíg nem jelennek meg maguk is gyógyszergyártóként a piacokon (bár ennek 
tőkeigénye is nagyon jelentős, így kis valószínűségű). Egyébként az igazán sikeres bio-
technológiai kutatások nyomán vagy gyógyszergyárak alakultak ki (Genzyme példája), 
vagy beolvadtak nagy gyógyszergyárakba (Serono példája).

28 A kockázati tőke annyiban tekinthető külső forrásnak, hogy a befektető nem stratégiai, hanem közép-
távú pénzügyi befektetést hajt végre, ugyanakkor tulajdont szerez és a saját tőke magasabb kockázatait vál-
lalja (a hitelekét lényegesen meghaladó hozamelvárásokkal).

29 A ThalesNano-t a ComGenex korábbi tulajdonosai alapították egy vállalati spin-off formájában. 
A ComGenex történetét is a dr. Ürge Lászlóval készült interjúban ismerhettük meg.
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Érdekes példát mutat a Goodwill Pharma köré szervezett klaszter. A kutatások – a leg-
több céggel szemben – elsősorban nem originális termékek kialakítását célozzák, hanem 
bioszimiláris, esetleg generikus (de mindenképpen az originális kutatásoknál kisebb kocká-
zatú és rövidebb időtávon eredményt hozó) termékekét. Így a megfelelő gyártási kapacitással 
rendelkező (illetve azt bővítő) klaszternévadó gyógyszergyártó cég minden fejlesztésnél fon-
tos döntési kritériumnak tekinti azt, hogy a kutatás valóban termékfejlesztéshez vezethet-e. 
Nem ösztönzi a támogatással akár teljes külső fi nanszírozást elérni képes kutatásokat, ameny-
nyiben az várhatóan nem vezethet a gyakorlatban hasznosítható eredményhez. Így a Goodwill 
Pharma Magyarországon többnyire nem saját kutatókkal és nem is eseti alapon, hanem egy 
viszonylag stabil hálózatban igyekszik a számára szükséges és haszonnal kecsegtető kutatá-
sokat elvégezni.

A vizsgált cégek egyébként nem csak fő tevékenységükkel kötődnek a gyógyszer-
iparhoz. A cégek általában nemzetközileg is elismert gyógyszeripari vagy klinikai ku-
tatók köré szerveződtek, akik tudásukat, kapcsolataikat (és ritkább esetben tőkéjüket) 
vitték be a cégekbe. Néhány meghatározó személyiség (Kéri György, id. és ifj. Duda 
Ernő, Korányi László) több cégben is közvetlenül, vagy volt munkatársaikon, tanítvá-
nyaikon keresztül közvetve is jelen van. A kapcsolatokra gyakran az előzőekben említett 
forrásszerzés miatt van szükség, aminek tárgyalása a következő rész feladata.

K+F+I és hálózatosodás a biotechnológiában

A „hagyományos” gyógyszeriparral való összehasonlítás a K+F területén legalább 
két jelentős eltérést mutat. Egyrészt a biotechnológiai cégek többnyire tudományosan 
is jelentős elismerésre számító területeken tevékenykednek (nagyon elterjedt, súlyos 
– nagy mortalitási rátájú – betegségek, vagy éppen ritka, még nem kezelt betegségek 
kezelése), így nem jellemzi őket az enyhébb lefolyású betegségek gyógyszerelése. Az ál-
talunk kérdezettek többsége is különféle daganatos betegségekkel, AIDS-szel, cukor-
betegséggel kapcsolatos kutatást végez, ahol döntő előrelépés tudományosan is nagyon 
magas szintű elismerésre számíthat. Ezzel együtt megjegyzendő, hogy „pozitív mel-
lékhatásként” létrejöhetnek más, bizonyos értelemben hétköznapibb gyógyszerek vagy 
gyógyszer-hatóanyagok is (legjobb példa erre az esetlegesen kialakítandó új fájdalom-
csillapító az egyik cég esetében). A gyógyszergyárak ezzel szemben párhuzamosan fej-
lesztenek akut, krónikus és rövid lefolyású, kevésbé akut betegségek gyógyítását célzó 
készítményeket. Másrészt – még ha ez az előzővel sok szempontból azonos tőre vezet-
hető is vissza – a terméket fejlesztő biotechnológiai cégek egyértelműen originális, nem 
pedig generikus kutatást végeznek. Kétségtelen ugyanakkor, hogy az elsősorban tech-
nológiafejlesztő biotechnológiai cégek a generikus termékek fejlesztéséhez is jelentő-
sen hozzájárulhatnak. Összességében a kutatás-fejlesztési tevékenység a vizsgált cégek 
között meglehetősen sokszínű: tisztán saját (vagyis saját végzésű és kockázatvállalású) 
K+F éppúgy megfi gyelhető, mint bérkutatások folytatása vagy igénybevétele, esetleg 
K+F eredmények megszerzése (licenc vagy felvásárlás formájában). Volt olyan cég 
a mintában, amelynél az előbbiek közül három forma is szerepelt (a bérkutatás végzésén 
kívül mindegyik), míg három cég nem tett említést K+F tevékenysége pontos formájáról 
(ennek következtében kisebb a minta elemszáma). (Lásd a 7. táblázatot!)
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7. táblázat
A vizsgált vállalatok K+F tevékenysége 

(az érintett – és nyilatkozó – cégek száma szerint)

K+F tevékenység formája Gyakoriság a mintában

Vállalkozáson belüli kutatás és fejlesztés 7

Másutt végzett kutatási és fejlesztési eredmények megszerzése 4

Más szervezet(ek) megbízása K+F tevékenység végzésére 4

Másoktól kapott K+F megbízások teljesítése 5

A válaszadók száma 8

Forrás: A vállalati interjúk alapján saját összegzés.

A hazai biotechnológiai vállalkozások – legalábbis saját bevallásuk szerint – meglehe-
tősen innovatívak: az interjúalanyok egyetlen kivétellel említést tettek arról, hogy 2006–
2008 között végrehajtottak valamilyen innovációt. 7 esetben említettek termékinnovációt, 
10 esetben technológiai innovációt, ennek megfelelően négy olyan céggel is találkoz-
tunk, amelynél mindkét forma megfi gyelhető volt. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
az interjúalanyok nem tettek említést szervezeti vagy marketinginnovációról (bár a pá-
lyáztatás rendszerének proaktív kezelése sok szempontból ide sorolható lenne). (Lásd 
a 8. táblázatot!)

8. táblázat

A vizsgált vállalatok innovációs tevékenysége (az érintett cégek száma szerint)

Innováció típusa Gyakoriság a mintában

Termékinnováció 7

Technológiai (eljárás) innováció 10

Marketinginnováció 0

Szervezeti innováció 0

A válaszadók száma 13

Forrás: A vállalati interjúk alapján saját összegzés.

A hálózatosodás szempontjából a biotechnológiai iparág helyzete számos érdekessé-
get mutat. Bár – mint azt az interjúkban szereplő vállalatok némelyike mutatta – működ-
nek innovációs hálózatok ezen a területen is (Genetic Immunity, Solvo az Asbóth Oszkár 
NanoMedicine Clusterben), azonban gyakoribb, hogy az erős versenyhelyzet miatt (de 
legalábbis erre hivatkozva) a hálózatosodást csupán információcserére, kapcsolatápo-
lásra és érdekképviseletre szűkítik.30 A cégek többsége kifejezetten elzárkózott a K+F+I 
területén aktív hálózatosodástól, mivel az adott esetben hátrányosabb versenyhelyzetet 

30 Ebből a szemszögből ráadásul torzított a minta. A biotechnológiai cégek többségéhez elérhetőséget 
a Magyar Biotechnológia Szövetség taglistájából nyertünk, így minden – valamilyen vállalkozást képviselő 
– interjúalany az MBSZ tagja.
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idézhet elő számára a hálózatban levő konkurensekkel szemben. Ezzel együtt kétségte-
lenül minden cégnek vannak kedvelt partnerei a projektjeiben.

A legerőteljesebb elzárkózás a klinikai kutatást végző cégnél volt. Interjúalanyunk el-
mondta, hogy egy-egy kiszervezett kutatásért országok, kutatásszervezők és klinikai kuta-
tást végző centrumok egyaránt versengenek – és ez a kutatások megrendelőinek érdekével is 
jellemzően egyezik. Ennek következtében magyar biotechnológiai és gyógyszeripari cégek 
ugyan bízták már meg a céget, ez mégis inkább kivétel, mint gyakori eset.

Volt interjúalanyunk, aki a hálózatosodást elsősorban annak üzleti hasznától tette függő-
vé (vagyis nem zárkózott el tőle, de nem is tartotta feltétlenül és általánosan szükségesnek). 
A klasztermenedzsmenttel foglalkozó cég képviselője pedig – érthető módon – a hálózatoso-
dás híve.

A biotechnológiai kis- és középvállalatok nemzetköziesedése

A vállalatok, ezen belül a kis- és középvállalatok nemzetköziesedésére vonatkozó 
elméleteket a Külgazdaság e számában Antalóczy és Sass [2011] cikke foglalja össze. 
Témánk szempontjából az 1990-es évek végétől az érdeklődés középpontjába kerülő új 
típusú cégek az érdekesek, amelyeket „született globálisok” (born globals) néven em-
legetnek. Ezek olyan újonnan alapított kis- és középvállalatok, amelyek tevékenysége 
kezdettől fogva globális jellegű volt termékeik és termelési módszereik sajátosságai 
miatt. E cégek egyszerre kezdik hazai és nemzetközi aktivitásukat (néha a nemzetközit 
még előbb is), és nem követik a hagyományos szakaszokat. Általában a tudásintenzív 
iparágakban találunk erre példát (Almor, 2000), amelyekben egy-egy cég egész vilá-
got ellátó szerepet tölthet be. A biotechnológia iparágának az ágazat jellegéből adódó, 
sokszor a cégek születésekor elkezdődött nemzetköziesedéséről már korábban is esett 
szó. Az interjúk is azt támasztják alá, hogy a cégek viszonylag korai életszakaszában 
(akár alapításuknál) is nemzetköziesednek. Láttunk példát az elkészített interjúk kö-
zött arra, hogy egy céget több helyen jegyeztettek be (N-Gene, DRC), arra, hogy egy 
cég részben vagy egészben külföldi tulajdonnal jött létre (Vichem, Genetic Immunity, 
Diagnosticum Zrt.), a legtöbb cégben van valamilyen külföldi tulajdonos (amely mögött 
akár magyar személyek, cégek is állhatnak, mint az előbb említett cégek közül az utol-
só kettő esetében). Volt olyan cég is a mintában szereplők közt, amely saját kutatásai 
mellett gyakran vesz meg félkész termékeket, eljárásokat, esetleg kész gyógyszereket 
(ezek inkább a következő ponthoz köthetők), vagy vásárolja fel az azt elkészítő vállalatot 
(Genzyme). Mivel gyártásig kevés biotechnológiai cég jut el, így a nemzetköziesedés 
motivációi között ritkán szerepel a „vevők közelsége”,31 ritkán kerülnek előtérbe logisz-
tikai paraméterek. Ugyanakkor a „tőke közelsége” és a „szabályozó intézmények közel-
sége/elérhetősége” fontos szerepet játszik. Ennek megfelelően nem véletlen, ha már egy 
cég létrehozásakor gondolnak arra, hogy az észak-amerikai piacokra csak FDA (Federal 
Drug Administration) engedélyével juthatnak be, amely legkönnyebben úgy érhető el, 
ha már a kutatási folyamat is legalább részben az USA-ban zajlik. Így az alapításkori 
bejegyzés az Egyesült Államokban elősegítheti e helyzetet.

31 Ellentétben például az ugyanezen kutatás keretében vizsgált értelemszerűen termelő tevékenységet 
végző orvosiműszer-gyártással (Sass, 2011).
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A megkérdezettek közül az N-Gene folytatta a legtudatosabban ezt a stratégiát. Nemcsak 
két székhellyel jegyezték be a céget (Budapest és New York), hanem a vezetését is nemzet-
közileg alakították ki. Mind a kutatás, mind a működés irányításában helyet kaptak olyan 
– magyar vagy amerikai származású – személyek, akik az Egyesült Államokban ottani múlt-
juk nyomán elismert szaktekintélynek számítanak. Érdekes, hogy a fejlesztés előrehaladtával 
az induláskor szinte csak fantom és forrásszerző cégként működő amerikai vállalatrésznek 
ma már egyre nagyobb a szerepe a klinikai kutatások lebonyolításában.

Mind az alapításkor nemzetköziesedett, mind csupán külföldi kutatásai elősegíté-
sére vágyó szervezetek is jellemzően kapcsolatban állnak más országokban levő tudo-
mányos, szakmai műhelyekkel (mindenekelőtt egyetemekkel, kutatóintézetekkel, vagy 
a cégcsoport egyéb tagjaival – ha vannak ilyenek –, ritkábban a versenytársakkal).

Ha tulajdonosként nincs is jelen külföldi, de vevőként (a bérkutató – elsősorban klini-
kai farmakológiát végző – intézetektől szolgáltatások vételével), vagy lízingbe vevőként (a 
gyógyszergyárak a klinikai kutatás előtt vagy alatt álló molekulák, gyógyszerek, esetleg 
késztermékek vevőiként) szinte bizonyos, hogy minden sikeres biotechnológiai cég mel-
lett felbukkannak. Ez egyrészt annak a következménye, hogy a hazai gyógyszergyártók 
gyakran ugyanazon a területen végeznek kutatásokat, amelyben elsősorban biotechno-
lógiához köthető versenytársaik, s így kevesebbet hajlamosak egymásnak ellenértékként 
felkínálni vagy licencdíjként megfi zetni, mint a külföldi gyógyszergyárak. Másrészt 
pedig a legnagyobb nemzetközi gyógyszergyártók kapacitása lényegesen meghaladja 
a hazaiakét, miközben egyes gyógyszerek esetén a gyártási folyamatot megelőzően is 
tudható, hogy nagyon nagy kapacitást fognak keresletükből kifolyólag lekötni. A bér-
kutatók piaca pedig több szempontból is nemzetközi: a szolgáltatás igénybe vevői, a ku-
tatóintézetek, valamint az ilyen projekt lebonyolítását koordináló szervező cégek mind 
nemzetköziek. Ennek megfelelően ritka, hogy egy gyógyszerhatásosságot kutató ma-
gyar céget épp egy magyar gyógyszergyártó bíz meg egy projekt elvégzésével.

Érdekes gondolatot vetett fel a korai fázisú innovációmenedzsmenttel foglalkozó céget 
vezető interjúalanyunk. Szerinte ugyanis a – nemzetközi szinten a gyógyszeriparban – kö-
zepes méretű magyar gyógyszergyártók alig érdekeltek piaci alapon külső kutatások elvé-
geztetésében, illetve fi nanszírozásában. Fontos szerepük van ugyanakkor abban, hogy főleg 
egyetemi vagy egyetemi spin-off kutatóhelyek támogatásának egy részét biztosítják minde-
nekelőtt nem gazdasági, hanem egyfajta paternalisztikus alapon – elismervén ezzel az egye-
temek és kutatási részvételük fontosságát.

Érdekes, hogy a kutatási tevékenység dominanciája ellenére interjúalanyaink több-
sége saját bevallása szerint részt vesz a külkereskedelemben: 3 kivétellel mindenki em-
lítette, hogy exporttevékenységet végez, míg importról hat cég beszélt. Az exportot nem 
említő cégek egyébként importtevékenységet sem folytatnak.

Ha valami miatt az előzőekben említett nemzetköziesedési formák még nem jöttek 
volna létre, akkor is felhasználják a saját vagy hazai partnerekkel végzett kutatásoknál 
a nemzetközi tudományos életben alkotott és publikált eredményeket. Ez talán defi níció 
szerint nem egyértelműen sorolható be nemzetköziesedésnek, de mindenképpen rámutat 
arra, hogy tisztán „nemzeti alapon” ilyen kutatások aligha mehetnek végbe.
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Mintánkban egyetlen olyan cég szerepelt, amely megkísérelte a nemzetköziesedés legmaga-
sabb szintjét, külföldi termelővállalat alapítását. A cég alapvetően laboratóriumi diagnosztikai 
eszközök forgalmazásával, esetenként gyártásával foglalkozik, de kezdettől állítanak elő rea-
genseket, amelyeket exportálnak is. (Ez utóbbi a biotechnológiai  profi l.) A biotechnológiai profi l 
stratégiailag rendkívül fontos, az export kizárólag ebből áll, s a hazai piacon is ez az egyik erős-
ségük. A biotechnológiai termék teljes egészében saját gyártás, míg a diagnosztikai műszerekkel, 
eszközökkel jórészt csak kereskedik a cég. A reagenseket gyakorlatilag 100 százalékban expor-
tálják. A legfontosabb exportpiacok: Románia, Lengyelország, Csehország, Moldova, Albánia, 
Oroszország, emellett nagy volumenben szállítanak Vietnamba, Kínába és Indiába. Az export 
saját lebonyolításban történik. Először a kereskedelem területén léptek a nemzetköziesedésben. 
(E cégre jellemző tehát az Uppsala-modell. (Lásd Antalóczy–Sass írását e számban!) 1994-ben 
Marosvásárhely székhellyel kereskedelmi vállalatot alapítottak. A cég kizárólag kereskedelem-
mel foglalkozik, alkalmazottai helyiek, s azóta is jól működik. A 2000-es évek elején egy né-
metországi kiállításon kereste meg a vállalat vezetését egy kínai, államilag támogatott spin-off 
cég azzal a céllal, hogy hozzanak létre közös vállalatot technológiatranszfer céljából, reagens 
gyártására. A magyar vállalat motivációja klasszikus módon a piacszerzés volt, a nagy kínai 
piacon meghatározó pozíció szerzése. A joint ventures megszületett, s elkezdte működését is. 
És bár nagy reményeket fűztek hozzá, a cég napjainkra gyakorlatilag megszűnt. Az ok az volt, 
hogy kellett volna egy állandó, saját ember, aki folyamatosan Kínában tartózkodik, és rajta tartja 
a szemét a cég működésén. Erre nem volt emberük, mert az üzleti volumen nem tartotta volna el. 
E nélkül viszont a kínaiak gyakorlatilag „lenyúlták” a technológiát, miközben folyamatosan azt 
mondták, hogy nem megy az értékesítés. Próbáltak a nagykövetségen keresztül információt sze-
rezni, de nem tudtak segíteni. A vállalatnál vannak további megkeresések közös gyártásra Indiá-
ból és Vietnamból. Nagy a szállítási költség, kézenfekvő lenne a helyi gyártás. A probléma azon-
ban továbbra is ugyanaz: saját ember nélkül „lenyúlhatják” a technológiát. Másik nehézség az, 
ha a reagenseket be akarják vezetni, akkor képzés, tréning kell a helyi alkalmazottaknak. Ehhez 
Magyarországra kellene jönniük, ahol van oktatási központ. Fejlődő országok állampolgárainak 
azonban vízum kell, amelyet gyakorlatilag nem lehet megszerezni (például a vietnamiaknak).

Összességében megállapítható, hogy a hazai biotechnológiai cégek nagy része már 
alapításakor vagy utána hamarosan valamilyen formában nemzetköziesedett. Ha más-
ként nem, akkor az elismert alapító kutató saját személyes kapcsolatain, a külföldi egye-
temekhez, kutatóintézetekhez kapcsolódó saját hálózatán keresztül. A vállalatok szinte 
mindegyike importál és exportál, és az exportálók növekvő mértékben exportorientáltak 
(Figyelembe kell venni azonban a statisztikai problémákat, azt, hogy a magyar biotech-
nológiai ágazatra vonatkozó összes adatot fenntartással kell kezelni). A cégek közül so-
kan külföldi licenc- és alvállalkozói szerződésekkel rendelkeznek. A legtöbb vállalatban 
van valamilyen formában külföldi tulajdonos, esetenként a cégek külföldön is be vannak 
jegyezve. Ebből a szempontból tehát a mintánkban szereplő biotechnológiai cégek „born 
global”-nak tekinthetők. Másfelől viszont ugyanezeknek meglehetősen nagy része „kvá-
zi vállalat”, amelyek jellemzően biotechnológiai alapkutatásra jöttek létre, s mint ilyenek 
nem képesek akkora és annyira tartós árbevételt produkálni, amelyből egy vállalat hosz-
szabb távon képes lenne fennmaradni, sőt fejlődni, magasabb szinten nemzetköziesedni. 
E „kvázi vállalatok” így folyamatosan a hazai, illetve az EU-s pályázati pénzekből él-
nek, összességében tehát járadékvadászok.32

32 Ezt a következtetést nagymértékben megerősítették a 2009. december 11-én Szegeden a Biotechno-
lógiai kis- és közepes vállalatok a nemzetköziesedő tudásháromszögben címmel tartott munkaértekezlet 
részvevői.
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Egyik interjúalanyunk, aki viszonylag sok érintett cég ügyeit ismeri, ennél valamelyest 
visszafogottabban fogalmazott. Szerinte a biotechnológiai cégek jelentős része valóban nem 
akar a növekedés terheivel foglalkozni mindaddig, amíg tulajdonosai a támogatott kutatá-
sokból képesek nemcsak a cég, hanem saját maguk fenntartására is. Ugyanakkor ismer olyan 
cégeket is, amelyek rendelkeznek kialakult vállalati jövőképpel, amelyben a fejlődés és a nö-
vekedés is fontos szerepet játszik (nem csak a sikeres kutatások lebonyolítása).

A nemzetköziesedésben a támogatott kutatások elnyerésére fókuszáló cégek nem is 
tudnak továbbhaladni, megállnak ennek alacsonyabb fokán. Külföldi leányvállalat ala-
pítására egyetlen – sikertelen – példát találtunk egy olyan cégnél, amelynek csak mellék-
profi lja a biotechnológia. Nem találtunk példát arra, hogy a magyarországi kisvállalatnál 
feltalált eljárásból, molekulából – azt külföldi tőkeerős cégnek eladva – piacképes ter-
méket tudtak volna fejleszteni.33 A Biorexen kívül nem találtunk arra sem példát, hogy 
a sikeres spin-off kisvállalatot fejlődése egy meghatározott szakaszában felvásárolta 
volna nagy külföldi (gyógyszeripari, biotechnológiai) vállalat. Erre vonatkozó kérdé-
seinkre a jellemző válasz az volt, hogy „nem kívánunk külföldi tőkét bevonni”. Ehhez 
társul az a tendencia, hogy a nagy gyógyszergyárak egyre kevésbé hajlandóak biotech-
nológiai cégektől korai kutatási fázisban köztes terméket és technológiát licencbe venni 
vagy megvásárolni, ezzel átvállalva a további kutatás kockázatát. A kutatási kockázatot 
a biotechnológiai cégekre és az őket támogató állami programokra hagyva végül a biz-
tos siker elérését követően, de a piaci bevezetés előtt tudnak a gyógyszeripari nagyválla-
latok színre lépni és a késztermék gyártási jogát, esetleg a teljes kutatócéget meg- vagy 
felvásárolni.34 Léteznek olyan gyógyszeripari cégek is, amelyeknél fontos arculati elem 
a kutatás. Ezeknél még mindig elképzelhető a klinikai kutatás időszakában történő jog-, 
termék- vagy cégvásárlás.35

Rövid összegzés és gazdaságpolitikai ajánlások

Kutatásunk célja az volt, hogy képet kapjunk a hazai biotechnológiai kis- és közép-
vállalatok nemzetköziesedéséről. Hipotézisünk szerint a biotechnológiai kis- és közép-
vállalatok olyan, tipikusan a tudásintenzív szektorban tevékenykedő cégek, amelyek ter-
mészetüknél fogva létrejöttük után szinte azonnal a nemzetközi porondra lépnek, vagyis 
a nemzetközi szakirodalom által leírt, a „born global” kategóriájába tartoznak. Előzete-
sen tudható volt az is, hogy mind az Európai Unió, mind a magyar kormány a biotech-
nológiát mint tudásintenzív húzóágazatot jelentős támogatásban részesíti. Összességében 
tehát egy sikeresen működő, intenzíven nemzetköziesedő vállalatcsoportra számítottunk.

Kutatásunkat komplex módszerekre építettük: a nemzetközi és a hazai szakirodalom, 
a statisztikai adatok feldolgozása mellett széles körű kérdőíves felmérést és ennek mély-

33 A Biorex Rt. példája állt ehhez legközelebb, amikor 1997-ben értékesítette a bimoclomol gyártási és 
hasznosítási jogát az Abbott Laboratories amerikai gyógyszergyárnak, azonban végül ez a termék sem került 
piacra, mivel a III. fázis tesztjeiben nem tudtak kellő szignifi kanciájú gyógyhatást kimutatni.

Lásd: http://www.fn.hu/hetilap/k_f/20020702/hazai_biotechnologiai_vallalkozasok_penzmolekulak/ 
34 Ezt legmarkánsabban dr. Molnár István, a Biopolisz Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, kiegészítve az-

zal, hogy a kutatási folyamat közbeni licencbe vétel a korábbiaknál rövidebb időre és szigorúbb feltételekkel, 
ún. „trial right” formájában történhet.

35 Legalábbis a Genzyme esetében ez fennáll.
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interjús kiegészítését terveztük. Jelenleg azonban sem a nemzetközi (OECD-), sem a ha-
zai (KSH-) adatbázisokban nincsenek megfelelő adatok a hazai biotechnológiai szektorról 
– így megbízható statisztikai elemzés, idősoros vizsgálat sem végezhető el. A statisztikai 
adatok felhasználásának nehézségei ugyanakkor nem korlátozódtak Magyarországra. 
A világszintű biotechnológiai iparról ismert információk is vagy nem kellő gyakoriságúak 
(az OECD 3-4 évente bocsát ki ellenőrzött, tehát legalább 1,5-2 évnyi feldolgozás után 
véglegesített statisztikát), vagy folyamatosan kibocsátottak, de ekkor gyakran a teljesség 
sérül. (Az Ernst and Young éves jelentéseiben a friss adatok nagyrészt becsültek, a globá-
lis adatok bontása pedig hangsúlyokat keres és nem törekszik a teljeskörűségre). Az első 
meglepetés a biotechnológiai szektorra vonatkozó kormányzati anyagok tanulmányozása-
kor ért bennünket. Kiderült, hogy a biotechnológiát húzóágazatként kezelő előterjesztések, 
amelyek jelentős állami támogatást irányoznak elő a szektornak, a szakmai lobbiszövetség 
által megbízott cég elemzésére, adatgyűjtésére épülnek. Az elemzés ugyan kellő mélységű, 
azonban az adatbázis forrása semmiképpen sem tekinthető függetlennek. Második meg-
lepetés a kérdőíves vizsgálat során ért bennünket: a kiküldött 60 kérdőívből ugyanis egy 
sem érkezett vissza megválaszolva. A mélyinterjúk során így már meg sem voltunk lepve, 
hogy a felkeresett vállalatok egy része nem is szolgáltatott adatokat működéséről. Annál 
precízebb képet kaphattunk egy vállalatról, minél erőteljesebb volt a piaci részvétele, illetve 
minél kisebb mértékben függött a hazai állami (esetleg európai uniós) fi nanszírozástól.

A jelenség mögött álló tényezők, folyamatok kiderítésére interjúkat készítettünk ne-
ves hazai gyógyszeripari szakemberekkel, egy független akadémikussal, illetve infor-
mációkat gyűjtöttünk a 2009 decemberében e kutatás keretében rendezett kerekasztal-
beszélgetésen is, ahol egyetemi, kutatóhelyi szakemberek és a szektorhoz tartozó cégek 
képviselői vettek részt.

A tapasztalt jelenségek és a beszélgetések alapján kutatásunk egyik legfontosabb 
következtetése, hogy meg kell teremteni a hazai biotechnológiai ágazat megfelelő sta-
tisztikai számbavételét (amelynek kezdő lépései már megtörténtek), létre kell hozni 
a független és megbízható adatszolgáltatást. Ennek alapján lehet majd megállapítani, 
hogy valójában milyen eredményességgel dolgozik az ágazat. Ugyancsak ennek alapján 
szükséges megnézni, hogy a hazai állami, illetve az EU-s támogatások milyen kimeneti 
eredménnyel jártak, ezek ismerete ad lehetőséget megbízható kontrollra. A hazai cégek 
ugyanis – európai társaik jelentős hányadához hasonlóan – nagymértékben nem piaci 
forrásokból biztosítják az árbevételt meghaladó fi nanszírozási szükségleteiket.

Annyi kutatásunk alapján is bizonyos: az ágazatba tartozó cégeknek valószínűleg 
meglehetősen nagy hányada alapvetően alapkutatásra létrejött vállalkozás. Mivel erre 
– vagyis az alapkutatásra – ma Magyarországon nincs elégséges forrás, ezért a minden 
szempontból rendkívül innovatív szakemberek a cégalapítást és a pályázati pénzszerzést 
használják működésük fi nanszírozására. Ez a módszer azonban több szempontból sem 
lehet igazán sikeres: egyfelől az alapkutatáshoz ezek a pénzek még mindig nem elégsé-
gesek, másfelől viszont, mivel alapkutatásról van szó, a pályázatok alapján elvárt piaci 
sikerek sem teljesülnek. Szükséges lenne tehát a helyzet tisztázása, a hazai biotechno-
lógiai cégek felmérése, statisztikai számbavétele és osztályozása aszerint, hogy való-
ban elvárható-e tőlük piacképes termék előállítása, vagy csak az alapkutatásban, esetleg 
a szektorra jellemző korai fázisú alkalmazott kutatásokban lehetnek eredményeik. Csak 
ezután a felmérés után lehet megfelelő pályázati rendszert kidolgozni és működtetni.
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A cégek nemzetköziesedését is ez a „kvázi vállalati” jelleg határozza meg. Az igazi 
vállalatoktól várható el a valódi nemzetköziesedés, az ebben való továbblépés – ami 
nagyrészt megfi gyelhető a valóban termelő vállalatoknál. A kvázi vállalatok a nem-
zetközi porondon is általában az alapkutatáshoz szükséges hálózatukat működtetik. 
A kutatás nemzetköziesedett tehát, de ez nem jelenti azt, hogy ebből tovább lehet lépni, 
s ezektől a cégektől ezt nem is lehet elvárni. A valódi vállalatok tovább tudnak lépni 
a nemzetköziesedésben, s itt az állami segítségnyújtás hozzájárulhat a további sikerek-
hez. Siker lehet az, ha egy bizonyos fázisban a terméket már külföldi cég fejleszti kész-
termékké, vagy az, ha a vállalatot megveszik a benne lévő értékek továbbfejlesztésére 
képes cégek, de lehet az is, hogy a hazai cég külföldi értékesítő, termelő leányvállalatot 
hozhat létre.
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A magyar kis- és középvállalatok 
nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, 

műszaki kutatás-fejlesztést végző 
vállalatok körében

BENKE ZOLTÁN

A természettudományos ismeretek gyakorlati alkalmazása potenciálisan magas hoz-
záadott értéket teremtő, innovatív tevékenység. Közkeletű vélekedés, hogy a magasan 
szakképzett munkaerővel rendelkező, csúcstechnológiákat (is) alkalmazó cégek az átla-
gosnál nagyobb arányban és intenzívebben vannak jelen a világpiacon. A gyakorlatban 
azonban némileg árnyaltabb a kép. A cikk a mérnöki szolgáltató és műszaki kutató-fej-
lesztő kis- és középvállalatok nemzetköziesedését vizsgálja, arra keresi a választ, melyek 
e vállalatok nemzetköziesedésének legfőbb jellemzői, melyek a külföldi piaci megjele-
nés főbb ösztönző és akadályozó erői az iparágban? Az empirikus kutatás keretében 
vizsgált vállalatok valóban innovatívnak bizonyultak, ám a hagyományos értelemben 
vett nemzetköziesedés tőkeigényes, érettebb formái egyáltalán nem jellemzők körükben, 
a külföldi jelenlét fő terepét a különféle fejlesztési és innovációs együttműködések je-
lentik. Az önálló külföldi terjeszkedés, úgy tűnik, túlmutat a cégek lehetőségein. Ennek 
alapvetően három oka van: a vizsgált vállalatok tőkehiánya, az előnytelen hazai szabá-
lyozási és keresleti viszonyok, illetve a vállalatok vezetési ismereteinek, tapasztalatai-
nak hiányosságai.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: F23, L25, L84, O31.

Vizsgálatunk alanyai a mérnöki szolgáltatásokat, illetve a műszaki kutatás-fejlesz-
tést fő tevékenységként végző kis- és középvállalatok, amelyek egységes jellemzője, 
hogy tevékenységük a természettudományok alapelveinek és törvényeinek felhaszná-
lására épül, mérnöki-tervezői képességeket igényel, az itt dolgozó szakemberek azo-

* A tanulmány a KKVENT_8 „A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a nemzetköziesedő tudásgaz-
daságok korában” című kutatás keretében készült. Témavezető: Inzelt Annamária, IKU Innovációs Kutató-
központ. Finanszírozók: az NKTH és a Pénzügykutató Alapítvány.

Benke Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója. E-mail cím: zoltan.benke@yahoo.com
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nos szakképzési rendszerben nevelődtek, egyazon szakmai kultúra részesei. A vizsgált 
iparágat a nemzetközi szakirodalom innovatív és nemzetköziesedett üzleti szolgáltató 
ágazatként tartja számon.

A kutatás során azon vállalatok együttesét tekintettük a szóban forgó ágazatnak, 
amelyek a következő három – a TEÁOR 2008 osztályozási rendszer alapján meghatáro-
zott – tevékenység közül valamelyiket alaptevékenységként végzik: 

– A mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (a TEÁOR 2008 szerint: 7112) magá-
ba foglal mindenféle típusú mérnöki tervezést és beruházásokhoz, projektek kidolgozá-
sához kapcsolódó mindenféle típusú műszaki tanácsadást.1 

– A műszaki vizsgálat, elemzés (TEÁOR 2008: 7120) elsősorban valamennyi anyag- 
és terméktípus fi zikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálatát, az anyagok fi zikai és mi-
nőségi tulajdonságainak vizsgálatát, minősítési és biztonsági vizsgálatok elvégzését, 
termékek tanúsítását és hitelesítését öleli fel.2 

– Az egyéb természettudományi, műszaki kutatáshoz, fejlesztéshez (TEÁOR 2008: 
7219) tartozik minden kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok 
területén3 (KSH, 2007). 

E meglehetősen sokszínű ágazat a végzett tevékenység immanens tulajdonságai 
alapján két alcsoportra bontható: 

1. A mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással, illetve a műszaki vizsgálat-
tal és elemzéssel foglalkozó vállalatok klasszikus értelemben vett szolgáltató tevékeny-
séget folytatnak. Fő tevékenységüknek nincs számottevő anyagigénye, és a „végtermék” 
az esetek túlnyomó többségében immateriális formában jelenik meg. A szolgáltatás el-
végzése nyomán új anyagi jószág nem keletkezik.  

2. A műszaki kutató-fejlesztő vállalatok inkább termékfejlesztő, -gyártó jellegű alap-
tevékenységet folytatnak valamilyen csúcstechnológiai területen. Erre a vállalati körre 
speciális gépek, berendezések, eszközök kifejlesztése és előállítása, a kifejlesztett pro-
totípusok egyedi vagy kisszériás sorozatgyártása jellemző. Mindazonáltal ezek a válla-
latok nem hagyományos termelővállalatok, tevékenységük termékekre és egyéb kézzel-
fogható fi zikai javakra irányuló, e javak transzformációját tartalmazó szolgáltatásként 
írható le (Lovelock és Wright, 2001).

A továbbiakban az egyszerűség kedvéért az elsősorban műszaki tervező, elemző és 
tanácsadó vállalatokat mérnöki szolgáltató, a különböző termékek és technológiák pro-
totípusának kifejlesztésére, egyedi, illetve kis volumenű gyártásra berendezkedett cége-
ket pedig műszaki fejlesztő vállalatoknak nevezzük. 

Az iparágba tartozó kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének vizsgálatakor arra 
a kérdésre is választ keresünk, hogy mennyiben különbözik egymástól e két, a műszaki 
szaktudást eltérő módon adaptáló vállalatcsoport nemzetköziesedésének intenzitása.

1 Kivételt jelent a bányászati próbafúrás, a szoftverfejlesztés, a számítástechnikai tanácsadás, a műszaki 
vizsgálat, a mérnöki tevékenységhez tartozó kutatás-fejlesztés, az ipari formatervezés és a légi fotózás.

2 Nem ide tartoznak a humán, illetve állat-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatok, tesztelések, az or-
vosi és fogászati vizsgálatok.

3 Kivéve a biotechnológiai K+F-et.
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Elméleti háttér

A mérnöki szolgáltatásokat és a műszaki kutatás-fejlesztést a szakirodalom 
a tudásintenzív üzleti szolgáltatások (knowledge-intensive business services, KIBS) 
közé sorolja. A tudásintenzív üzleti szolgáltatások olyan szolgáltatások, ahol szándé-
kolt cél az új tudás létrehozása, felhalmozása, illetve a létrehozott tudás továbbadása, 
elterjesztése (Miles és szerzőtársai 1995). A tudásintenzív üzleti szolgáltatók pedig azok 
a vállalatok, amelyek elsősorban más cégek számára nyújtanak ilyen magas szellemi 
hozzáadott értékkel bíró szolgáltatásokat (Bajmócy, 2007). E vállalatok főbb jellemzői 
a következők (Miles és szerzőtársai, 1995, Ojanen, 2007, Toivonen, 2004):

– tevékenységük során nagymértékben valamilyen szaktudásra támaszkodnak,
– kivételesen magas arányban foglalkoztatnak különféle tudományterületeket képvi-

selő szakembereket, szakértőket,
– klienseik elsősorban más profi torientált szervezetek,
– egyszerre képesek olyan szolgáltatások és/vagy termékek előállítására, amelyek 

a felhasználók elsődleges információ- és tudásforrásai (mérés, jelentés, tanulmány, kép-
zés, tanácsadás stb.), illetve amelyek ügyfeleik saját tudástermelő és információfeldolgozó 
tevékenységét segítik,

– a tudásintenzitás a formális K+F alacsony mértékével párosul, az újdonságok gyak-
ran kézzelfoghatatlanok,

– az ügyfelekkel, fejlesztési partnerekkel folytatott együttműködések kiemelten fon-
tosak.

Látni kell, hogy a tudásintenzív üzleti szolgáltatások iránti megnövekedett fi gye-
lem elsősorban a gazdaság akadémiai tudás iránti növekvő igényének a következménye. 
Az akadémiai tudás gyakorlati felértékelődése pedig a technológiai tudás gyarapodásá-
nak egyenes folyománya, hiszen a műszaki haladással a tudományos eredmények ipari 
alkalmazhatósága egyre növekszik (Rosenberg, 1994). 

A nemzetközi szakirodalom alapján a gazdaságban és az innovációs folyamatokban 
betöltött szerepükkel kapcsolatban a tudásintenzív üzleti szolgáltatások két tulajdonsá-
gát érdemes kiemelni. Egyrészt – miközben maguk is számottevő innovációs potenciál-
lal rendelkeznek – fontos szerepet töltenek be a gazdaságban képződő tudás áramoltatá-
sában. Az újítások társszerzői, hordozói és egyben forrásai (den Hertog, 2000, Miles és 
szerzőtársai, 1995). Másrészt nagymértékben hajlamosak a nemzetköziesedésre. 

Nemcsak az iparágakon belüli, és az egyes iparágak közötti tudástranszferben ját-
szanak szerepet, hanem az akadémiai4 és az üzleti szféra közötti tudásáramlásnak is 
meghatározó közvetítői. Egyfajta híd szerepet töltenek be azzal, hogy az üzleti partnerek 
mellett több szállal – például akadémiai szakemberek alkalmazásával – kötődnek a fel-
sőoktatási intézményekhez és a kutatóintézetekhez (Mosoniné és szerzőtársai, 2004). 
A tudásintenzív üzleti szolgáltató cégek folyamatosan sajátítják el az akadémiai intéz-
mények irányából érkező új ismereteket, és egyúttal adaptálják azokat üzleti partnereik 
speciális igényeihez. Egyedi megoldások, kevéssé sztenderdizálható szolgáltatások lát-

4 Az akadémiai szféra meghatározás alatt a közfi nanszírozású egyetemek és kutatóintézetek együttese 
értendő.
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nak napvilágot. Végső soron az akadémiai tudás átalakul, új típusú, a vállalkozói szféra 
szélesebb rétegei számára is hasznosítható tudás jön létre. 

Magyarországon a kilencvenes évek végén születtek az első kísérletek a szolgáltatási 
szektor innovációs tevékenységének mérésére. A próbafelvétel (Inzelt, 2001) hangsú-
lyozta, hogy a tudásintenzív üzleti szolgáltatások esetében a belső K+F kapacitások fő 
funkciója a másutt létrehozott szellemi javak iránti fogadókészség biztosítása, és leg-
alább olyan fontos a másutt létrejött új tudás adaptálása („adaptálva innoválni”), mint 
az eredeti megoldások kidolgozása. 

Innovatív ágazatként a globalizáció a tudásintenzív üzleti szolgáltatásokat foko-
zottan érinti. A nemzetköziesedés lehetséges mintáit három, a kis- és középvállalatok 
nemzetköziesedésének általános elméletein5 nyugvó modell körvonalazza (EMCC, 
2005, Toivonen, 2004).

1. A leginkább elterjedt megközelítés, az evolúciós modell szerint a tudásintenzív üz-
leti szolgáltatások először hazai piaci jelenlétüket szilárdítják meg, majd üzleti partnere-
iket követve fokozatosan jelennek meg a külpiacokon. A folyamat végén saját működési 
egysége(ke)t hoznak létre külföldön.

2. A „nemzetközinek született” vállalatok elmélete szerint a tudásintenzív üzleti 
szolgáltatók növekedésének záloga kezdetektől fogva a külföldi partnerek kiszolgálása, 
ezért születésük pillanatától fogva nemzetközi cselekvésre orientáltak. Számítógépes 
hálózatok segítségével törnek be a nemzetközi piacokra, ahol sok esetben multinacioná-
lis nagyvállalatok részére szállítanak megoldásokat.

3. A hálózati modell abból indul ki, hogy a tudásintenzív üzleti szolgáltatást nyújtó 
vállalatok döntő részben a hazai piacon működnek ugyan, de gyakran szolgálnak ki 
külföldi vagy külföldön is jelen lévő hazai partnereket, ezért bővebb ismeretekre van 
szükségük klienseik működési környezetéről. Így nagy a jelentősége a különböző spe-
ciális szakértői területeken szövődő, szakmai hálózatokban manifesztálódó nemzetközi 
kapcsolatoknak. A hálózatosodásnak külön jelentőséget ad, hogy egy gazdaság verseny-
képessége múlhat azon, mekkora számban léteznek innovatív kis- és középvállalatok, és 
ezek képesek-e kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatokat alkotni, illetve már létező 
hálózatokba beépülni (Inzelt, 2003).

A tudásintenzív üzleti szolgáltatások (és a szolgáltató vállalatok) a végzett szolgál-
tatások műszaki-technológiai tartalma alapján két csoportra oszthatók. A hagyományos 
professzionális üzleti szolgáltatások célja komplex, de elsősorban nem technológiai jel-
legű feladatok megoldása, míg a technológiaalapú tudásintenzív üzleti szolgáltatások 
létrehozói és terjesztői a magas szintű műszaki és informatikai szakismereteken alapuló 
tudásnak (Ojanen, 2007). Előbbiekre példák a jogi és pénzügyi szolgáltatások (könyv-
vitel, audit stb.), utóbbiak körébe tartoznak többek között az információtechnológiai és 
távközlési szolgáltatások, a dizájn, illetve a cikk témáját képező mérnöki és kutató-fej-
lesztő tevékenység.

A technológiaalapú tudásintenzív üzleti szolgáltatások határterületet képeznek 
a szolgáltatások és a termelés között. Rendkívül innovatív az ágazat, és az innovációs 

5 A nemzetköziesedés általános elméleteinek bővebb ismertetését lásd e számban: Antalóczy Katalin 
– Sass Magdolna [2011], a kutatás-fejlesztés és innováció nemzetköziesedését illetően pedig – szintén e 
számban – Inzelt Annamária [2011a], illetve Csonka László [2011] cikkét. 
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tevékenység jellemzői nagyon hasonlatosak a csúcstechnológiai gyártó ágazatoknál ta-
pasztalhatókhoz. A többi szolgáltatásnál sokkal inkább jellemző a formális K+F, az im-
materiális javak mellett pedig gyakori az újdonságok tárgyiasulása (Toivonen, 2004). 
Az új vállalatok – amelyeket bizonyos műszaki és/vagy informatikai részterületeken 
speciális tudásra szert tett szakemberek hoznak létre – jellemzően piaci résekbe igye-
keznek betörni, olyan módon, hogy új alkalmazásokat, vagy akár új alaptechnológiákat 
fejlesztenek ki. A technológiaalapú tudásintenzív üzleti szolgáltatások egyik sajátos, 
a többi tudásintenzív üzleti szolgáltatástól eltérő tulajdonsága a projektalapú munkavég-
zés kiemelkedő fontossága, illetve a projektalapú K+F aktivitás (Ojanen, 2007, Tidd és 
Hopkins, 2008). 

Az ágazat statisztikai jellemzői

A statisztikai elemzés során először – a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 
– statisztikai alapinformációk és a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fontosabb adatok 
segítségével a hazai ágazat főbb jellemzőit és gazdasági jelentőségét mutatjuk be, majd 
ezt követően rövid nemzetközi kitekintés keretében – az EUROSTAT adataira támasz-
kodva – elhelyezzük a magyar ágazatot az európai palettán. 

Magyarországon a KSH rendelkezésre álló legfrissebb, 2008. évi adatai szerint közel 
27 000 vállalat, az összes működő vállalat 3,8 százaléka alkotja a vizsgált szakágazat-
együttest (lásd az 1. táblázatot). 

1. táblázat
A mérnöki szolgáltató és műszaki fejlesztő 

vállalatok száma létszám-kategóriánként, 2008

Szakágazat 1–9 fő 10–50 fő 50–250 fő 250 fő felett Összesen

Mérnöki tevékenység, tanácsadás 21 163 424 42 5 21 634

Műszaki vizsgálat, elemzés 2 796 95 18 2 2 911

Műszaki kutatás-fejlesztés 2 112 81 17 – 2 210

Összesen 26 071 600 77 7 26 755

Forrás: ww.ksh.hu/tájékoztatási adatbázis/általános gazdaságstatisztika. 

Az iparág dinamikus bővülését mutatja, hogy a működő vállalatok száma 2004 és 
2008 között 16 százalékkal nőtt. Az ágazat egyik legfontosabb ismérve a kis átlagos 
vállalatméret. 2008-ban átlagosan 2,2 foglalkoztatott jutott egy vállalatra, a működő 
vállalatok több mint 97 százaléka pedig kevesebb mint 10 főt foglalkoztatott! 2007-ben 
mintegy 55 ezer fő, az összes foglalkoztatott 1,4 százaléka dolgozott az ágazatban. 

2008-ban az iparág a GDP 2,4 százalékának megfelelő, 631 milliárd forintos nettó 
árbevételt ért el (lásd a 2. táblázatot).

Az árbevétel a negatív hazai és világgazdasági folyamatok hatására 2007-ben mérsé-
kelten, 2008-ban már jelentős mértékben, 9 százalékkal csökkent az előző évhez képest. 
Az egy vállalatra jutó árbevétel alacsony és csökkenő tendenciát mutat, 2008-ban keve-
sebb mint 24 millió forint volt.
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2. táblázat

Az ágazat által elért nettó árbevétel alakulása 2003–2008 között
(Milliárd forint)

Év Mérnöki tevékenység, 
tanácsadás

Műszaki vizsgálat, 
elemzés

Műszaki 
kutatás-fejlesztés Összesen

2003 429,6 49,5 55,6 534,7

2004 510,3 54,0 48,4 612,7

2005 519,4 64,8 53,6 637,8

2006 560,2 73,3 62,0 695,5

2007 556,2 77,5 59,9 693,6

2008 515,2 63,3 52,3 630,8

Forrás: www.ksh.hu/tájékoztatási adatbázis/általános gazdaságstatisztika és APEH adatbázis. 

Mind a vállalatok és foglalkoztatottak száma, mind az elért árbevétel nagysága alap-
ján a mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szakágazat tekinthető az ágazaton belül 
meghatározónak.

Az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték fajlagos mutatója (3,7 millió forint/
fő) az üzleti szolgáltatások6 átlagához (3,8 millió forint/fő) hasonló, a feldolgozóipari 
átlagtól (6,1 millió forint/fő) jelentősen elmarad. 7 

A közepes és nagyvállatok rendkívül alacsony számuk ellenére jelentős mértékben 
részesednek a gazdasági teljesítményből. A vállalatméret jelentőségét mutatja, hogy 
2007-ben az ágazat majd teljes egészét alkotó, 10 főnél kisebb vállalatok a nettó árbevé-
telnek csak 52, a hozzáadott értéknek pedig mindösszesen 42 százalékát állították elő. 

Az iparágnak nincs kiemelkedő exportteljesítménye. 2008-as APEH-adatok alapján 
a vállalatok a teljes árbevétel 12 százalékának megfelelő, 76 milliárd forint értékben 
exportáltak. 

K+F adatok tekintetében a vizsgált három szakágazat közül kizárólag a műszaki ku-
tatás-fejlesztés adatai állnak rendelkezésre. A K+F létszám- és ráfordításadatok így is 
az ágazat jelentős innovációs potenciáljára utalnak. 2009-ben az összes hazai vállalkozá-
si kutatóhely ötöde (256 darab, 20 százalék) műszaki kutató-fejlesztő vállalatnál műkö-
dött (KSH, 2010). Ugyanitt a K+F foglalkoztatottak tényleges létszáma 1776 fő volt, ami 
az összes hazai K+F alkalmazott 3, illetve a teljes üzleti szférában foglalkoztatott K+F 
alkalmazottak 11 százalékát jelentette. A K+F ráfordítások összértéke igen jelentős, 2009-
ben 15,9 milliárd forint, az összes hazai üzleti K+F ráfordítás több mint 9 százaléka volt! 

Összefoglalva, a hazai mérnöki szolgáltató és műszaki fejlesztő ágazat számos, túl-
nyomórészt nagyon kis méretű vállalatból áll, munkaerő-piaci és jövedelemtermelő ké-
pesség szempontjából viszonylag jelentéktelen, de – talán a kiinduló alacsony értékek-
nek köszönhetően is – dinamikusan bővülő „szektor”, amelyet érzékenyen érintettek 

6 A TEÁOR 2003 szerint üzleti szolgáltató főágazatok: a kereskedelem és javítás; szálláshely-szolgálta-
tás, vendéglátás; szállítás, raktározás, posta és távközlés; pénzügyi közvetítés és az ingatlanügyletek, gazda-
sági szolgáltatás. A pénzügyi közvetítés főágazat adatai hiányoznak. 

7 2007. évi KSH-adatok alapján számított értékek.
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az utóbbi évek negatív hazai és nemzetközi gazdasági folyamatai. A rendelkezésünkre 
álló adatok azt mutatják, hogy tudásigényes ágazatról van szó, amely számottevő K+F 
erőforrásokat birtokol.

Ami az iparág európai uniós összképét illeti. 2008-ban az EU 27 tagországában 
mintegy 650 ezer vállalat – az összes ipari és szolgáltató vállalat körülbelül 3 százaléka 
– működött a vizsgált három szakágazatban (lásd a 3. táblázatot). A mérnöki szolgáltató 
és műszaki fejlesztő vállalatok az aktív foglalkoztatottak kereken 1 százalékának adtak 
munkát.

3. táblázat

Mérnöki szolgáltatások és műszaki K+F az EU 27 tagországában 2008-ban

Összesen Mérnöki tevékenység, 
műszaki tanácsadás

Műszaki vizsgálat, 
elemzés Műszaki K+F

Vállalatok száma (db) 651 354 570 106 53 948 27 300

Foglalkoztatottak száma (fő) 2 209 721 1 599 724 295 481 314 516

Árbevétel (milliárd euró) 306,4 228,9 31,3 46,2

Hozzáadott érték (milliárd euró) 147,2 109,1 18,4 19,8

Forrás: EUROSTAT Structural Business Statistics adatbázisa. 

Az árbevétel és a hozzáadott érték oroszlánrészét a mérnöki tevékenység, műszaki 
tanácsadás szakágazat állította elő. A hozzáadott érték árbevételen belüli aránya magas 
(48 százalék). Bár a vállalatméret szerinti adatok hiányosak, annyi bizonyos, hogy nem 
magyar sajátosság, hanem összeurópai jelenség a kis átlagos vállalatméret. Annak el-
lenére, hogy a közepes, illetve a nagyvállalatok részaránya a vállalatok összlétszámán 
belül nem több néhány százaléknál, a hozzáadott érték 69 százalékát ezek állítják elő.8

Mint ágazatnak a mérnöki szolgáltatásoknak és műszaki fejlesztésnek a foglalkozta-
tottak létszáma és gazdasági teljesítmény alapján egész Európában szerény a jelentősége. 
Ugyanakkor rendkívül K+F intenzív iparágról beszélhetünk, amely 2007-ben 22 milliárd 
eurót, az összes uniós üzleti K+F ráfordítás 15 százalékát költötte kutatás-fejlesztésre.9

Országok közötti összevetésben az öt vezető európai gazdaság (Nagy-Britannia, Né-
metország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország) ágazatai minden abszolút mu-
tató tekintetében messze felülmúlják a többieket.10 A legtöbb árbevétel és hozzáadott 
érték a brit, a legtöbb foglalkoztatott pedig a német ágazatban van jelen. A brit iparág 
a munkatermelékenység és a K+F ráfordítások terén is első. 

8 A szakágazatok vállalatméret szerinti demográfi ai és teljesítményadatai a megfelelő részletezettséggel 
nem érhetők el az EUROSTAT-nál. A 7111 építőmérnöki tevékenység, és a 7112 mérnöki tevékenység, műsza-
ki tanácsadás szakágazatok adatai a 71.10 alágazat, míg a 7211 biotechnológiai K+F és a 7219 műszaki K+F 
szakágazatok adatai a 72.10 alágazat adataiként összesítve állnak rendelkezésre. A 7120 műszaki vizsgálat, 
elemzés szakágazat önálló adatai azonban elérhetőek. 

9 Az EUROSTAT K+F ráfordítás adatai jelenleg még a TEÁOR 2003 besorolás szerint, a 2007-re vonat-
kozóan állnak rendelkezésre. Itt a műszaki és a humán K+F, illetve a mérnöki tevékenység, műszaki tanács-
adás, és a műszaki vizsgálat, elemzés szakágazatok két külön, összevont kategóriát alkotnak.

10 Lásd: EUROSTAT Structural Business Statistics adatbázisát.
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Kelet-Közép-Európában a lengyel ágazat a leginkább számottevő, azonban a rendkí-
vül hiányos információk ellenére a K+F ráfordítások nagysága (0,2 milliárd euró) alapján 
feltételezhető, hogy a cseh ágazat is közel hasonló jelentőségű. Munkatermelékenység 
tekintetében Szlovénia az első a régióban. A magyar ágazat komoly termelékenységbe-
li-technológiai lemaradással küzd, nemcsak a vezető országokhoz, hanem régiós ver-
senytársaihoz képest is. Olyannyira kevés hozzáadott értéket teremt (0,7 milliárd euró), 
hogy az egy főre jutó hozzáadott érték (15 ezer euró) alacsonyabb, mint Romániában! 
A 20 millió euró hazai K+F ráfordítás csak tizede a csehekének, lengyelekének, illetve 
fele a románok és szlovákok ráfordításainak. A hazai szinten K+F intenzívnek számító 
ágazat e téren már a régióban sem különösebben versenyképes.

A kutatás eredményei

A kutatás bemutatása

Az empirikus kutatás módszertanilag két részből állt. Egyfelől 2009 folyamán online 
kérdőíves adatfelvételt végeztünk a három szakágazat vállalatai körében. Regiszterek 
hiányában a vizsgálni kívánt vállalatokat ágazati szövetségek taglistái és online cég-
adatbázisok, illetve a KSH K+F felvételébe bevont vállalkozások (expediálási) listájának 
segítségével választottuk ki. A minta tehát nem reprezentatív. Az online felmérés mellett 
2009 februárja és júniusa között 10 rövid vállalati interjú készült, amelyek célja a kérdő-
íves adatokból nyert információk kiegészítése, árnyalása volt.11

A kérdőív a vállalatok alapvető jellemzői mellett öt nagy területet vizsgált: a vállala-
tok innovációs aktivitását, a hálózati részvételt, a versenyképességet, a nemzetköziesedés 
formáit, illetve a nemzetköziesedés motivációit és legfőbb akadályait.12

A válaszadók alacsony száma miatt összetett statisztikai elemzésre nincs mód, mind-
végig gyakorisági megoszlások, súlyozott átlagok és kereszttáblaadatok segítségével jel-
lemezzük a mintát.

A minta általános jellemzői

A 131 kiküldött e-kérdőívre 85 mérnöki szolgáltató és műszaki fejlesztő vállalattól 
érkezett vissza elemezhető válasz. Földrajzi megoszlás szerint a válaszadó cégek közel 
kétharmada (54 vállalat) budapesti illetőségű. A jelentősebb egyetemi városokból (Deb-
recen, Miskolc, Szeged, Pécs, Veszprém) 11, az egyéb vidéki helyszínekről összesen 20 
vállalat küldött vissza elemezhető kérdőívet.  

Összesen 37 mérnöki szolgáltató, illetve 48 műszaki kutató-fejlesztő vállalat került 
a mintába. A válaszadók többsége tehát műszaki fejlesztést végez, ami a statisztikai 
alapsokaságon belüli megoszlástól élesen eltérő mintabeli eloszlást jelent.13 

11 A 10 felkeresett vállalat közül hat műszaki fejlesztéssel, négy pedig mérnöki szolgáltatásokkal fog-
lalkozott.

12 A részletes leírást lásd e szám bevezető tanulmányában (Inzelt, 2011b).
13 Noha szintén vizsgálatunk alanyai közé tartoztak, egyetlen elemezhető válasz sem érkezett a műszaki 

vizsgálat, elemzés területén működő vállalatoktól.
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A legtöbb vállalatot – 71-et – 1991 és 2005 között alapították, 45-öt az 1991–2000-es 
időszakban, 11 vállalat pedig még 1991 előtt alakult. Kezdeti életszakaszban lévő vállal-
kozás alig akadt a válaszadók között, pusztán 3 vállalatot alapítottak 2005 után.

A hazai magántulajdon, pontosabban a hazai magánszemélyekhez köthető tulajdon 
jelentősége egyértelmű, hiszen a cégek közel 90 százalékánál alapításkor és jelenleg is 
szerepel a tulajdonosok között hazai magánszemély. Relatíve jelentős még a hazai ipar-
vállalatok tulajdonosi szerepvállalása. Szembeötlő ugyanakkor a külföldi befektetők 
tartózkodása attól, hogy a mintában szereplő mérnöki szolgáltató vagy műszaki fejlesztő 
cégekbe invesztáljanak. Az alapító és a jelenlegi tulajdonosok között is csak elvétve, 2-3 
esetben találkozhatunk külföldi magánszeméllyel vagy iparvállalattal. 

A mintabeli átlagos vállalatméret (19,2 fő) meghaladja az ágazatbelit (2,2 fő), a kis-
vállalatok ágazatbeli arányukhoz képest jócskán felülreprezentáltak. 2008-ban a 76 vá-
laszadó cég közül 23 nem rendelkezett alkalmazottal, 21 cég 1–9 főt, 37 cég 10–49 főt, 
4 pedig 50 vagy több főt alkalmazott. 

Innovációs aktivitás

A 85 vállalat közül 61 valósított meg innovációt 2006 és 2008 között. A 61 innova-
tív cég közül 53 vállalat termék-, 34 technológiai (eljárás), 10-10 cég pedig szervezeti, 
illetve marketinginnováció(ka)t valósított meg. Gyakori, hogy egyazon cég új termé-
keket és eljárásokat is bevezetett, sőt néhányan ezek mellett szervezeti és/vagy marke-
tingújdonságokat is létrehoztak.14 A többféle innovációtípust bevezetők nagy többsége 
műszaki fejlesztő vállalat. Azok a cégek, amelyek kizárólag egyféle típusú újítást valósí-
tottak meg, leggyakrabban új terméket vagy termékeket vezettek be. Szervezeti és/vagy 
marketingújdonságok kizárólagos bevezetésére nincs példa, mindegyik innovatív vál-
lalat létrehozott valamilyen műszaki-technikai jellegű újdonságot. Az egy, illetve több 
innovációtípust bevezető vállalatok számát mutatja be a 4. táblázat.

4. táblázat
Az innovációt bevezető vállalatok száma 

az egyes innovációtípusok és a típusok száma szerint 2006–2008 között

Összes 
innovatív 
vállalat

Egy innovációtípus Két innovációtípus Három innovációtípus Négy 
innovációtípus

bevezetése

Csak 
termék-

innováció

Csak 
technológiai 

innováció

Termék- és 
technológiai 

innováció

Termék- és 
szervezeti 
innováció

Termék- és 
marketing-
innováció

Termék-, 
szervezeti és 
marketing-
innováció

Termék-, 
technológiai 

és marketing-
innováció

Termék-, 
technológiai,
szervezeti és 
marketing-
innováció

61 18 8 21 4 2 3 2 3

Forrás: KKVENT_8.

14 Az innováció az új termék, szolgáltatás, termelési-szervezési módszer stb. létrejöttének és piaci be-
vezetésének teljes folyamatát jelöli, csakúgy, mint az újítás kifejezés. Az újdonság ellenben a folyamat vég-
eredményére, végtermékére utal. Az innováció kifejezést mégis gyakran használják – hibásan – mindkét 
magyar kifejezés szinonimájaként. A fogalmak meghatározásához lásd bővebben az OECD Oslo Kézikönyv 
3. kiadását (OECD, 2005).
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A műszaki fejlesztő vállalatok innovációs aktivitása lényegesen nagyobb, mint mér-
nöki szolgáltató társaiké. Az 53 termék- és a 34 eljárásinnovációt megvalósító cégből 
39, illetve 26 műszaki fejlesztő vállalat. A szervezeti (szervezési) és marketingújítások 
tekintetében szintén egyértelmű a műszaki fejlesztők fölénye, mindkét típus esetében 
a 10-ből 7 újító vállalat műszaki fejlesztő. 

5. táblázat

Az innovációt megvalósító vállalatok száma az innovációk újdonsági foka szerint

Újdonság foka
Innovációtípus

Termék Technológiai Szervezeti Marketing

Világújdonság 20 14

Európai léptékben új 9 11

Magyarországon új 19 3

A vállalat számára új 12 11 10 8 

Forrás: KKVENT_8.

A technikai jellegű innovációk túlsúlya mellett a menedzsmentképességeket jelentő-
sen meghaladó műszaki felkészültségre utal a termék- és technológiai innovációk ma-
gasabb újdonsági foka is. Miközben – önértékelésük szerint – a válaszadóknak több 
esetben sikerült világszinten vagy európai léptékben is újnak számító terméket, eljárást 
kidolgozniuk, addig a szervezeti és marketinginnovációk csupán a megvalósító vállala-
tok számára hatottak az újdonság erejével (lásd az 5. táblázatot).

Hatalmas a különbség a létrehozott innovációk újdonsági foka között aszerint, hogy 
mérnöki szolgáltató vagy műszaki fejlesztő cég az újító. Világújdonságot – legyen az ter-
mék- vagy technológiai (eljárás) innováció – kizárólag műszaki fejlesztő cég alkotott. Eu-
rópai léptékű technológiai újítást szintén kizárólag műszaki fejlesztő vállalat hozott létre. 

6. táblázat
Az innovációk kifejlesztői

(Vállalatok száma)

Az innováció kifejlesztésének módja
Innovációtípus

Termék Technológiai Szervezeti Marketing

Önállóan 33 11 7 5

Másokkal együttműködésben 18 21 3 3

Másutt kifejlesztett innováció átvétele – 2 – –

Összesen 51 34 10 8

Forrás: KKVENT_8.
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A belső innovációs képességekről, illetve az innovációs együttműködések elterjedt-
ségéről ad képet a 6. táblázat. Termékinnovációknál egyértelműen az önálló fejlesztés 
a legjellemzőbb megvalósítási forma, és ez a forma dominál a szervezeti innovációknál 
is. A technológiai innovációknál viszont gyakori a partnerrel, partnerekkel közös újítás. 
Legkevésbé a máshol kifejlesztett innovációk átvétele a jellemző. 

Az önálló fejlesztés elsősorban a műszaki fejlesztő cégekre jellemző. Például a 33 új 
terméket önállóan kifejlesztő vállalat közül 25 műszaki fejlesztéssel foglalkozik. A mű-
szaki fejlesztő cégek tehát mérnöki szolgáltató társaikhoz képest nemcsak gyakrabban 
és az újdonságnak magasabb fokát képviselő innovációkat hoznak létre, hanem sokkal 
inkább saját belső erőforrásaikra támaszkodva teszik mindezt.

Az innovációs együttműködéseknek két fontos formája van: az üzleti partnerekkel kö-
zös fejlesztések, illetve az akadémiai szférával kialakított innovációs kapcsolatok. Az új-
donságok létrehozásában a leggyakoribb partnerek sorrendben a vevők, az egyetemek, 
a külföldi partnerek, a berendezések, az anyagok és szoftverek beszállítói, a főiskolák és 
a közfi nanszírozású kutatóintézetek. Bár a csúcstechnológiát szállító multinacionális cé-
gek fontos külföldi partnerek,15 a hazánkban működő multinacionális vállalatokkal ritka 
az együttműködés. Az akadémiai szférával való kooperáció főként a műszaki fejlesztő cé-
geket jellemzi, a mérnöki szolgáltatóknál az üzleti partnerekkel közös fejlesztéseknek van 
nagyobb jelentősége. Fontos adalék a partnerségi kapcsolatok témaköréhez, hogy a válasz-
adók az adott iparág más vállalataival közösen egyetlen esetben sem vezettek be innová-
ciót, ami az ágazat cégeinek az egymással való kooperálás iránti alacsony hajlamát tükrözi. 

7. táblázat
Az innovációkhoz kapcsolódó információforrások fontossága

(Átlag, max. érték= 3,0)

Információforrások Összes Mérnöki 
szolgáltatás

Műszaki 
fejlesztő

Vállalaton belüli információforrás 2,7 2,6 2,7
Vevők 2,5 2,5 2,4
Berendezések, anyagok, szoftverek szállítói 2,1 2,2 2,0
Főiskolák 2,1 1,8 2,3
Egyetemek 2,0 2,1 1,9
Konferenciák, vásárok, kiállítások 2,0 1,8 2,1
Technikai, ipari vagy szolgáltatási szabványok 2,0 2,0 2,0
Tudományos folyóiratok 1,9 1,6 2,1
Versenytársak, iparág más vállalatai 1,8 1,8 1,9
MTA kutatóintézetei 1,7 2,1 1,5
Kereskedelmi, műszaki publikációk 1,6 1,6 1,6
Szakmai vagy ágazati szervezetek 1,5 1,6 1,3
Konzultánsok, technológiai brókerek, magán K+F intézetek 1,3 1,3 1,4

Forrás: KKVENT_8.

15 Műszaki fejlesztő cégeknél a külföldi partnerek között gyakran elhangzott széles körben ismert mul-
tinacionális cégek neve (Sony, Hitachi stb.) is.



112

Az együttműködések többsége az innovációs folyamat első felében, az informá-
ciógyűjtéstől a prototípus teszteléséig terjedő intervallumban valósul meg, miközben 
a legkevesebb kooperáció a folyamat végén, a piacra lépésben és a nemzetközi forgal-
mazásban tapasztalható. A fejlesztési partnerek között elsősorban a technikai jellegű 
innovációs feladatokra korlátozódik az együttműködés, szemben a létrehozott újdonság 
piaci bevezetéséhez kapcsolódó kooperációval. 

Az innovációk megvalósítása során a belső információforrások a legfontosabbak, 
ami megerősíti, hogy az ágazat vállalatai nagyban belső erőforrásaikra támaszkodva 
újítanak (lásd a 7. táblázatot). Amennyiben az újításhoz kapcsolódó információ mégis 
a vállalaton kívülről származik, akkor azt főleg a vevők, beszállítók és a felsőoktatási 
intézmények szolgáltatják, illetve jelentős az információáramlás a különböző szakmai 
rendezvényeken is.

A mintában az innovációkhoz kapcsolódó leggyakoribb tevékenység a vállalkozáson 
belüli K+F (lásd a 8. táblázatot). Sokan szereztek be szoftver- és hardvereszközöket, 
elterjedt a megbízásos kutatás, illetve a dolgozók továbbképzése. A K+F tevékenység 
kiszervezése kevésbé jellemző, ahogy a vállalaton kívül keletkezett tudás megvásárlása, 
azaz a külső tudásnak szabadalmak, licencek vagy a know-how megvételén keresztül 
történő megszerzése is kisebb jelentőségű.

8. táblázat

Az innovációhoz kapcsolódó tevékenységeket folytató vállalkozások száma 
2006–2008 között

Innovációhoz kapcsolódó tevékenységek Összesen Mérnöki 
szolgáltató

Műszaki 
fejlesztő

Vállalkozáson belüli kutatás és fejlesztés 42 11 31

Az innováció megvalósításához gépek, berendezések és 
szoftverek beszerzése

– informatikai szoftver beszerzése 35 10 25

– informatikai hardver beszerzése 28 10 18

– csúcstechnikai berendezések beszerzése 11 3 8

Másoktól kapott K+F megbízás(ok) teljesítése 31 6 25

Dolgozók továbbképzése az innovációk bevezetése érdekében 29 8 21

Más szervezet(ek) megbízása K+F tevékenység végzésére 17 3 14

A mintában szereplő összes vállalkozás 85 37 48

Forrás: KKVENT_8.

A műszaki fejlesztő cégek lényegesen nagyobb arányban végeznek maguk és mások 
számára kutatás-fejlesztést, nagyobb arányban fejlesztik belső humán erőforrásaikat és 
invesztálnak a fejlesztésekhez szükséges külső tudás megszerzésébe, illetve számottevő 
fejlesztési kompetenciájuk ellenére nagyobb arányban adnak külső megbízásokat K+F 
munkákra, mint a mérnöki szolgáltató cégek. 
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A 61 innovatív vállalatból 44 értékesítette K+F tevékenysége eredményeit.16 A kuta-
tási eredmények értékesítésében a mérnöki szolgáltató és a műszaki fejlesztő cégek kö-
zött lényegi különbség mutatkozik. Miközben a 20 innovatív mérnöki szolgáltató közül 
csak öt, addig a 41 innovatív műszaki fejlesztő cég közül 39 értékesítette a létrehozott új-
donságokat. Míg a mérnöki szolgáltató cégek elsősorban a munkavégzés során felmerü-
lő kihívások megoldása érdekében hoznak létre innovációkat, addig a műszaki fejlesztő 
vállalatokat egyértelműen az újdonságok értékesítésének szándéka vezérli. A műszaki 
fejlesztő cégeknél a belső hasznosításon túl az innovációk értékesítése az árbevétel nö-
velésének fontos eszköze. 

A mintában 31 vállalat kapott és 17 adott K+F megbízást 2008-ban. A K+F meg-
bízások teljesítése jelentőségében túlmutat a K+F feladatok kiszervezésén, a kapott 
megbízások átlagos nagysága az árbevétel arányában 27, az adott megbízásoké pedig 9 
százalék. Ugyanakkor az árbevételben meghatározó mértékű szerződéses kutatás nem 
általánosan elterjedt, a mintának csak egy kisebb része specializálódott erre. 18 olyan 
vállalkozás akadt, amely az árbevétel 20 százalékát meghaladó mértékű K+F megbízást 
kapott, háromnál ez az arány az 50 százalékot is meghaladta. A szerződéses kutatás 
általában a megrendelő számára bizonyos fejlesztési részproblémák megoldását jelenti, 
az eredményeként a piacon megjelenő újdonságok – a kiegészítő interjúk tanúsága sze-
rint – a legtöbb esetben a megrendelő szellemi vagyonának és termék- vagy szolgálta-
táspalettájának részét képezik. 

Hálózati részvétel

A mintába került cégek mintegy negyede tagja legalább egy hálózatnak. A 21 vállalat 
mindegyike része hazai hálózatnak, hárman ezen kívül nemzetközi hálózati tagságról is 
beszámoltak. A 21 hálózati tag közül 15 vállalat innovatív. 

A hálózatok jellege szerint itthon 7 vállalkozás volt tagja K+F, 5 innovációs és 3 érté-
kesítési hálózatnak, a nemzetközi hálózatok esetében pedig mindhárom érintett vállalat 
innovációs hálózatba tartozott. 

A mintát tehát visszafogott hálózati aktivitás jellemzi, különös tekintettel a nem-
zetközi hálózatosodásra. Azon vállalatok körében azonban, amelyek mégis részesei 
hálózati együttműködésnek, jellemző a többes tagság, és a hálózatosodás egyik fő haj-
tóereje az innovációs és K+F folyamatok hatékonyságának növelése. A hálózati részvé-
tel intenzitása csekély, többnyire a rendszertelen, passzív részvétel jellemző, a hálózati 
részvétel(ek) többnyire nincsen(ek) hatással a vállalatok életére.

A ritka és nem túl intenzív hálózati részvétel oka a vállalatok stratégiájában keresen-
dő. Az empirikus kutatásból nyert információk alapján a többnyire szűkös pénzügyi erő-
források felett rendelkező vállalatok a túlélés és fejlődés érdekében alternatív stratégiát 
alkalmaznak. Gyakran szövetkeznek tőkeerős, „stratégiai” fejlesztési partnerekkel, illet-
ve keresik ezek társaságát. E társulásnak két oka van: egyrészt a krónikus tőkehiány mi-
att a fontos piacokon való megjelenéshez komoly, már befutott partnerekre van szükség, 

16 Az értékesített újdonságokat főként hazai vagy külföldi kis- és középvállalkozások vásárolták, a nagy-, 
illetve multinacionális vállalatok sokkal kevésbé jelentős vevők, feltételezhetően más formában szerzik meg 
a számukra értékes fejlesztési eredményeket. 
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másrészt – bár a vállalatok megfelelő szakmai háttérrel rendelkeznek – hiányzik a pro-
fesszionális menedzsment, hiányoznak a vezetés személyes piaci tapasztalatai, kapcso-
latteremtési képességei, így a valódi versenyképesség eléréséhez önmagukban kevesek. 
A hiányzó fi zikai és kapcsolati tőkét, menedzsmentszaktudást tehát gyakran egy tőkeerős 
partner „apportálja” a kapcsolatba. Az együttműködések gyakran kapcsolódnak kutatás-
fejlesztési és innovációs feladatokhoz, mivel e magasan képzett munkaerőt foglalkoztató 
cégek számára elsősorban a sikeres fejlesztésekben való részvétel jelentheti a kitörést. 

Ebben a „modellben” kicsi a szerepe a hálózati erőforrások kihasználásának, pedig 
bizonyos típusú hálózati kapcsolatok pontosan azokon a területeken javíthatnák a mér-
nöki szolgáltató és műszaki fejlesztő vállalatok teljesítményét, ahol az a leggyengébbnek 
mutatkozik: a megfelelő értékesítési lehetőségek megtalálásában és kiaknázásában.

Versenyképesség

Önértékelésük alapján a válaszadók az előállított termékeket (szolgáltatásokat) és 
az alkalmazott technológiát a közepesnél jobban (átlag = 2,3), a szervezeti és marke-
tingmegoldásokat pedig közepesen ítélték versenyképesnek (átlag = 2,0) hazai ver-
senytársaikkal szemben az 1-től 3-ig terjedő skálán. Ugyanez érvényes a nemzetközi 
versenytársakkal szemben is, azzal a megkötéssel, hogy főleg a marketingmegoldások 
terén érzékelhető némi lemaradás (átlag = 1,7). Az innovatív és nem innovatív vállalatok 
között nincs érdemi különbség a versenyképesség észlelésében, kivéve azt, hogy az in-
novatívok kevésbé tartják kompetitívnek szervezeti és marketingmegoldásaikat (lásd 
a 9. táblázatot). 

9. táblázat
A vállalatok önértékelése a versenyképességről

(Átlag, max. érték = 3,0)

Versenytársak
Termék Technológia Szervezeti megoldások Marketing

Innovatív Nem 
innovatív Innovatív Nem 

innovatív Innovatív Nem 
innovatív Innovatív Nem 

innovatív

Hazai 2,4 2,2 2,3 2,1 2,0 2,0 2,1 1,8

Külföldi 2,1 2,2 2,3 2,3 1,8 2,0 1,6 2,0

Forrás: KKVENT_8-1.

A műszaki fejlesztő cégek az előállított termékek és technológiák terén mind a hazai, 
mind a nemzetközi piacon versenyképesebbnek vélik magukat a mérnöki szolgáltató cé-
geknél. A szervezeti és marketingmegoldásoknál már nincs számottevő különbség, úgy 
tűnik, hogy ezen a téren az iparág egészében érzékeli versenyhátrányát.

A külföldi versenyképességet befolyásoló tényezők között a válaszadók szerint leg-
fontosabbak a cégekre jellemző egyedi szaktudás, és ezzel összefüggésben a termékek, 
eljárások műszaki-technológiai tartalma, a vállalatok alkalmazkodó és tanulási képessé-
ge, a rendszeres fejlesztés képessége, illetve a jó piaci hírnév, a menedzsment minősége 
és az újdonságokkal való megjelenés a piacon (lásd a 10. táblázatot). 
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10. táblázat

A nemzetközi versenyképességi tényezők fontossági sorrendje
(Átlag, max. érték = 3,0)

Versenyképességi tényezők Átlag Versenyképességi tényezők Átlag
Speciális szaktudás 2,9 Fejlesztési képesség 2,6
Változáshoz alkalmazkodás 2,9 Bevezetett márkanév 2,5
Újdonságok piaci bevezetése 2,8 Marketingtevékenység 2,4
Cég hírneve 2,8 Képzett munkaerő alacsony bérköltséggel 2,3
Termék/eljárás minősége 2,7 Olcsó ár 2,3
Rendszeres termékfejlesztés 2,7 Saját szabadalmak 2,2
Termék technológiai előnye 2,7 Szervezési előny (termelésszervezés) 2,0
Folyamat technológiai előnye 2,7 Olcsó munkaerő 1,9
Gyors tanulás képessége 2,7 Hálózatba tartozás 1,9
Menedzsmentképességek 2,7

Forrás: KKVENT_8.

A megkérdezett vállalatok legkevésbé fontosnak a munkaerő és a termékek árát, 
a szabadalmak birtoklását, a termelésszervezési előnyöket, illetve a hálózatba tartozást 
tartották. 

Nemzetköziesedés

Általában is igaz, hogy a nagyokhoz képest a kis- és középvállalatok tevékenysége 
kisebb arányban ível át határokon. Amennyiben a nemzetköziesedés jelenségét annak 
hagyományos kontextusában vizsgáljuk, akkor a vizsgált ágazati minta kis- és közép-
vállalatai sem tűnnek kivételnek e szabályszerűség alól. A válaszadók többsége ugyan 
külkereskedelmileg aktív, a külföldi tőkebefektetés és a nemzetközi szervezeti működés 
azonban egyáltalán nem jellemző. 

11. táblázat
Az innovatív és nem innovatív vállalatok száma 

külkereskedelmi aktivitásuk arányában

Árbevételarány (%)
Innovatívok Nem innovatívok

Export Import Export Import
1–10 10 18 3 3
11–30 11 6 – 3
31–50 3 – 6 6
51–100 9 – 3 3
Összesen 33 24 12 15
Átlagos árbevétel aránya (%) 35,4 9,3 36,7 38,3

Forrás: KKVENT_8-1.
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2008-ban 51 vállalkozás exportált és/vagy importált a mintában. Az exportáló válla-
latok átlagos kivitele 36, az importáló vállalatok átlagos behozatala pedig 19 százalék volt 
az árbevétel arányában. A válaszadók többségénél az export-, illetve az importárbevétel 
aránya 30 százalék alatt maradt. Létezik azonban egy kicsiny exportorientált „mag” 
a mintán belül, amely az export átlagát lényegesen az import átlaga fölé emeli. Az ex-
port/árbevétel arány 12 válaszadó esetében haladta meg az 50 százalékot, ebből kilenc 
esetben volt magasabb 70 százaléknál, miközben összesen három vállalat behozatala 
haladta meg az árbevétel felét. 

Az innovatív és nem innovatív vállalatokat a külkereskedelem intenzitása alapján 
összehasonlítva fontos következtetésre juthatunk (lásd a 11. táblázatot).

Több innovatív cég exportált és importált, de az export átlagos árbevételarányában 
nincs számottevő különbség innovatívak és nem innovatívak között, a nem innovatív 
vállalatok importátlaga pedig felülmúlja innovatív társaikét. Igaz, a külföldi vagy kül-
földi tulajdonban lévő vállalatoknak beszállító cégek között az innovatívak jóval többen 
vannak – a 20 beszállítóból 17-en hoztak létre újdonságokat –, egyszerre több külföl-
di beszállítói kapcsolata pedig kizárólag innovatív vállalkozásoknak van, ugyanakkor 
az innovativitás mint csoportképző elv alapján nem találhatunk markáns különbséget 
a vállalatok külkereskedelmi aktivitásában. A műszaki fejlesztőket és a mérnöki szol-
gáltatókat összevetve hasonló következtetésre juthatunk. Hiába tűnnek innovatívabb 
vállalatcsoportnak a műszaki fejlesztők, a magasabb fokú innovativitás nem nyilvánul 
meg fokozottabb export-, importtevékenységben.

A hagyományos értelemben vett nemzetköziesedés érettebb formájának számító kül-
földi tőkebefektetések, illetve a külhoni szervezeti működés terén az összkép egyöntetű 
és rendkívül negatív.

A mintába került mérnöki szolgáltató vagy műszaki fejlesztő cégek – legyenek in-
novatívak vagy nem – egyetlen alkalommal sem hajtottak végre külföldi tőkebefektetést! 
Ennek legfőbb oka a cégek krónikus tőkehiánya, a tőkeszűke. A felkeresett vállalatok 
közül egyedül egy, a szénhidrogéniparban érdekelt, korrózióvédelemmel foglalkozó 
(mérnöki szolgáltató) vállalat alapított külföldi képviseleteket. 

A vizsgált vállalatok körében a minimális tőkeráfordítással párosuló külkereskedel-
mi tevékenységen túl a nemzetköziesedés legfontosabb csatornája egy szintén kevéssé 
tőkeigényes kapcsolatépítési forma: a külföldi partnerekkel történő kutatás-fejlesztési 
és innovációs együttműködés. A nemzetköziesedésnek e viszonylag új, modern kori te-
repét jelentő kapcsolatoknál sokkal inkább a képződő új tudás cseréjéről, megosztásáról 
van szó, semmint az egyes vállalatok és piacok közötti szoros integrációról, amelyet 
jól jelez, hogy szervezetileg azon mérnöki és műszaki fejlesztő vállalatok működése 
sem válik nemzetközivé, amelyek rendelkeznek külföldi K+F és innovációs partnerek-
kel. Jó példa erre néhány felkeresett cég, amelyek már életpályájuk igen korai szaka-
szától kezdődően jórészt innovációs jellegű együttműködéseken keresztül igyekeznek 
nemzetköziesedni, de komolyabb külföldi tőkebefektetést eddig nem hajtottak végre, és 
szervezeti működésüket részlegesen sem helyezték külföldi országba. A hálózatosodás 
kapcsán már említett vállalati stratégia alapján, a megfelelő cégekkel együttműködve – 
mintegy áttételesen – kívánnak megjelenni a világpiacon. 
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A külföldi kapcsolatépítés motivációi

A külföldiekkel való kapcsolatépítés legfontosabb indítékai a cég versenyképességé-
nek növelése és az új tudáshoz, információkhoz való hozzáférés. Fontos tényezők még 
az ismertté válás, a referenciaszerzés igénye, a legújabb piaci és fejlesztési trendek nyo-
mon követése, illetve a nemzetköziesedés számos esetben nem más, mint a hazai piac 
szűkösségére, beszűkülésére adott kényszerválasz (lásd a 12. táblázatot). Az új tudás 
megszerzéséhez kapcsolódó tényezők fontossága jelzi, hogy az ágazat tudásintenzív, és 
a külföldi kapcsolatépítés kerete sok esetben valamilyen innovációs együttműködés.

12. táblázat

A külföldi tevékenység, a külföldiekkel való kapcsolatépítés legfontosabb motivációi
(Átlag, max. érték = 3,0)

Motivációs tényezők Átlag
Nagyon 
fontos

Közepesen 
fontos Nem fontos

válaszok száma

Versenyképesség javítása 2,8 31 6 –

Új tudás megszerzése 2,8 30 6 –

Új technológia megszerzése 2,8 19 6 –

Információhoz jutás 2,8 27 9 –

Piacról való kiszorulás elkerülése 2,6 19 12 –

Referencia szerzése 2,6 24 18 –

Új piacokon való megjelenés 2,5 27 21 3

Legújabb fejlesztések, piaci trendek nyomon követése 2,5 15 16 –

Ismertté válás 2,5 27 15 –

Hazai gazdaságpolitika 2,5 18 18 –

Hazai piac szűkössége/beszűkülése miatti külföldi 
terjeszkedés 2,4 17 9 3

Tranzakciós költségek csökkentése 
(például vámok vagy technikai előírások) 2,3 7 15 –

Külföldi termelés, értékesítés támogatása 2,3 10 9 3

EU-tagság előnyeinek kihasználása 2,3 13 9 6

Versenytárs követése 2,3 9 19 –

Nemzetközi tendereken való részvétel 2,3 9 10 3

Adóterhek miatti külföldi terjeszkedés 2,2 8 12 4

Hazai versenynyomás miatti külföldi terjeszkedés 2,0 9 10 9

Fogyasztótól/megrendelőtől való távolság csökkentése 1,9 6 10 9

Megjegyzés: A táblázatban csak azok a tényezők szerepelnek, amelyek fontosságát legalább 20 válaszadó 
megjelölte.

Forrás: KKVENT_8-1.
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13. táblázat

A külföldi kapcsolatépítés során a célországok kiválasztását befolyásoló tényezők
(Átlag, max. érték = 3,0)

Külföldi megjelenés szempontjai Átlag
Nagyon 
fontos

Közepesen 
fontos

Nem 
fontos

válaszok száma

Kormányzati támogatás, befektetésösztönzés, 
kedvezmények 2,7 18 7 –

Már létező személyes kapcsolat 2,5 22 15 3

Már létező üzleti kapcsolatok 2,5 25 15 3

A piac mérete 2,5 21 13 3

A vállalkozás ágazatában magasan 
szakképzett munkaerő elérhetősége 2,3 6 16 –

Tudományos intézetekkel való kapcsolatok 2,3 6 16 –

Külföldi megkeresés 2,3 20 19 6

A piac vonzóképessége 2,2 15 16 6

Kutatás-fejlesztési és innovációs 
együttműködési lehetőségek 2,2 6 19 –

Olcsó munkaerő elérhetősége 2,1 3 19 –

Speciális tudású munkaerő 2,0 3 16 3

Gazdasági integráció (az EU) tagja 2,0 6 13 6

Korábbi terjeszkedés követése 1,9 6 13 9

Korábbi tapasztalatok az adott országban 
a gazdasági tevékenység végzésével 
kapcsolatban

1,9 3 16 6

A vásárlóhoz/megrendelőhöz való közelség 1,7 3 10 9

Megjegyzés: A táblázatban csak azok a tényezők szerepelnek, amelyek fontosságát legalább 20 válaszadó 
megjelölte.

Forrás: KKVENT_8-1.

A hazai piac mérete nagyon fontos ösztönző szerepet játszik az ágazat 
nemzetköziesedésében. Az iparágat ugyanis jórészt olyan vállalkozások alkotják, ame-
lyek speciális termékeket vagy szolgáltatásokat állítanak elő egy piaci rés számára. 
E vállalati stratégia legfőbb oka a mindenütt jelenlevő nagy nemzetközi vállalatok je-
lentette erős konkurencia, amellyel a hagyományos tömegtermékek piacain a kis- és kö-
zépvállalatok általános erőforráshiányuk miatt nem tudnak versenyezni. Természetesen 
ez nem valamiféle magyar sajátosság. Nemzetközi jelenség, hogy a kis- és középválla-
latok szűk piaci résekbe igyekeznek behatolni, hiszen versenyelőnyre szert tenni csak 
ezekben a piaci szegmensekben képesek. Magyarországon azonban ezek a réspiacok va-
lóban „résnyiek”, kizárólag az általuk támasztott piaci kereslet kielégítésével a kis- és 
középvállalatok gyakran még a puszta fennmaradásukat sem tudják biztosítani. Ilyen 
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körülmények között fejlődésről, növekedésről szó sem lehet a vállalat tevékenységének 
internacionalizálása nélkül, azonban a megtermelt jövedelem (és a rendelkezésre álló 
piaci ismeretek) nem elegendők a nemzetköziesedés megindulásához. Egyfajta „ördögi 
körhöz” érkeztünk.

A külföldi megjelenés terepének megválasztását a megcélzott piac mérete, illetve 
a már létező üzleti és személyes kapcsolatok mellett leginkább a gazdaságpolitika be-
folyásolja (lásd a 13. táblázatot). A kormányzati politikának ez a kiemelkedő orientáló 
szerepe érdekes eredmény, amely további vizsgálódás tárgya lehet. A tudásintenzív kap-
csolatok jelentőségét mutatja, hogy a nemzetköziesedés irányának megválasztásában 
viszonylag nagy szerepe van a szakképzett munkaerő elérhetőségének és a tudományos 
intézeti kapcsolatok lehetőségének. Az ártényezők (a munkaerő ára), a földrajzi megfon-
tolások, a korábbi tapasztalatok kevésbé jelentős befolyásoló erők. A nemzetköziesedés 
evolúciós modelljének relevanciáját veti fel, hogy a válaszadó cégek jelentős részénél 
a külföldi kapcsolatépítés az után indul meg, miután a megfelelő partnerrel vagy partne-
rekkel üzleti és/vagy személyes kapcsolatok alakultak ki. 

Az empirikus kutatás alapján itt is érvényesnek tűnik az a más ágazatokkal kapcso-
latban tett megállapítás, miszerint a nemzetközi innovációs együttműködések azon túl, 
hogy a pénzügyi erőforrások bővítését és a vállalat gyorsabb fejlődését segítik elő, már 
aktív vállalatközi kapcsolatok elmélyítését szolgálják. 

14. táblázat
A nemzetköziesedést hátráltató tényezők

(Átlag, max. érték = 3,0)

Hátráltató tényezők Átlag

Nagy 
nehézséget 

jelent

Nehézséget 
jelent

Nem jelent 
nehézséget

válaszok száma

Pénzügyi eszközök hiánya 2,6 20 13

Magas költségek 2,5 18 19

Magyarországi gazdasági környezet problémái 
(szabályozás, adminisztráció stb.) 2,5 17 16

Megfelelő külföldi partner hiánya 2,2 9 19 3

Árfolyamkockázat 2,2 12 13 6

Nyelvtudás hiánya 1,9 10 6 12

A terjeszkedést menedzselni képes humán erőforrások 
hiánya (ismeret, tapasztalat) 1,9 7 6 9

Információhiány (például a célországról) 1,8 2 13 6

Nem kielégítő humán erőforrások a szervezeten belül 1,6 13 9

Külföldi munkavégzési hajlandóság hiánya 1,6 13 9

Nehezen megszerezhető tudás 12 15

Megjegyzés: A táblázatban csak azok a tényezők szerepelnek, amelyek fontosságát legalább 20 válaszadó 
megjelölte.

Forrás: KKVENT_8-1.
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A válaszadók szerint a nemzetköziesedést leginkább az anyagiak – a pénzügyi esz-
közök hiánya és a külföldi terjeszkedés magas költségei –, illetve az előnytelen hazai 
adminisztratív és szabályozási környezet hátráltatják (lásd a 14. táblázatot). A megfelelő 
külföldi partner hiánya és az árfolyamkockázat szintén fontos akadályok.

Ugyanakkor az e-kérdőívre adott válaszok alapján a vállalatok csak mérsékelten 
vélik úgy, hogy a nemzetköziesedés menedzseléséhez elengedhetetlen ismeretek és ta-
pasztalatok, illetve piaci információk híjával lennének, legalábbis a közepesnél vala-
mivel kisebb fontosságot tulajdonítottak e tényezők gátló szerepének. Elsősorban nem 
a vállalatvezetők önértékelése, hanem a kiegészítő interjúk során szerzett benyomásunk 
a forrása tehát azon véleményünknek, amely problematikusnak gondolja a mérnöki szol-
gáltató és műszaki fejlesztő vállalatok menedzsmentjeinek felkészültségét egy olyan ko-
moly üzleti vállalkozás megtételéhez, mint a kilépés a világpiacra.

Összefoglalás, következtetések

Empirikus adataink alapján az iparági minta innovatív és K+F intenzív, ugyanakkor 
a hagyományos értelemben vett nemzetköziesedés érettebb formái nem alakultak ki. 
A cégek többsége külkereskedelmileg aktív, ám a külföldi tőkebefektetés vagy a szerve-
zeti működés részleges külföldre helyezése szinte ismeretlen gyakorlat. A nemzetközi 
vállalati hálózatokban való részvétel nem jellemző. Ezek a döntően magasan képzett 
munkaerővel rendelkező vállalatok inkább innovációs együttműködések, stratégiai fej-
lesztési partnerségek keretében keresik a külföldi megjelenés lehetőségét. A kapcso-
latépítésnek ez a típusa nem igényel jelentős tőkebefektetést, jórészt már „bejáratott”, 
formális vagy informális kapcsolatokon alapul, ahol a fejlesztési partner megfelelő erő-
forrásai biztosítják az újdonságok világpiacra kerülését. Az önálló külföldi terjeszkedés 
– úgy tűnik – meghaladja a vállalatok lehetőségeit.

Az ágazaton belül a végzett tevékenység jellege alapján két alcsoport különíthető el. 
Az elsősorban immateriális javakat előállító mérnöki szolgáltató és az inkább termék-
fejlesztéssel, egyedi gyártással foglalkozó műszaki fejlesztő vállalatok innovációs akti-
vitása eltérő jellegű és intenzitású. Adataink szerint a műszaki fejlesztés innovatívabb és 
K+F-intenzívebb alcsoport, a fokozottabb innovativitás azonban önmagában nem ered-
ményez mélyebb integrálódást a világgazdaságba, ahogy a minta innovatív és nem in-
novatív vállalatai között sem fedezhetünk fel markáns különbséget a nemzetköziesedés 
hagyományos kategóriái alapján vizsgálódva.  

Három fő okát azonosítottuk annak, hogy az ágazat innovációs potenciálja nem ered-
ményezi a hagyományos típusú nemzetköziesedés érettebb formáinak megjelenését: 
a tőkehiányt, az előnytelen hazai gazdasági környezetet és a vállalatok vezetési ismere-
teinek, tapasztalatainak hiányosságait. 

A vizsgált vállalatok többsége speciális részterületekre szakosodott, piaci résekben 
működik és szűkös pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik, külső fi nanszírozási forráso-
kat csak korlátozottan képes bevonni. A hazai piaci kereslet elégtelen mértékű a vállala-
tok továbbfejlődéséhez, és egy átgondolt, stabil szabályozási környezet hiánya is gátolja 
a hagyományos típusú nemzetköziesedést. E kisvállalatok csak saját szűk szakterületü-
kön rendelkeznek versenyképes szaktudással, miközben a sikeres külföldi kapcsolat-
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építéshez hiányoznak a megfelelő vezetési ismeretek és tapasztalatok. A piacbővítés és 
piacszerzés kényszerétől hajtva a külföldi terjeszkedés akadályait hálózatosodás helyett 
olyan megoldással igyekeznek leküzdeni, amelyben a hiányzó tőkét és piaci kapcsolato-
kat egy tapasztalt, tőkeerős partner biztosítja. 

Felhasznált irodalom

Antalóczy Katalin – Sass Magdolna [2011]: Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése – elmélet 
és empíria. Külgazdaság, 9–10. sz., 22–33. o.

Bajmócy Zoltán [2007]: Tudás-intenzív üzleti szolgáltatások szerepe az innovációs rendszerben. In: Makra 
Zs. (szerk.): A technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon. 
Universitas Szeged Kiadó, Szeged.

Csonka László [2011]: Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében – a magyar 
információtechnológiai ágazat kis- és középvállalatainak esete. Külgazdaság, 9–10. sz., 34–56. o.

EMCC [2005]: Sector Futures – The knowledge-intensive business services sector. European Monitoring 
Centre on Change, Dublin.

Hertog, P. den [2000]: Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. International 
Journal of Innovation Management, IV. évf., 4. szám, 491–528. o.

Inzelt Annamária [2001]: Kísérlet az innovációk mérésére a szolgáltatási ágazatokban. Külgazdaság, 
XLV. évf., 4. szám, 35–51. o.

Inzelt Annamária [2003]: A kicsik K+F és innovációs tevékenysége. Külgazdaság, XLVII. évf., 11. sz., 
24–42. o.

Inzelt Annamária [2011a]: Innováció és nemzetköziesedés a kicsik világában. Egy e-felvétel eredményei. 
Külgazdaság, 9–10. sz., 122–154. o.

Inzelt Annamária [2011b]: Innováció határok nélkül. Bevezető a tematikus számhoz. Külgazdaság, 9–10. sz., 
3–21. o.

KSH [2007]: Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. TEÁOR’08. Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest.

KSH [2010]: Kutatás és fejlesztés 2009. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
Lovelock, C. H. – Wright, L. [2001]: Principles of Service Marketing and Management. Prentice Hall, New York.
Miles, I. – Kastrinos, N. – Flanagan, K. – Bilderbeek, R. – den Hertog, P. – Huntink, W. – Bouman, M. [1995]: 

Knowledge-Intensive Business Services. Users, Carriers and Sources of Innovation. A Report to DG13 
SPRINT-EIMS.

Mosoniné Fried Judit – Tolnai Márton – Orisek Andrea [2004]: Kutatás-fejlesztés és innováció a szolgáltatási 
szektorban. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest.

OECD [2005]: Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd edition). 
OECD, Paris.

Ojanen, V. [2007]: On the Innovation Capacity of Technology Related Knowledge-Intensive Business 
Services. A Case Study of the Technology and Engineering Consulting (TEC) Sector in Singapore. 
Research Report, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta.

Rosenberg, N. [1994]: Exploring the Black Box: Technology, Economics and History. Cambridge University 
Press, Cambridge.

Tidd, J. – Hopkins, M. [2008]: Managing Innovation in Technology and Engineering Consultancies. IAMOT 
Conference paper, SPRU, University of Sussex, Brighton.

Toivonen, M. [2004]: Expertise as business: Long-term development and future prospests of knowledge-
intensive business services (KIBS). Doctoral dissertation, Helsinki University of Technology, Helsinki.

Internetes információforrások

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database



122

Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember–október (122–154. o.)

Innováció és nemzetköziesedés 
a kicsik világában

Egy e-felvétel eredményei
INZELT ANNAMÁRIA

Az innováció és a nemzetköziesedés kapcsolata kétirányú. Bár nincs közöttük szo-
ros kapcsolat, számos jele van annak, hogy az innovatív vállalatok inkább érdekeltek 
a nemzetköziesedésben, mint nem innovatív társaik. Megfordítva is igaz az összefüg-
gés, ha a vállalkozás már jelen van a külpiacon, annak lehet innovációt serkentő, azt 
elősegítő hatása. Mindez tükröződik abban, hogy a minta innovatív vállalkozásainak 
80 százaléka nemzetköziesedett volt, míg a nem innovatívok körében ez az arány 43 szá-
zalékot tett ki. Összességében egyértelmű összefüggés állapítható meg az innovációs 
tevékenység iránti fogékonyság és a nemzetköziesedés között. Az innovatív kis- és kö-
zépvállalatok világát vizsgálva megállapítható, hogy bár vannak továbbra is a zárt in-
novációs modell szerint működő cégek, de széles körben jellemző a nyitott innovációs 
modell szerinti működés, hasonlóan a nagyvállalatok világához. A partnerkapcsolataik 
lehetnek országon belüliek, és túlnyúlhatnak a nemzeti határokon. A kutatás-fejlesztési 
és innovációs tevékenység határok nélkülivé válása a kis- és középvállalatokra is kiter-
jed, és nem csupán a multinacionális vállalatok innovációit segítő szerepkörben, hanem 
a sajátjuk megvalósításakor is. A modern kori nemzetköziesedés tehát jelen van az eddig 
kevés kutatás által vizsgált kis- és középvállalatok világában is.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: O 39, F 23

* A tanulmány a KKVENT_8 „A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a nemzetköziesedő tudásgaz-
daságok korában” című kutatás keretében készült. Témavezető: Inzelt Annamária, IKU Innovációs Kutató-
központ. Finanszírozók: az NKTH és a Pénzügykutató Alapítvány.

A szerző köszönettel tartozik a projekt megvalósítása során rendezett viták résztvevőinek (Szeged 2009. 
december 11., Pécs 2010. január 28., Budapest 2010. szeptember 15., Tatabánya 2010. november 24.) a kutatás 
különböző készültségi fokán tett értékes hozzászólásukért, valamint Csonka Lászlónak, Laki Mihálynak, 
Sass Magdolnának és Vince Péternek. Külön köszönet illeti Szerb Lászlót korreferensi véleményéért, vala-
mint az NKTH Innotárs pályázati fi nanszírozását, amely lehetővé tette a kutatás elvégzését.

Inzelt Annamária, a közgazdaság-tudomány doktora, az IKU Innovációs Kutató Központ igazgatója. 
E-mail cím: inzelt.annamaria@penzugykutato.hu
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A kis- és középvállalkozásokra (kkv) gyakran mint csodaszerre tekintenek, amelyek 
léte elősegíti a gazdasági válságból való kilábalást, a foglalkoztatási gondok mérsék-
lését, az innovációt, a GDP növekedését és így tovább. Ugyanakkor az egyes szakmai 
érdekképviseleti, tanácsadó szervek véleménye szerint a kis- és középvállalatoknak 
az exportpiacokon való megjelenése inkább piacszerzés a túlélésükért, mint a fejlődésre 
való nyitottság, az innováció iránti fogékonyság, a modern kori nemzetköziesedés jelei.1 
A kutatás során azonban azt feltételeztük, hogy a hagyományos nemzetköziesedésnek 
lehet innovációt serkentő szerepe, főként ha iránya a hazainál fejlettebb gazdaság piaca.    

A cikk alapjául négy tudásigényes ágazatban (biotechnológia, információtechnoló-
gia, mérnöki szolgáltatások és orvosiműszer-gyártás) végzett, a nemzetköziesedés és 
az innovációs tevékenység összefüggését vizsgáló on-line kérdőíves felvétel eredményei 
szolgálnak. [A felvétel leírását lásd e szám első cikkében (Inzelt, 2011b)!] 

Ez a felvétel azt vizsgálta, hogy a kis- és középvállalkozások (kis- és középvállala-
tok) mennyire innovatívak e körben, milyen mértékben jellemzőjük a nemzetköziesedés 
és annak különböző típusai. Létezik-e összefüggés az innovációs teljesítmény, valamint 
a vállalkozás nemzetköziesedése és annak típusai között? 

A felvétel az innovatív vállalatok mellett a nem innovatívokat is bevonta a vizsgálat 
körébe annak érdekében, hogy megállapíthatók legyenek azok a legfontosabb különbsé-
gek, amelyek megfi gyelhetőek e két csoport között, továbbá meghatározza azokat a tu-
lajdonságaikat, amelyek  nemzetköziesedésükre és annak motivációira jellemzőek. 

A cikk az innováció és a nemzetköziesedés közötti kétirányú kapcsolat szempontjából 
– a kutatási minta bemutatása után – először az innovációs tevékenység jellemzőit foglalja 
össze. Ahol a hivatalos statisztika, azaz a KSH 2009-es innovációs felvételének rendel-
kezésre álló adatai megengedik (KSH, 2010), ott összehasonlítja azokkal a kutatási minta 
– a tudásigényes ágazatok – eredményeit. Ezt követően foglalkozik a nemzetköziesedési 
folyamat jellemzőivel, vizsgálja a folyamat tényezőit és motivációit az innovatív és nem 
innovatív vállalkozások csoportjában. Majd néhány következtetést tesz.

Az elemzés során hagyományos és új statisztikai mutatószámok alkalmazására ke-
rült sor, amelyek segítségével számos hasznos új ismeretre sikerült szert tenni. A minta 
kicsinysége és a gyakran hiányosan megadott vállalati alapadatok miatt a klaszterszámí-
tások mellőzése mellett döntöttünk. A válaszokból képzett egyszerű statisztikai csopor-
tok hozzájárulnak a folyamatok jobb megértéséhez, valamint nagyobb mintán elvégzen-
dő további vizsgálat és klaszterszámítások alapjául szolgálhatnak. 

A magyar gazdaság innovációs teljesítménye

Az Európai Unió – amelynek része Magyarország – 2010-es világversenyhelyzetét 
az jellemzi, hogy az innováció területén nem tudta behozni fő nemzetközi versenytársai-
val szembeni lemaradását, teljesítménye továbbra is elmarad az Egyesült Államokétól és 
Japánétól (Európai Bizottság, 2011). Az EU továbbra is egyértelműen megelőzi India és 

1 Ilyen és hasonló véleményt fejtettek ki a szakmai érdekképviseletek vezetői Gödöllőn, a Magyarország 
EU-elnöksége idején megrendezett konferencia egyik kerekasztal-beszélgetésén. (Mobilising SMEs for the 
Future Europe, 2011. május 24–25.)
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Oroszország feltörekvő gazdaságait, míg Brazília esetében a bizottság kitartó fejlődést, 
Kína esetében pedig gyors felzárkózást tapasztalt.

Bár az unió legtöbb tagállamában a nemzetközi gazdasági válság dacára „ígéretes 
tendenciák” tapasztalhatók, nem elég gyors a fejlődés üteme. Az EU-n belül Svédország 
teljesítménye a legfi gyelemreméltóbb, majd Dánia, Finnország és Németország követke-
zik a sorban. (Lásd az 1. táblázatot.) Mögöttük járnak a követő innovátorok, akik között 
már három új tagország is jelen van (Ciprus, Szlovénia és Észtország). A brüsszeli beso-
rolás szerinti harmadik kategóriába, az úgynevezett mérsékelt innovátorok közé került 
be Magyarország négy másik új tagországgal (és négy dél-európaival) együtt (Csehor-
szág, Görögország, Olaszország, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Spa-
nyolország). A lemaradó innovátorok csoportjában kizárólag új tagországok találhatók 
(Bulgária, Lettország, Litvánia és Románia). 

A hazai innovatív vállalatok arányát néhány, Magyarországhoz hasonló nagyságú 
éllovas és követő innovátor országhoz hasonlítva az állapítható meg, hogy Magyaror-
szág minden vállalati méretkategóriában jelentősen elmarad. (Lásd az 1. táblázatot!) 
A közepes vállalkozások körében leginkább Norvégiát és Hollandiát sikerül megközelí-
tenie, a nagyvállalati kategóriában pedig Norvégiát. Az innovatív vállalkozások arányát 
tekintve a legnagyobb elmaradás a kisvállalatok körében fi gyelhető meg, a hazai arány 
15-16 százalék.

1. táblázat
Innovatív vállalkozások aránya a méretkategória 

szerinti összes vállalkozáshoz képest, 2006
(Százalék)

Vállalati 
méretkategória (fő)

Magyar-
ország Ausztria Belgium Dánia Finn-

ország Hollandia Norvégia

10–49 15,6 44,0 48,6 42,3 46,9 31,3 31,9

50–249 31,6 71,1 62,3 59,7 61,2 49,2 48,1

250– 55,5 82,8 81,5 81,2 83,0 65,5 57,3

Forrás: Eurostat Science [2010, 70. o.].

A követő innovátor Belgiumban és az élenjáró Finnországban az innovatív kisvál-
lalkozások aránya a háromszorosa, Ausztriában, Dániában majdnem a háromszorosa, 
valamint Hollandiában és Norvégiában a kétszerese a mérsékelt innovátor Magyaror-
szágénak.

Az arányok ilyen mértékű eltérése nem magyarázható a magyar kisvállalkozásoknak 
a fejlettebb országokétól eltérő ágazati struktúrájával. A szórványos információk szerint 
ugyanis Magyarországon még az innovatívnak tartott gazdasági ágakban, a tudásigé-
nyes szektorokban is csekély az aránya az innovatív kis- és középvállalatoknak. A KSH 
legfrissebb, 2009-ben végzett, a 2006–2008-as adatokra vonatkozó felmérése szerint 
mintegy 0,7 százalékpontos aránynövekedés tapasztalható az innovatív vállalkozások 
nemzetgazdasági arányában, ami leginkább a nagyvállalatoknak köszönhető. Ezen or-
szágos felvétel szerint az innovatív vállalkozások arányában erős szóródás fi gyelhető 
meg a vállalatok nagysága és ágazata szerint. 2006 és 2008 között a nagyvállalatok (a 



125

250 főnél nagyobbak) 60 százaléka volt innovatív, a közepesek (az 50 és 249 fő közöt-
tiek) nem egészen egyharmada, míg a kisvállalkozásoknak (a 10 és 49 fő közöttiek) 16 
százaléka. Az ágazatok szerinti szóródást illusztrálja, hogy a gyógyszergyártás területén 
a cégek 60 százaléka volt innovatív, míg a ruházati termékek gyártásánál ez alig haladta 
meg a 7 százalékot. A magyar gazdaságban átlagosan az árbevétel kétharmada szárma-
zott olyan áruk és szolgáltatások értékesítéséből, amelyek nem változtak az előző idő-
szakhoz képest. Ez az arány az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató szervezetek körében 
lényegesen magasabb volt, majdnem 80 százalék. (KSH, 2010, 1–2. o.)  

A kutatási minta legfontosabb jellemzői

A kutatási mintát alkotó 246 kis- és középvállalkozás közül a 2006–2008 közötti 
időszakban 190 innovatív és 56 nem innovatív volt. Az utóbbiak közül heten 2006 előtt 
megvalósítottak innovációt, de azt követően már nem.2 

A hagyományos innovációs felvételek rendre kiszűrik mintáikból a nem innovatív 
vállalkozásokat, így tevékenységük jellemzői, innovatívvá válásukat akadályozó té-
nyezők nem ismerhetőek meg.3 A mintában a válaszadóknak csak egyötödét képviselik 
a nem innovatívak, de jelenlétük fontos, mivel tájékoztatnak arról a körről, amely po-
tenciális forrása lehet az innovatív vállalkozásoknak. Továbbá segíti az innovativitás és 
a nemzetköziesedés összefüggésének vizsgálatát.

2. táblázat

A vállalkozások száma és megoszlása az alapítás ideje szerint

Alapítás éve
Vállalatok száma Vállalkozások megoszlása (százalék)

Összes Innovatív Nem innovatív Összes Innovatív Nem innovatív
1991 előtt 56 43 13 22,8 22,6 23,2
1991–2000 108 82 26 43,9 43,2 46,4
2001–2005 57 45 12 23,2 23,7 21,4
2006 után 22 17 5 8,9 8,9 8,9
Ismeretlen 3 3 1,2 1,6
Összesen 246 190 56 100 100 100

Forrás: KKVENT_8.

Az e-kérdőívre választ adók mintegy 60 százaléka budapesti és közel 40 százaléka 
vidéki vállalkozás. A tudásigényes ágazati körben vidéki vállalkozások között a kuta-
tóegyetemi városokban (Debrecen, Gödöllő, Miskolc, Pécs, Veszprém és Szeged) mű-
ködők aránya valamelyest meghaladja a többi vidéki városban működőkét. Érdekesség, 

2 A kutatási minta nem statisztikai minta, nem reprezentatív. Amint az on-line felvétel leírásából kide-
rül, a vizsgált ágazatokra vonatkozó hivatalos regiszterek nincsenek. A kutatás céljára összeállított regiszter 
szerinti válaszadási arány 10 százalék, ami kielégítő.

3 Az innovációs tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat a Külgazdaság e számának beve-
zető cikke foglalta össze (Inzelt, 2011b).
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hogy a nem innovatív választ adók nagyobb arányban kötődnek az egyetemi városok-
hoz, mint más vidéki településekhez.

Az elsődleges tevékenység szerinti besorolás alapján a válaszadó vállalkozások 35 
százaléka működik a mérnöki tanácsadás, 20 százaléka az informatika, 8 százaléka 
az orvosi műszergyártás, 5 százaléka pedig a biotechnológia területén. A kérdőívre vá-
laszoló további vállalkozások (32 százalék) is a kiválasztott négy ágazat valamelyikében 
működnek, de a hiányos kitöltés miatt nem sorolhatóak be pontosan. Az információs 
technológiai ágazat, valamint a biotechnológia válaszadóinak döntő többsége (90-92 
százalék) innovatív, az orvosiműszer-ágazatban az arányuk 86 százalék, míg a mérnöki 
tevékenység ágazatban 72 százalék. Ez azt jelenti, hogy a nem innovatív okról való isme-
reteink döntően a két utóbbi ágazatba tartozó vállalkozásoktól származnak.

A vállalkozások nem egészen egytizedét a közelmúltban, 2006-ban és azt követően 
alapították, majdnem egynegyedüket a 2001 és 2005 közötti időszakban, kétötödüket 
1991 és 2000 között, egyötödüket pedig 1991 előtt hozták létre (lásd a 2. táblázatot).

Jelenlegi jogi státuszuk szerint a vállalkozások döntő többsége (82 százalék) kft. for-
mában működik. Ám ebben a méretkategóriában is jelen vannak (7 százalék) a rész-
vénytársaságok. A betéti társaságok aránya összességében 10 százalék, de a nem inno-
vatív vállalkozások között ez a forma kiemelkedő, több mint 20 százalék. 

3. táblázat 

A 2006–2008 közötti értékesítés változása szerinti vállalkozások száma

Értékesítés változásának 
mértéke

Vállalkozások száma Vállalkozások megoszlása
(százalék)

Összes Innovatív Nem 
innovatív Összes Innovatív Nem 

innovatív
Az értékesítés legalább 
10 százalékkal növekedett 63 43 20 25,7 22,6 35,7

Az értékesítés kevesebb mint 
10 százalékkal változott 164 142 22 66,7 74,7 39,3

Az értékesítés legalább 10 
százalékkal csökkent 19 5 14 7,8 2,6 25,0

Összesen 246 190 56 100 100 100

Forrás: KKVENT_8.

A tulajdonosi szerkezet markáns jellemzője, hogy egyedüli vagy társtulajdonosként 
a legnagyobb számban (az alapításkor 223 vállalkozásnál) a hazai magánszemélyek van-
nak jelen. Őket követik, de sokkal kisebb számban (34) a hazai iparvállalatok, majd 
a külföldi magánszemélyek és a külföldi vállalatok (10 és 9 esetben).  7 vállalkozás ala-
pításában részt vett az állam és öt esetében az egyetemek. A további tulajdonosok ötnél 
kevesebb cégnél voltak jelen. Az alapításkori és a jelenlegi tulajdonosi szerkezet kevéssé 
tér el, bár némi változás megfi gyelhető. Továbbra is igen csekély számú kis- és közép-
vállalatban tulajdonosok a hazai és a külföldi pénzügyi befektetők, de valamelyest növe-
kedett a jelenlétük. A jelenlegi tulajdonosok között már nincs önkormányzat és a hazai 
kutatóintézetek is eltűntek (az egyetemek mint tulajdonosok száma pedig csökkent).
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A vállalkozások mintegy egyötöde úgynevezett partnervállalkozás, azaz tagja a kö-
zös tulajdonláson alapuló vállalatcsoportnak. Az 50 vállalati csoporttag közül 38-nak 
hazai, hétnek külföldi és ötnek hazai és külföldi tulajdonosai vannak.

A vállalkozás értékesítésének dinamikáját az innováció mellett számos tényező be-
folyásolja. A 3. táblázatból jól megfi gyelhető, hogy még a válság előtti időszakban a vál-
lalkozások kétharmadára a mérsékelt változás volt a jellemző. 

Dinamikus (10 százalék feletti) értékesítésnövekedést a nem innovatív vállalatok 36 
százaléka, míg az innovatívaknak csupán 23 százaléka ért el. Annak, hogy a kis- és kö-
zépvállalatoknak ebben a technikaigényes ágazati körében nem túl nagy a dinamikusan 
növekvő innovátorok száma, az lehet az oka, hogy az innovációk nem hordoztak jelentős 
újdonságot a piac számára, vagy elmaradtak azok a kapcsolódó innovációk, amelyek 
az újdonságból adódó előnyök kiaknázását segíthették volna. Az is lehet, hogy hiányoz-
tak az erőforrások a nagyobb léptékű növekedéshez. (Erre a későbbiekben visszatérünk.)

A nem innovatívak kedvező dinamikája összecseng az Európai Bizottság 2008-as 
jelentésének megállapításával, miszerint az innováció nem szükséges feltétele a vállalati 
növekedésnek, annak másféle okai is lehetnek. 

Az értékesítés dinamikáját gyakran befolyásolja a vállalkozás életkora, az alapítás 
időbeli közelsége. Bármely alapítási időszak szerinti csoportba tartozó vállalkozások 
többségére az értékesítés kevesebb mint 10 százalékos (+/–) változása a jellemző. A 10 
százaléknál nagyobb csökkenés a 2000 előtti alapításúaknál fordul elő. Megkockáztat-
ható, hogy azoknál az innováció hiánya, a megújulás elmaradása hozzájárulhatott a visz-
szaeséshez. A 10 százaléknál nagyobb növekedés is ebben a korcsoportban fordult elő 
nagyobb gyakorisággal, de a 2006 után alapítottak között is akad néhány erős dinamikát 
elérő, a szakirodalomban gyakran gazellának nevezett vállalkozás.4 A nem túl nagy szá-
mú, viszonylag gyorsan növekvők között a 10 évesnél idősebb vállalkozások viszonylag 
magas aránya összhangban van Ács–Mueller [2008] megállapításával, miszerint a gazel-
laként növekedő kisvállalkozás nem feltétlenül fi atal cég. Magyarországra vonatkozóan 
ezt igazolják Békés–Muraközy [2011, 19. o.], szerintük „…nem csupán fi atal vállalatok 
növekedhetnek gyorsan: […] a gazellák több mint 3/4-e legalább 2 éves. […] A gazellák 
megoszlása nagyjából megegyezik a többi vállalat kor szerinti megoszlásával.”  Az átla-
gosnál gyorsabb növekedésű innovatívak körében gyakran lehet meghatározó az, hogy 
a vállalkozás sikeresen kombinálta a technológiai és nem technológiai innovációkat.  

Az értékesítési piacok húzóerejét tekintve a dinamikusan növekedő vállalkozások na-
gyobb arányban fordulnak elő a Magyarországon 100 km-nél nagyobb távolságra is érté-
kesítők között, mint a döntően lokális piacra szállítók körében. A külpiacok közül a legje-
lentősebb az EU, de nem ez a legnagyobb dinamikát inspiráló piac. Az EU-n kívüli európai 
országok piaci növekedést húzó hatása erőteljesebb volt a vizsgált kör kis- és középválla-
latai körében. E piacok közül említésre méltó a FÁK-piac növekedést húzó ereje, amely 
piacnak e tudásigényes ágazatokban viszont mérsékelt az innovációt serkentő hatása.

4 Nem egységes a szakirodalom abban, hogy milyen mértékű növekedés esetén tekint egy vállalkozást 
gazellának. Az OECD javaslata szerint 20 százalékos éves árbevétel-növekedés esetén tekinthetünk egy vál-
lalkozást gazellának (OECD, 2007). Számos szerző a környezeténél jóval gyorsabban növekvő vállalkozást 
sorolja a gazellák közé. A vizsgált időszakban a 10 százalék fölötti növekedés magyar viszonylatban kiemel-
kedően dinamikus, de csak bébigazellákról beszélhetünk, amelyekről még nem dőlt el, hogy megérik-e 
a felnőtt gazella kort és lesznek-e a Nokiához hasonló magyar sikerek.
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Az innovációs aktivitás

Az innovációk különböző típusait (termék-, eljárás-, szervezeti, marketinginnováció) 
a vállalkozások egy-egy időszakban bevezethetik önállóan vagy valamilyen kom-
binációban. Az utóbbi esetben szinergikus hatásokra lehet számítani. A termék- és 
eljárásinnovációt együttesen technológiai innovációnak, míg a marketing- és szervezeti 
innovációt együttesen nem technológiai innovációnak nevezzük. 

A vizsgált periódusban, 2006 és 2008 között 190 vállalkozás valósított meg inno-
vációt, közülük a legtöbben (154) termékinnovációt vezettek be. Sorrendben ezt követi 
az eljárásinnovációt bevezetők száma (137). A technológiai innovációt bevezetőktől jó-
val elmarad a nem technológiai innovációk (szervezeti: 38, marketing: 31) bevezetésére 
vállalkozók száma. A 4. táblázat az innovációs típusok és a bevezetésük dimenziója 
szerint mutatja be a vállalakozásokat. 

4. táblázat
Innovatív vállalkozások az innovációk dimenziója szerint

Az innováció típusa
Egy Két Három Négy

innovációtípust bevezetők

Dimenziók szerint összesen 190 70 84 17 19

Termék- 156 38 + + + – + + + +

Technológiai (eljárás-) 137 32 + – – + + + – +

Szervezeti 38 – – + – + + – + +

Marketing- 34 – – – + – – + + +

Típusok szerint összesen 190 70 70 10 2 2 4 9 4 19

Jelmagyarázat: + = a megfelelő dimenziójú innovátorok közül az adott típust bevezetők; 

– = az adott típus nem fordult elő.

Forrás: KKVENT_8.

Nincs olyan vállalkozás, amely a nem technológiai innovációkat önállóan vezette 
volna be. Tehát ezeknek a technológiai innovációk megvalósítását támogató szerepe volt 
és csak a több típusú innovációt megvalósító vállalatok körében fordultak elő. (Ez igaz 
az alapvetően szolgáltatás jellegű mérnöki tevékenységre is (Benke, 2011).

Az egydimenziójú innovátorok valamennyien technológiai típusú innovációt vezet-
tek be. Bár meglehetősen nagy – 37 százalék – az egydimenziójú innovatív vállalkozá-
sok száma, a legnagyobb csoportot a kéttípusú innovációt megvalósítók alkotják (44 szá-
zalék). A vállalkozások majdnem fele tartozik e csoportba, és ezek döntő többségénél 
termék- és eljárásinnováció-párokat találunk. Jóval elmarad ezektől, de nem elhanya-
golható azoknak a száma, amelyek a termék-, illetve az eljárásinnovációkat új szervezeti 
megoldások bevezetésével együtt valósították meg. A marketinginnováció a kétdimen-
ziójú innovátorok esetén alig jelenik meg, ám nagyobb jelentőségre tesz szert, ha már 
három dimenzióról van szó. A háromdimenziójú innovatív vállalkozások nem túl tág 
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körében (17) viszonylag nagy (13) a marketinginnovációt is bevezetők száma. A négy 
dimenzió összesen 19 vállalkozásra jellemző. A nem technológiai innovációk hiánya 
nem magyarázható az ágazatok jellegével, vélhetően inkább az azok bevezetéséhez 
szükséges készségek gyengeségével, a szűkös fi nanszírozási forrásokkal indokolhatóak. 
A nem technológiai innovációs teljesítmény jelentősen eltér a KSH 2009-es felvétele 
szerinti általános képtől. Abban hasonlít a két eredmény, hogy jellemző a marketing- és 
szervezeti innovációknak a technológiai innovációkat támogató jellege. Ám a KSH-fel-
vételben szereplő kis- és középvállalatok egyharmadánál önállóan is megjelennek a nem 
technológiai innovációk (KSH, 2010, 3. o.). Mivel a KSH-felvétel ágazati adatai nem ke-
rültek nyilvánosságra, nem állapítható meg, hogy az eltérés magyarázható-e az ágazati 
különbségekkel, vagy másutt kell-e keresni az okokat.

A kreativitás mértéke

Kreatív az a vállalkozás, amely saját maga részt vett az innováció kifejlesztésében, 
akár önállóan, akár másokkal közösen. A kreativitás további jellemzője a vállalat K+F 
tevékenysége és annak eredményessége. Fontosak az átvételre épülő innovációk is, de 
ezek az adaptív magatartás, a diffúzió és nem a kreativitás jellemzői. 

Egy vállalkozásnál egyidejűleg jelen lehet a kreativitás és az adaptív magatartás is. 
A jellegzetes magatartás különbözhet az innovációk típusa, a vállalkozás fejlődési sza-
kaszai szerint. Az 5. táblázat az innovációk típusa szerint mutatja be azok létrehozóit.

5. táblázat
A bevezetett innováció kifejlesztői típusok szerint

Innovációtípusok

Kreatív vállalkozás Adaptív vállalkozás

Önállóan Másokkal Önállóan Másokkal
Átvételfejlesztők

száma százalék
(típus = 100 százalék) száma százalék 

(típus = 100 százalék)

Termékinnováció 85 65 55,2 42,2 4 2,6

Eljárásinnováció 50 76 36,5 55,5 11 8,0

Szervezeti innováció 29 3 76,3 7,9 6 15,8

Marketinginnováció 21 10 67,7 32,3 – –

Összesen 185 154 51,4 42,8 21 5,8

Forrás: KKVENT_8.

Jól megfi gyelhető, hogy a termékinnovációk a vállalkozások több mint felénél ön-
álló fejlesztésre épülnek és további 40 százaléka másokkal együttműködésben végzett 
fejlesztés eredménye. Az eljárásinnovációknak is markáns jellemzője a részvétel a fej-
lesztésben, de ezek esetében az együttműködésben történő megvalósítás előtérbe kerül 
az önálló fejlesztéssel szemben.
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1. ábra
A termék- és eljárásinnovációk kifejlesztői országosan 

és a vizsgált tudásigényes ágazatokban

Forrás: Saját szerkesztés a  KSH  [2010]  és a KKVENT_8. alapján.

Az innovációk kifejlesztésére többnyire a kreatív magatartás a jellemző. A leg-
nagyobb arányú az önálló fejlesztés a szervezeti innovációk esetében, de az adaptá-
ció e típusnál is jelen van. Az átvétel nem fordult elő a marketinginnovációk körében. 
[(Az ágazatok közül az adaptív magatartás egyáltalán nem volt jellemző az információ-
technológiában (Csonka, 2011b).]
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A kutatási mintát összehasonlítva a KSH 2009-es felvételének a kis- és középválla-
latok termék- és eljárásinnovációit a fejlesztő szervezetek szerint feldolgozó adataival 
elég lényeges különbség fi gyelhető meg az átlagos és a tudásigényes vállalkozásokra 
vonatkozó kör között. (Lásd az 1. ábrát!)

Az ábrából szembeötlő, hogy a tudásigényes ágazatba tartozó vállalati körben jóval 
nagyobb az eljárásinnovációban a kreatív vállalkozások aránya, mint az átlag. A má-
sik fi gyelemre méltó sajátosság az, hogy az együttműködve, más szervezetekkel kö-
zösen fejlesztők, a nyitott modell szerinti innovátorok aránya mind a termék-, mind 
az eljárásinnovációk tekintetében a kétszerese a tudásigényes ágazatok körében az orszá-
gos átlagnak. Az innovációikat átvételre építő vállalkozások aránya a termékinnovátorok 
körében valamelyest alacsonyabb, az eljárásinnovátorok körében pedig a negyede az or-
szágos átlagnak. Az eltérések a tudásigényes ágazatoknak az átlagtól eltérő fejlesztői 
magatartására utalnak. 

Az értékesítés változása és az innovációk kifejlesztői szerinti összefüggést néz-
ve megállapítható, hogy a termékinnovációt önállóan kifejlesztők 27 százaléka, míg 
az eljárásinnovációt önállóan kifejlesztők nem túl népes táborából 6 százalék tudott el-
érni dinamikus értékesítésnövekedést. A 10 százaléknál nagyobb értékesítéscsökkenés 
csak az eljárásinnovációt másokkal kifejlesztőknél (7 százalék) fordult elő. Ugyanakkor 
két olyan vállalkozás is akadt, amely átvett eljárással 10 százaléknál nagyobb mértékben 
növelte az értékesítését. Az értékesítés dinamikus, 10 százalékot meghaladó növekedése 
inkább a termékinnovációt önállóan kifejlesztők körében fordult elő. A nagy többség 
a 10 százaléknál kisebb növekedést elérők csoportjába tartozott.

Jelentősen befolyásolta azt, hogy milyen kifejlesztésű innovációt vezettek be a válla-
latok, hogy korábban milyen innovációhoz kapcsolódó tevékenységeket végeztek. A gya-
korlatban az innovatív vállalkozások többféle tevékenységet is végeznek. A legtöbbnek 
(190 közül 137 vállalkozásnak) volt valamilyen innovációhoz kapcsolódó K+F tevékeny-
sége az elmúlt három évben. Ezt követően, de már csupán a vállalkozások valamivel 
kevesebb mint a felénél volt a legfontosabb a dolgozók továbbképzése az innovációk 
bevezetése érdekében. A vállalkozások közel 40 százaléka szerzett be gépeket és beren-
dezéseket az innovációk megvalósítása érdekében. Nyilván nem függetlenül a vizsgált 
ágazatok jellegétől, viszonylag nagy arányban (32 százalék) szereztek be informatikai 
hardvereszközöket. Vélhetően az innovációk jellegével és a vállalkozások anyagi hely-
zetével is összefügg az, hogy csúcstechnikai eszközök beszerzésére mindössze 20 szá-
zalékuk vállalkozott. A vállalkozások az innovációk kifejlesztése érdekében meglévő 
kompetenciákat kiegészíthetik azzal, hogy másoknak adnak K+F megbízásokat, ezt 
37 százalékuk tette. A másutt keletkezett tudás megszerzése, hasznosítása érdekében 
nemcsak K+F megrendelőként léphetnek fel, hanem megvásárolhatnak már létező K+F 
eredményeket (13 százalék), szabadalmakat és know how-t (12 százalék). A házon belüli 
K+F tevékenységet végzők majdnem fele végzett K+F megbízást mások számára, azaz 
szolgáltatott tudást másutt megvalósuló innovációkhoz. Ezek aránya jelentős szellemi-
termék-előállító képességre utal. 

A K+F eredményekre építve, de más inventív tevékenység eredménye alapján is 
dönthet úgy a vállalkozás, hogy azokat szellemi tulajdonjoggal védi. A szellemi tulaj-
donjoggal rendelkező 134 vállalkozás közül 72-nek van szabadalma, 38 birtokol szerzői 
jogot, 35-nek van védjegye és 14-nek használati mintaoltalma. Egy vállalkozás többféle 
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szellemi tulajdonjoggal is rendelkezhet. A szabadalommal rendelkező vállalatok döntő 
többsége az innovatívak körébe tartozik. Az innovatívak 36 százalékának van szabadal-
ma, míg a nem innovatívak 7 százalékának. Egyértelműnek tűnik az összefüggés a sza-
badalommal rendelkezők magasabb aránya és az innovativitás között. A 72 szabadalmat 
létrehozó vállalat közül 66-ról tudunk további részleteket.  (Lásd a 6. táblázatot!)

6. táblázat
A létrehozott szabadalmak száma

A szabadalmak kifejlesztése

A szabadalmat létrehozó 
vállalatok száma A létrehozott szabadalmak száma

Összes Innovatív Nem 
innovatív Összes Innovatív Nem 

innovatív

Önállóan 52 48 4 186 173 13

Külföldi partnerrel közösen 10 10 35 35

Hazai partnerrel közösen 4 4 4 4

Összesen 66 62 4 225 212 13

Forrás: KKVENT_8.

A legtöbb vállalkozás önállóan hozta létre a szabadalmait, és ezen vállalkozások fele 
egyetlen szabadalommal rendelkezik. Egy vállalkozás kiugróan sok, 61 szabadalmat 
tudhat a magáénak. A külföldi partnerrel közösen szabadalmat létrehozó 10 vállalkozás-
nál a kiugró érték egy vállalkozás 17 szabadalma, a többi 1–4 szabadalom tulajdonosa. 
A csekély számú, hazai partnerrel közösen szabadalmat létrehozó vállalkozások egyet 
tudhatnak a magukénak. A szabadalmat önálló fejlesztéssel létrehozó 48 vállalkozás 
több mint fele az innovációt is önállóan vezette be.

A szabadalommal rendelkező innovatív vállalkozások (68) közül az elmúlt három 
évben a legtöbben termék- (60), majd eljárás- (46) és ennél jóval kevesebb szervezeti (11) 
és marketinginnovációt (11) valósítottak meg.  A szabadalmat birtokló, ám innovációs 
teljesítményt nem mutató vállalkozások jelenléte a mintában jelzi a távolságot az inven-
ció és az innováció között. A feltalálói képesség nem mindig párosul az innováció beve-
zetésének képességével. Az okok feltárása azonban további vizsgálatot igényel. 

A K+F eredményeket a 246 közül 100 vállalkozás értékesítette, és ezek nagy része 
(82 vállalkozás) az eredményeket saját maga hasznosította innovációként is.  A csak ér-
tékesítő 18 cég kreatív, tudást előállító és értékesítő vállalkozás, a nyitott innovációs mo-
dell fontos szereplője (mások innovációjához hozzájárulók), de maguk nem innovátorok.

Az értékesítésre kerülő K+F tevékenységet is végezheti a vállalkozás saját kezde-
ményezésre vagy másoktól kapott megbízásként. A kapott K+F megbízások az elmúlt 3 
évben átlagosan az árbevétel 29 százalékát érték el, öt olyan vállalat akadt, amelynél ez 
az arány 80 százalék felett volt. A vállalkozások K+F eredményeinek vevői között a leg-
fontosabb csoportot (29 százalék) a hazai kis- és középvállalatok, ezt követően pedig 
a külföldi kis- és középvállalatok (23 százalék) képezték. Nem sokkal maradnak el mö-
göttük a multinacionális vállalatok (19 százalék). Kisebb arányban (10-10 százalékkal) 
vannak jelen a hazai, illetve a külföldi nagyvállalatok. A vállalatcsoporthoz tatozók ese-
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tében alig jelennek meg vevőként a csoport más vállalkozásai. Ebben a vonatkozásban e 
cégek tehát kevéssé működnek a nyitott innovációs modell szerint.

A kreatív képességekkel rendelkező, értékesíthető K+F tevékenységre szakosodott 
vállalkozások fontos szereplői a tudásalapú gazdaságoknak, amelyek eredményeik érté-
kesítésével teremtik meg az újabb kutatások fi nanszírozásának forrását, a kutatási tevé-
kenység folyamatosságának biztosítását. Néhánynak a sikerességét mutatja, hogy az ön-
álló fejlesztéssel szabadalmat létrehozó három vállalkozásra az értékesítésnövekedés tíz 
százaléknál nagyobb dinamikája volt jellemző.

A K+F tevékenységre koncentráló vállalkozások másik csoportja ritkán produkál 
piaci K+F árbevételt. Ezek egy része a felfutás szakaszában lévő, várhatóan majd jelen-
tős innovációt megvalósító és árbevételt produkáló cég lesz. Más részük viszont a K+F 
támogatásvadász vállalkozásként, szakmai és pénzügyi eredmények produkálása nél-
kül, újabb pályázati vagy egyéb támogatási források megszerzésével tartja fent magát. 
Az utóbbiak jelenléte a hazai támogatási és intézményi rendszer bizonyos elemei újra-
gondolásának fontosságára hívják fel a fi gyelmet.

Az innovációk információs forrásai és együttműködő partnerei

Régóta felismert a szakirodalomban az, hogy igen fontosak az innovációs folyamat-
ban a vállalkozáson kívüli tudásforrások, az interakciók más vállalkozásokkal, illetve 
kutatóintézményekkel (Csonka, 2009, Bajmócy, 2007, Chesbrough, 2003, Gibbons et. 
al., 1994, Inzelt, 2002, 2004, 2010, Malecki–Veldhoen, 1993). E felismerésre építenek 
azok a kormányzati programok, amelyek ösztönözni kívánják a kapcsolatok építését, 
az együttműködést. A magán- és a közszféra kutatási együttműködésétől a közszférá-
ban létrehozott tudásnak a vállalkozási szférába történő, az eddigieknél hatékonyabb 
transzferét várják, javítva a közfi nanszírozású kutatások megtérülését, a gazdaság 
innovativitását. Ezért is érdemes áttekinteni azt, hogy a vállalkozások innovációs te-
vékenységük során milyen információs forrásokra támaszkodnak, valamint azt, hogy 
az innovációk megvalósítása érdekében mely típusú szervezetekkel működnek együtt.

Két olyan információs forrás van, amely a legtöbb vállalkozásnak nagyon fontos: 
a vállalaton belüli és a vevőktől származó. Az egyes információs források fontosságát 
értékelő vállalkozások egy jelentős része jó néhány információs forrást nem jellemzőnek 
tartott. Ezért is nagy az eltérés a források átlagos fontossága szerint, ha azt az összes 
válaszadóra, illetve csak azokra vonatkoztatjuk, akik az adott forrást valamilyen szinten 
fontosnak tartották. A két érték közti különbség jelzi azt, hogy bizonyos információs 
források megléte vagy hiánya a vállalkozások egy jelentős köre számára közömbös (pél-
dául szabványok, műszaki publikációk, egyetemek, főiskolák). Ezek a források számos 
vállalkozásnál még a fi gyelem perifériájára sem kerülnek.

A tudásképző intézményeket kevés vállalkozás tekinti fontosnak, de ezek az igény-
bevevők számára akár nagyon fontosak is lehetnek. Érdekes, hogy a tudás forrásának 
számító intézmények között az egyetemekre jóval többen tartanak igényt, mint a főis-
kolákra, illetve az MTA kutatóintézeteire. A különbségek okai valószínűleg ezen intéz-
ménytípusok K+F tevékenység szerinti specializációjában, az üzleti szféra iránti nyitott-
ságában és a tudásmenedzsment fejlettségében rejlenek. (Lásd 7. táblázatot!)
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7. táblázat
 Az innovációhoz kapcsolódó információk fontossága

(Vállalatok száma)

Információforrások
Összes Nagyon Közepesen Kicsit Átlag* (max. = 3)

fontos Összes Akinek 
fontos

Vállalaton belülről 135 34 3 2,5 2,7

Vevőktől 133 79 37 17 2,2 2,5

Versenytársaktól vagy az 
iparág más vállalataitól 121 37 51 33 1,7 2,0

Konferenciákon, vásárokon, 
kiállításokon 114 39 48 27 1,7 2,1

Berendezések, anyagok, 
szolgáltatások vagy 
szoftverek szállítóitól

108 35 50 23 1,6 2,1

Technikai, ipari vagy 
szolgáltatási szabványokból 105 38 27 40 1,5 2,0

Kereskedelmi, műszaki 
publikációkból 103 31 40 32 1,4 2,0

Tudományos folyóiratokból 101 36 43 22 1,5 2,1

Egyetemektől 90 28 40 22 1,4 2,1

Szakmai vagy ágazati 
szervezetektől 98 7 48 43 1,2 1,6

Konzultánsoktól, technológiai 
brókerektől, magán K+F 
intézetektől

65 3 22 40 0,7 1,4

MTA kutatóintézeteitől 46 10 15 21 0,6 1,8

Főiskoláktól 39 11 17 11 0,6 2,0

*Megjegyzés: Nagyon fontos = 3, közepesen fontos = 2, kicsit fontos = 1, nem jellemző = 0.

Forrás: KKVENT_8.

Az előre megadott listán szereplő információforrások között három olyan akadt, 
amelynek a fontossága akkor is csekély, ha a vizsgálatot azok körére szűkítjük, akik ezek-
nek valamilyen forrásértéket tulajdonítanak. Ilyenek a szakmai vagy ágazati szervezetek, 
a konzultánsok, technológiai brókerek, magán K+F intézetek, továbbá az MTA kutatóin-
tézetei. Ez jele lehet annak, hogy a kis- és középvállalatok kevéssé ismerik, hogyan hasz-
nosíthatók az e szervezetektől megszerezhető információk, de annak is, hogy az adott 
szervezetek kevés fi gyelmet fordítanak arra, hogy az információk hogyan terjeszthetők 
a kis- és középvállalatok számára releváns formában. Az információ terjesztői-befogadói 
képesség fontosságát támasztja alá az is, hogy a KSH 2009-es innovációs felvétele szerint 
a nagyvállalatok körében az egyetemek a negyedik legfontosabb forrásnak tekinthetőek, 
míg a közepeseknél a hetediknek, a kicsiknél pedig a nyolcadiknak. 
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Azok a szervezetek, amelyek fontos információs forrásai a vállalkozások innová-
cióinak, jó eséllyel lehetnek együttműködő partnerei az innovációk kidolgozásában, 
megvalósításában. Ami az innovációs tevékenységben együttműködő partnereket ille-
ti – az információs forrásokhoz hasonlóan –, közülük is a vevők szerepelnek vezető 
helyen. Ha a vevő továbbfeldolgozást, összeszerelést végző szervezet, akkor az együtt-
működés radikális innovációknak is lehet a bázisa, míg végső felhasználó esetén a kis 
lépésekben megvalósuló, fokozatos innováció feltételezhető. A minta mindkét típusra 
szolgáltat példákat. Az együttműködő partnerek között az igen előkelő második hely-
re az egyetemek kerültek, ami megerősíti korábbi megfi gyelésünket, hogy információs 
forrásként fontosak igénybevevőik számára. Ez a kép annyiban tér el az országostól, 
hogy az utóbbi szerint a kis- és középvállalatok legfontosabb együttműködő partnerei 
a szállítók, és csak azokat követik a vevők és a felsőoktatási intézmények (KSH, 2010, 
3. o.). Tehát a vevőkre reagáló tudásigényes ágazatok aktívabbnak tűnnek a szállítók 
tudásának hasznosítására refl ektáló társaiknál.

Az együttműködő partnereket érdemes áttekinteni a szerint, hogy az innová ciós 
folyamat mely szakaszaiban vannak jelen, továbbá hogy milyen földrajzi hatókörű 
az együttműködés. A 8. táblázat az innovációs folyamatot – az ötlet megfogalmazásá-
tól a nemzetközi forgalmazásig – kilenc szakaszra bontva mutatja be az egyes szaka-
szokban jelen lévő együttműködő partnerek típusai szerinti vállalatok számát. (A táb-
lázatban nem tüntettük fel az információgyűjtés epizódját, mivel az együttműködésben 
a partnerek jelentősége alig tér el az információforrásnál tárgyaltaktól.) Az innovációs 
partnertípusok között a szállítók csoportja alcsoportokra bontva szerepel a táblázatban, 
mert eltérő a jelentősége az innováció megvalósításakor az általános technológiát, illetve 
a csúcstechnológiát, csúcstechnológiai anyagokat beszállítóknak.

A partnereket aszerint csoportosítottuk, hogy részvételük előfordul-e minden szakasz-
ban legalább a minta néhány vállalatánál, vagy vannak-e olyan szakaszok, amelyekben 
az adott szereplő egyetlen innovatív vállalatnak sem partnere. A 8. táblázatból jól látha-
tó, hogy a vevők, az egyetemek, a külföldi partnerek, a technológiát beszállító vállalatok 
és a vállalatcsoport másik vállalata mint együttműködő partner az innovációs folyamat 
valamennyi szakaszában megjelennek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden egyes 
együttműködő vállalatnál valamennyi fázisban létezik ez a kapcsolat, ahogy ez a partner-
számokból kiderül. Így például az innovációk megvalósításában a vevőivel együttműködő 
106 vállalkozás közül a leggyakoribb kooperációt jelentő szakaszokban – a tesztelésben és 
a gyakorlati alkalmazásban – a vevők 64, illetve 63 vállalkozásnak a partnerei. 

A vevő – itt nem részletezett – vállalkozástípusa azért érdekes, mert feltételezhetően 
jelentősebb az értékesített új tudás, ha a vevője egy az újdonságaival világszerte vezető 
multinacionális cég vagy a Nasdaq gazellája, mint ha a vevője a hazai piacra vagy a ré-
gióba szállító másik kisvállalkozás.

A tudásképző intézmények közül legtöbben az innovációs ötletek kidolgozásában 
vesznek részt és jelentős számban az innovációs ötletek megfogalmazásában is. Az egye-
temekkel való együttműködésben a sűrűsödési pontot az ötlet kidolgozása fázis jelenti 
(76 együttműködőből 52 vállalkozásra jellemző). A tesztelésben való közreműködésük 
is viszonylag magas, és az egyetemek további fontos szerepet töltenek be a prototípusok 
kidolgozásában. E fázisokban természetes az egyetemek szerepe. Kevésbé az a piacra 
lépés és a nemzetközi forgalmazás esetében, ám 3-3 vállalkozásnak ezekben a fázisok-
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ban is partnerei az egyetemek. (A főiskolák és a közfi nanszírozású kutatóintézetek nem 
jelennek meg ezekben a fázisokban.) 

A szállítóknál az innovációs folyamat szakaszai szerinti sűrűsödés a prototípus-
kidolgozásban (technológiát beszállító kis- és középvállalat, multinacionális vállalat, 
csúcstechnológiai anyagokat beszállító multinacionális és kis- és középvállalat), a tesz-
telésben (technológiát beszállító kis- és középvállalatok és csúcstechnológiai anyagokat 
beszállító multik) és a gyakorlati alkalmazásban (technológiát beszállító multi) fi gyel-
hető meg.

A vállalatcsoport másik vállalatával való innovációs együttműködés során az előző 
három szakaszhoz kapcsolódik a piacra lépés és az ötlet kidolgozásának szakasza. 

A külföldi partnerekkel, akárcsak a vevőkkel való együttműködésben is a legfonto-
sabb a tesztelés, ezt követi (a külföldi partnerek esetében jóval kisebb számban) a gya-
korlati alkalmazás, az eredmények értékelése, a piacra lépés és jelentősége van a nem-
zetközi forgalmazásban való együttműködésnek. 

Az a tény, hogy a külföldi partnerrel a tesztelésben több mint kétszer annyi vállal-
kozás működik együtt, mint az ötletek megfogalmazásában és kidolgozásában, azt jelzi, 
hogy az innovációkat másokkal együtt kifejlesztő kreatív vállalkozások egy része csak 
bizonyos piacok számára új technológiai innovációt vezetett be. (Az innovációk újdon-
sági fokával a következő rész foglalkozik.)

A szállítókkal, a vállalatcsoport másik vállalatával, valamint a külföldi partnerekkel 
való együttműködés fázisai megfelelnek az adott innovációs partnertípust általában is 
jellemzőnek. 

Az együttműködés a partnerek földrajzi elhelyezkedése szerint Magyarországra 
koncentrálódik, és gyakoribb a vállalkozás 100 km-es körzetén belül, mint azon kívül. 
A külföldi együttműködő partnerekre többnyire jellemző az EU-ból származók domi-
nanciája, de az egyetemek és a külföldi partnervállalatok esetében közel azonos szám-
ban fordulnak elő az EU-beliek és az észak-amerikaiak. 

Ami az együttműködésekben a különböző támogató és ösztönző programok szerepét 
illeti, a nemzeti KFI programok 33, az EU KFI programok 27, az EURÉKA programok 
pedig 15 vállalkozás esetében játszanak szerepet. Örvendetes, hogy vannak a progra-
mokban részt vevő vállalkozások, de ez a 8–15 százalékos részvételi arány ebben a tu-
dásigényes ágazati körben, ahol az átlagosnál magasabb az innovatív vállalkozások 
aránya, nem túl kiemelkedő. Az európai programok szerinti együttműködésekben részt 
vevő vállalkozások többnyire azok közül kerülnek ki, amelyek hazai programokban is 
részt vesznek, tehát fontos az együttműködések hazai edzőpályájának szerepe. A mér-
sékelt részvételi arány azt jelzi, hogy a számos program fókuszában szereplő kis- és 
középvállalatokat még nem igazán sikerült bevonni.

A leírt sokszereplős partnerkapcsolat az innovációs folyamat különböző szaka-
szaiban jó jelzője a nyitott innovációs modell szerinti működésnek a vizsgált vállalati 
körben. A külföldi partnerekkel való együttműködés, valamint az anyagokat és tech-
nológiát szállító vállalatokkal való együttműködés azt illusztrálja, hogy a kis- és kö-
zépvállalatoknak egy része a határok nélküli nyitott innovációs modell szerint működik 
együtt. (A globálisan nyitott helyett pontosabb a ’határok nélküli’ használata, mert a kis- 
és középvállalatok tevékenységére nem a globalitás jellemző, hanem egy vagy néhány 
országra kiterjedő együttműködés.)
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Az innovációs folyamat eredményessége

Az innovációs folyamat eredményességének egyik jelzője, hogy milyen újdonsá-
gi fokú innovációt sikerül megvalósítani. Fontos gazdasági sikert hozhat, ha a termék, 
az eljárás, a marketingmódszer újnak számít Magyarországon (vagy a Nyugat-Balká-
non, a FÁK országaiban), de az újdonság ereje és a tartós piaci előny esélye vélhetően 
nagyobb, ha a bevezetett innováció a Lajtán túli Európában vagy más földrészeken is 
újdonság. Négy fokozatot különböztettünk meg: világújdonság, európai léptékben új, 
Magyarországon új, a vállalat számára új. Az ’európai léptékben új’ kategóriájának be-
vezetésével igazodtunk azokhoz a piactípusokhoz, amelyekről a vizsgálatban részt vevő 
kis- és középvállalatoknak információja lehet. A vállalkozások jó részének horizontja 
nem terjed túl az EU határain. Az ’európai léptékben új’ kategóriájának alkalmazása 
mellett szól az is, hogy a jelenlegi globalizálódó világban még hosszú ideig jelentősége 
van az olyan újdonságoknak, amelyek a nagy régió piacán azok. Ez a csoportosítás rész-
letesebb az EU nemzetközi felmérésében (és az azt követő KSH felvételeiben) követettől, 
amelyek a piac számára új és a vállalkozás számára új kategóriáját különböztetik meg.  
A 9. táblázat az adott újdonsági foknak megfelelő, legalább egy innovációval rendelkező 
vállalatok számát mutatja be az innovációtípusok és kifejlesztőik szerint. 

A technológiai típusú innovációkat bevezetők között viszonylag szép számban van-
nak olyan vállalatok, amelyek jelentős újdonságot tudtak bevezetni. A nem technológiai 
típusú innovációkra döntő mértékben az jellemző, hogy azok a vállalat számára újak, il-
letve Magyarországon újak. Akadt néhány vállalkozás, amelynek volt európai léptékben 
új marketinginnovációja. A szervezeti innovációk azonban csak Magyarországon voltak 
újak, és ez igaz a döntően saját fejlesztésű és a csekély számban átvett innovációkra is.

9. táblázat
Az innovációt bevezetők száma az innováció 

újdonsági foka, típusa és technológiai innovációk kifejlesztői szerint

Innováció típusa és 
kifejlesztése

Újdonság foka

Világújdonság Európai 
léptékű Magyarországon új A vállalat 

számára új

Termékinnováció 56 17 57 46

Önállóan 36 11 22 35

Másokkal 20 6 35 11

Eljárásinnováció 30 28 40 59

Önállóan 19 – 9 23

Másokkal 17 9 28 11

Átvétel – 2 2 –

Szervezeti innováció – – 8 28

Marketinginnováció – 3 8 24

Megjegyzés: Átvételen alapuló termékinnováció nem fordult elő a válaszadói körben.

Forrás: KKVENT_8.
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Az innovációk kifejlesztése és azok újdonsági foka összefüggésében fi gyelemre 
méltó: a vállalkozások a termékinnovációk esetében inkább rendelkeznek azzal a ké-
pességgel, hogy világszinten, de legalább európai léptékben újat fejlesszenek ki, mint 
az eljárásinnovációk esetében. 

Az újdonság foka szerinti különböző technológiai innovációk kifejlesztése történ-
het önállóan, vagy másokkal együttműködve, de a világújdonságok kivételével átvételre 
is épülhetnek. A másokkal való együttműködés jelentős szerepe valamennyi újdonsági 
fokú innováció kifejlesztéséhez kapcsolódik, de a leggyakoribb a csak Magyarországon 
új innovációk esetében. Ha az innovációk újdonsági foka és az innovációs tevékeny-
ségek típusa közötti összefüggést vizsgáljuk, elég érdekes képet kapunk. (Lásd a 10. 
táblázatot!) Ezt az összefüggést csak a technológiai típusú innovációkra vonatkozóan 
tekintjük át, mivel azok számosabbak és jellemző rájuk mind a négy újdonsági fok sze-
rinti jelenlét.

10. táblázat

 Az újdonság foka és az innovációkhoz kapcsolódó legfontosabb tevékenységek

Az innovációhoz kapcsolódó 
legfontosabb tevékenységek (világ- és 
európai újdonság szerinti rangsor)

Újdonsági fok

Világújdonság Európai 
léptékben új

Magyar-
országon új

 A vállalat 
számára új

Vállalkozáson belüli K+F 29 21 40 47

Más szervezet(ek) megbízása K+F 
tevékenység végzésével 15 9 20 21

Dolgozók továbbképzése az innovációk 
bevezetése érdekében 9 12 30 30

Másoktól kapott K+F megbízás(ok) 
teljesítése 9 9 17 15

Az innováció megvalósításához gépek, 
berendezések és szoftverek beszerzése 6 9 28 22

Külső tudás (szabadalmak és más 
újdonságok, know-how és egyéb tudás) 
beszerzése

8 6 9 5

Másutt végzett K+F eredmények 
megszerzése 6 6 9 6

Forrás: KKVENT_8.

Bármely újdonsági fokú innovációt nézzük, a bevezetéséhez a legtöbb esetben a vál-
lalkozáson belüli K+F tevékenység kapcsolódott. A legerősebb újdonsági fokozatot a vi-
lágújdonság termék- és eljárásinnovációk képviselik. A második legfontosabb ezek ese-
tében a más szervezetek megbízása K+F tevékenység végzésére. Tehát a K+F ráfordítás 
intenzitása fontos tényezője a jelentős újdonság kifejlesztésének. A többi újdonsági foko-
zatba tartozó innovációk bevezetése esetében a második helyre a dolgozók továbbképzése 
került ebben a tudásigényes ágazati körben, amelyben egyáltalán nem alacsony az általá-
nos képzettségi szint. Valószínűleg az utóbbi is hozzájárult a képzés jelentőségének felis-
meréséhez. Érdekesség, hogy a Magyarországon új, illetve a vállalat számára új terméket 
bevezetőknél kiemelkedően fontos a gépek, a berendezések és a szoftverek beszerzése.
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Érdemes megnézni, hogy a tudásképző intézmények mint az innovációk létrehozásá-
ban együttműködő partnerek milyen újdonsági fokozatot képviselő innovációk beveze-
téséhez járulnak hozzá. Az egyetemek meglévő képességeinek erősségére utal az, hogy 
a legjelentősebb újdonsági fokú innovációk (világújdonság, európai léptékben új) part-
nereinek körében az egyetemeket követik a közfi nanszírozású kutatóintézetek és a fő-
iskolák. Elgondolkodtató az a tény, hogy világújdonsághoz való hozzájárulás a minta 
kevesebb mint 20 százalékánál fordult elő. 

Ami a vállalkozás régióját illeti, az vélhetően befolyásolja, hogy milyen újdonsági 
fokú innovációkat vezet be. A hazai viszonylatban kedvező ökoinnovációs környezet-
ben5 működő budapesti vállalkozások eredményesebbek voltak vidéki társaiknál a vi-
lágújdonságok bevezetésében, azonban európai léptékű újdonságot már közel azonos 
arányban vezettek be vidéki társaikkal.

Nemzetköziesedés

A nemzetköziesedés – a külföldi piacokon való tevékenység és azok az erőfeszítések, 
hogy a vállalkozás nemzetközi (külföldön elérhető) tudáshoz jusson – kulcsfontosságú 
a versenyképességben. A nemzetköziesedés kezdetének, évezredek óta létező formá-
jának, azaz hagyományos nemzetköziesedésnek tekinthető, ha a vállalkozásnak létezik 
valamilyen külpiaci kapcsolata, ha importál, illetve exportál, mivel ezáltal kapcsolatba 
kerül a külgazdasággal. Ha további, a nemzetköziesedésnek a huszadik században elter-
jedő formáira jellemző tevékenységeket folytat, akkor modern kori nemzetköziesedésről 
beszélünk. Ilyen az, ha: üzleti kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységet folytat, ha 
elad, illetve vásárol külföldről szabadalmat, know-how-t, vagy a közös fejlesztés ered-
ményeként külföldi partnerrel közösen szabadalmaztat, know-how-t értékesít, továbbá 
befektet külföldön, tagja valamilyen nemzetközi hálózatnak.

11. táblázat
 Az innovatív és nem innovatív vállalkozások 
száma és aránya nemzetköziesedettség szerint

Csoportok
Vállalatok száma Vállalatok aránya (százalék)

Innovatív Nem 
innovatív Összesen Innovatív Nem 

innovatív Összesen

Modern kori 
nemzetköziesedett 79 1 80 42 2 33

Hagyományosan 
nemzetköziesedett 73 23 96 38 41 39

Nem nemzetköziesedett 38 32 70 20 57 28

Mindösszesen 190 56 246 100 100 100

Forrás: KKVENT_8.

5 Az ökoinnováció fogalma azokat a termékeket és technológiákat foglalja magában, amelyek hozzá-
járulnak a fenntartható fejlődéshez. Az ökoinnováció a tudás olyan gyakorlati hasznosítását jelenti, amely 
közvetve vagy közvetlenül ökológiai javulást eredményez.
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Eddig alig akad befejezett kutatás, amely a kis- és középvállalatok kutatás-fejlesz-
tési és innovációs tevékenységének nemzetköziesedésére irányult volna. Ezért elemzé-
sünk a kutatás-fejlesztési, az innovációs és az ahhoz kapcsolódó tevékenységű kis- és 
középvállalatokat állította a nemzetköziesedés vizsgálatának fókuszába. A kutatás-fej-
lesztés és innováció nemzetköziesedésének szakirodalma a multi- és transznacionális 
vállalatokra vonatkozóan meglehetősen kiterjedt (Archibugi–Lundvall, 2001, Cantwell, 
1989, 1999, Cantwell és Molero, 2003, Molero, 2002, Narula, 2004, Patel-Pavitt, 2000, 
Herstad és társai, 2008). A kis- és nagyvállalatok közös kutatás-fejlesztési és innovációs 
együttműködését vizsgáló munkára példa Csonka [2011b] kutatása.

A nemzetköziesedés bevezetett osztályozásának megfelelően a 190 innovatív cég 
közül 79 a modern kori, 73 a hagyományosan nemzetköziesedett, míg 38 vállalat a nem 
nemzetköziesedett kategóriába tartozik. Az 56 nem innovatív cég közül csupán egyet-
len – amely külföldön tőkét befektet – sorolható a modern kori nemzetköziesedettek, 
23 a hagyományosan nemzetköziesedettek csoportjába és a többség (32 vállalat) pedig 
a nem nemzetköziesedettek közé tartozik. (Lásd a 11. táblázatot!)

A hagyományos nemzetköziesedésre jellemző az, hogy a válaszoló vállalkozások 
több mint fele (52 százaléka) exportál és 42 százaléka importál. Az innovatív vállala-
tok közül 60 százalék exportál, míg a nem innovatívoknak csupán 23 százaléka, tehát 
jelentős az eltérés. A hagyományos nemzetköziesedés azért is érdemel fi gyelmet, mert 
feltételezhető, hogy a külpiaci kapcsolatok építésére, meghódítására inkább vállalkoz-
nak az innovatív, mint a nem innovatív vállalkozások. Az előbbieknek vélhetően kedve-
zőbbek az esélyei. Ha a vállalkozás akár importőrként, akár exportőrként már jelen van 
a külpiacon, annak lehet innovációs tevékenységet serkentő, piaci nyomást megtestesítő 
hatása. Az exportból származó árbevétel az összes árbevételből 31 innovatív vállalat-
nál 71 és 100 százalék között van (míg 30-nál 10 százalék alatt). A közbenső és kész-
termékexport  közötti különbség jelentős: az alkatrész-, a csúcstechnológiai alkatrész-, 
a félkésztermék-exportőrökre az jellemző, hogy az exportárbevétel a többségüknél 
1 százalék alatti, és kevés vállalkozásnál ér el jelentősebb arányt. A késztermékexportő-
rök többségére a 30 százalék fölötti exportarány jellemző és a 71–100 százalék közötti 
részesedés sem ritka. A csúcstechnológiai késztermékexportőrök a két szélső kategó-
riában (1 százalék alatt és 70 százalék fölött) sűrűsödnek, míg a szolgáltatásexportőrök 
a 30 százalék alatti kategóriákban gyakoriak, de jelen vannak a 70 százalék fölöttiben is. 
(A Világbank azokat tekinti rendszeres exporttal bíró vállalatoknak, amelyeknél az ár-
bevételben az export aránya legalább 10 százalék.)

Az exportőr/importőr vállalkozások száma szerinti arányokat összevetve a nemzet-
köziesedettek arányával (52 százalék szemben 42 százalékkal) megfi gyelhető, hogy 
a vállalkozások egy részénél a hagyományos nemzetköziesedést nem követte a modern 
kori. Ezek a vállalkozások a későbbi években még követhetik a modern kori modellt, 
de nem biztos, hogy annak a várományosainak tekinthetők. Bizonytalan, hogy maga-
tartásuk valaha is leírható lesz a nemzetköziesedés valamely ismert modellje szerint. 
(A modellekről lásd Antalóczy–Sass cikkét e számban.)

A hagyományos nemzetköziesedés és az innováció kapcsolatára utal a tudásigé-
nyes termékek magas exportaránya. Ám az export és az innováció között nincs oksági 
kapcsolat. Az innovatívaknak a nem innovatívaknál nagyobb arányú exportaktivitása 
azonban jelzi, hogy a külpiaci megjelenést, terjeszkedést elősegítheti, ha a vállalkozás 
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innovatív. A vélhető kapcsolat másik irányból is létezik: ha a vállalkozás jelen van a kül-
piacon, annak lehet innovációra serkentő, azt elősegítő hatása. A kapcsolat sztochasz-
tikus, a hagyományosan nemzetköziesedett vállalkozások 76 százaléka volt innovatív. 
A bármely irányból kiinduló összefüggés fontos.

Az innováció és a nemzetköziesedés összefüggésének vizsgálatához szolgáltat to-
vábbi adalékot az innovatív és a nem innovatív vállalkozások értékesítése térbeli tá-
volságának mérése. Az értékesítés térbeli távolságát tekintve a külföldi piacokon aktív 
vállalkozások aránya markánsan eltér az innovatív és nem innovatív vállalkozások cso-
portjában. Az innovatív vállalkozások 55 százaléka értékesít az EU piacán, míg a nem 
innovatív vállalkozásoknak csupán 21 százaléka. A megfi gyelhető különbség még mar-
kánsabb a többi földrajzi térség esetében. (Lásd a 12. táblázatot!) A nem innovatív vál-
lalkozások jelenléte a legnagyobb arányú (84 százalék) a lokális, a vállalkozás körülbe-
lül 100 km-es körzetén belüli piacokon. (Ugyanez a jelenlét az innovatívoknak csak 53 
százalékára jellemző).

12. táblázat 
A külföldön értékesítő vállalkozások terepe

Külpiacok földrajzi 
térsége

Az adott relációban értékesítő vállalkozások

Száma Aránya (százalék)

Összes Innovatív Nem 
innovatív Összes Innovatív Nem 

innovatív

Európai Unió 117 105 12 47,6 55,3 21,4

EU-n kívüli európai 
országok 70 63 7 28,5 33,2 12,5

Független Államok 
Közössége (FÁK) 38 37 1 15,4 19,5 1,8

Ázsia 38 31 7 15,4 16,3 12,5

Észak-Amerika 33 33 13,4 17,4 0,0

A többi térség 22 19 3 8,9 10,0 5,4

Megjegyzés: Egy-egy vállalkozás több földrajzi piacon is jelen van, illetve egyáltalán nem lép a külpiacra.

Forrás: KKVENT_8.

A modern kori nemzetköziesedésre jellemző, hogy a partnerek közötti bizalomra épí-
tő, valamint a célországtól mint piaci környezettől is erőteljesen függő tőkebefektetési 
kapcsolatok inkább az innovatívakra jellemzőek. A mintában szereplő kis- és középvál-
lalatoknak nem egészen a 10 százaléka jelent meg külföldi tőkebefektetőként (14 innova-
tív és 1 nem innovatív). Közülük a legtöbben önálló leányvállalatot alapítottak. 

A modern korian nemzetköziesedett vállalkozások – egy kivétellel – innovatívak 
voltak. Ezek között 6 százalékponttal voltak nagyobb arányban – a hagyományosan 
nemzetköziesedettek csoportjához képest – azok, amelyek világ- és európai léptékben 
újdonságot vezettek be. A különbség 9 százalékpontra nő, ha Magyarországon új és 
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a vállalat számára új innovációkat vesszük fi gyelembe. Ezek a számok a modern kori 
nemzetköziesedettek innovációs teljesítményének némi előnyére utalnak.6

A modern kori nemzetköziesedésen belül az innovációs tevékenységben való részvé-
telt vizsgálva az egyik fontos epizód az innovációk létrehozása érdekében közösen vég-
zett kutatás-fejlesztés, amelynek eredményessége a külföldi partnerrel közösen létreho-
zott szabadalmakban is mérhető. A szabadalmat létrehozó 66 vállalkozás döntő többsége 
önállóan jegyeztetett be szabadalmat, de volt 10 olyan, amelyik azt külföldi partnerével 
közösen hozta létre. Ez a 10 innovatív vállalkozás összesen 35 szabadalmat hozott létre. 
A szabadalmat létrehozó vállalkozások száma jelentősen meghaladja azokét, amelyek 
külföldi partnerrel közösen fejlesztettek ki know how-t. A szellemi javak külpiaci for-
galmában a minta vállalkozásainak valamivel több, mint 10 százaléka vett részt. A know 
how-t vagy licencet vásárlók száma (28) meghaladta az eladókét (17).

A K+F-re szakosodott kis- és középvállalatok, mivel fő termékük a K+F eredmény 
és annak értékesítése, a modern kori nemzetköziesedés speciális csoportját alkotják és 
tudásigényes exporttermékükkel gyakran kerülnek át a felvásárolt cégek kategóriájába. 
(Az esetek nem a felvételből, hanem egyéb információs forrásokból ismertek.)

A hálózatosodás speciális esete a vállalatcsoporthoz tartozás. A nemzetköziesedésben 
fontos szerepe lehet annak, ha egy vállalkozás csoporthoz tartozik. A 79 modern kori 
nemzetköziesedett innovatív vállalat közül 7-nek van külföldi tulajdonosa, 5 vegyes tu-
lajdonlású, 24 pedig tagja valamilyen nemzetközi hálózatnak.7 

A hálózatosodás magasabb fokát képviselik a valamilyen együttműködéssel járó, 
funkcionális hálózatok. Ilyenek az értékesítési, a beszerzési, a K+F vagy az innovációs 
hálózatok. A funkcionális hálózatokat tekintve az innovatív vállalkozások gyakrabban 
vesznek részt K+F, mint innovációs hálózatokban. A K+F és az innovációs hálózati tag-
ság 50 százalékos különbsége ismét jelzi, hogy a vállalkozások inkább tudnak érvénye-
sülni tudás-előállító, mint tudáshasznosító képességük szerint. Ez nemcsak a magyar 
kis- és középvállalatok sajátossága, de mégis érdemes felfi gyelni erre a különbségre. 
Az eltérés a jelzője lehet a tudás-előállításra szakosodott kis- és középvállalatok sikeré-
nek, de annak is, hogy a kis- és középvállalati szektor kényszerszakosodás miatt marad 
ki az innovációból, mert hiányoznak a hazai tudásbróker vállalkozások.

A hálózati modell szerinti nemzetköziesedés a minta valamivel több mint 10 száza-
lékára jellemző. A többiek megoszlanak a szakaszos modellt követők, valamint a spe-
ciálisan kisvállalkozási nemzetköziesedési modellnek tekinthető, K+F-re specializálódott 
vállalkozások között.

6 Azt csak találgatni lehet, hogy a vizsgált ágazatok nemzetközileg igen sikeres, ám a válaszadástól 
tartózkodó kis- és középvállalatai hogyan billentenék el az arányokat.  A nem válaszolók adatait ugyanis 
nem lehet elemezni.

7 A nemzetköziesedés szempontjából előiskolának is tekinthető hazai tendenciákra az jellemző, hogy 38 
vállalkozás tagja hazai tulajdonú csoportnak. Hazai hálózatokban 55 vállalkozás vesz részt, ebből 40 inno-
vatív. A mintabeli arányukat tekintve a nem innovatív vállalkozásoknak viszonylag magas a hazai hálózati 
jelenléte. Ami a hálózat jellegét illeti, a részvétel leggyakoribb a szakmai szövetségekben és kamarákban, 
amelyek információs hálózatokként, érdekképviseletekként működnek.
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A nemzetköziesedést befolyásoló tényezők és motivációk

A külföldi tevékenységet, a külföldiekkel való együttműködést számos tényező be-
folyásolja. Az egyik ilyen a várható értékesítés. Az értékesítéssel kapcsolatos célok fon-
tosságát Likert-skálán értékelve mind az innovatív, mind a nem innovatív vállalkozások 
nagyon fontosnak ítélték az értékesítésen elérhető haszon és az értékesítés volumenének 
a növelését. Az exportnövekedés az innovatív vállalatok körében viszonylag jelentős 
arányban volt nagyon fontos, míg a nem innovatív vállalatok közül csekély arányban 
tulajdonítottak ennek nagy jelentőséget. Az utóbbiak inkább a hazai piacon tartották 
nagyon fontosnak piaci részesedésük növelését.

Egy másik fontos tényező az, hogy a nemzetközi mezőnyben a vállalatok milyennek 
ítélik versenyképességüket. Érdemes összehasonlítani, hogy milyen különbséget látnak 
hazai, illetve nemzetközi versenyképességük megítélésekor. Az első különbség a ver-
senytársak létéből, illetve hiányából adódik. A hazai mezőnyben a válaszadók mintegy 
10 százalékának, a nemzetközi megmérettetéskor 4 százalékának nem volt versenytársa. 
A vállalkozások önértékelése szerint termékük és technológiájuk a hazai versenytársak-
hoz képest nagyon, a külföldiekhez képest pedig erős-közepesen versenyképes. Szer-
vezeti megoldásaik és különösen marketingmódszereik versenyképessége már a hazai 
mezőnyben is gyenge. (Lásd a 13. táblázatot!)

13. táblázat

Az innovatív vállalatok versenyképességi önértékelése

Innováció típusa
Hazai versenyképesség Nemzetközi versenyképesség Nincs versenytárs

Nagyon Közepesen Alig Nagyon Közepesen Alig Hazai Nemzetközi

Termékinnováció 69 46 6 62 60 15 29 9

Technológiai innováció 66 56 3 61 61 18 32 6

Szervezeti megoldások 25 77 33 23 52 63 22 12

Marketingmegoldások 24 59 43 23 40 75 25 6

Forrás: KKVENT_8.

A vállalkozások meglévő képességei nagymértékben befolyásolják nemzetközi 
versenyképességüket. A befolyásoló tényezők fontossága csak részben egyezik meg 
az innovatív és nem innovatív vállalatok csoportjában. Mindkét csoportban igen fontos 
a speciális szaktudás és a termék/eljárás minősége. Az innovatívak körében ezekkel 
azonos jelentőségű a rendszeres termékfejlesztés, a termék technológiai előnye, a vál-
lalkozás fejlesztési képessége. Az innovatív vállalatoknál még a közepesnél fontosabb 
tartományban van az újdonságok piaci bevezetése. Az utóbbi képességek nem nagyon 
fontosak a nem innovatívok számára, és az utóbbi cégek nagy jelentőséget tulajdoníta-
nak a változáshoz való alkalmazkodásnak és a cég hírnevének. 
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A versenyképesség befolyásolásában alig bír jelentőséggel az olcsó munkaerő, a ter-
melésszervezési előnyök, a saját szabadalmak, a hálózathoz tartozás. Az innovatív vállal-
kozások szempontjából kevéssé fontos tényezők köre kevéssé változik akkor, ha fi gyel-
men kívül hagyjuk az átlag számításakor a ’nem jellemző’ választ adók csoportját. A nem 
innovatív vállalatok körében ’a nem jellemző’ választ adók fi gyelmen kívül hagyásával 
viszont az alacsony ár bekerül a versenyképességet befolyásoló fontos tényezők közé. 

A vállalkozások külpiaci jelenlétét számos tényező motiválja. A szakpolitika akkor tud-
ja segíteni a vállalkozások külföldi tevékenységét, nemzetköziesedését, ha ismeri ezeket 
a motivációs tényezőket. A nemzetköziesedés motivációinak négy nagy csoportját külön-
böztettük meg: a versenyképességi tényezőket, a marketingtényezőket, a vállalati folyama-
tokhoz kapcsolódó, környezeti, földrajzi és egyéb tényezőket, valamint a tudás- és infor-
mációbővítés tényezőit. A vállalkozások az e csoportokba tartozó egyes tényezőket aszerint 
értékelték, hogy azok milyen mértékben motiválják cselekvésüket. Ezt az értékelést – nem 
függetlenül a külföldi tevékenység jelenlététől – a vállalatok mintegy fele végezte el.

A 2. ábra az egyes tényezőcsoportok szerint mutatja be a vállalkozások cselekvését 
motiváló faktorok jelentőségét.

Ha a tényezőcsoportokat tekintjük, akkor általánosságban megállapítható, hogy 
a leginkább fontosnak a versenyképesség típusú tényezőket tartották. Ezt követően je-
lennek meg kevésbé előkelő helyen az új tudásra vonatkozó tényezők, majd a környezeti, 
a földrajzi és egyéb tényezők, és mindezeknél kevésbé jelentősek a marketingtényezők. 

A 2. ábra jól érzékelteti az innovatív és nem innovatív vállalatok nemzetköziesedése 
motivációs tényezőinek hasonlóságait és különbözőségeit. A két csoport között a legki-
sebb az eltérés a marketingtényezők esetében. A legnagyobb különbség pedig a vállalati 
folyamatokhoz kapcsolódó környezeti, földrajzi és egyéb tényezők esetében fi gyelhető 
meg. A két csoport motivációnak erőssége csupán az EU-tagság előnyeinek kihasználá-
sában egyezik meg, aminek azonban csekély jelentőséget tulajdonítanak.8 Minden más 
esetben a tényezők sokkal erősebben befolyásolják a nem innovatív, mint az innovatív 
vállalatokat. A legerőteljesebb motiváló tényezőnek a vizsgálat idején a hazai gazda-
ságpolitikát és a tranzakciós költségek csökkentését tartották. A versenytényezők közül 
a húzó tényezők inkább az innovatívakat, míg a vállalkozásokra nyomást gyakorló ver-
senytényezők inkább a nem innovatívakat befolyásolják. 

A nemzetköziesedést motiváló tudás- és információbővítés tényezői közül az egyik – 
az új tudás megszerzése – kiemelkedő jelentőségű mindkét csoport számára, hasonlóan 
a legújabb piaci és fejlesztési trendek nyomon követéséhez és a magasan képzett szakem-
berek alkalmazásához. Ezeket követi, de már csekélyebb a jelentősége az új technológia 
megszerzésének, a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok felgyorsításának a mo-
dern infrastruktúrához való hozzájutással és a K+F alkalmazotti kapacitásbővítéssel. 
Mindezek rendre fontosabbak az innovatívak, mint a nem innovatívak számára. Meg-
állapítható, hogy a tudás- és információbővítés tényezői ugyan az innovatívak számára 
fontosabbak, mint a nem innovatívak számára, de nincs túlsúlyuk más típusú motivációs 
tényezőknek a nemzetköziesedésre gyakorolt hatásával szemben. 

8 Az utóbbi – általánosnak is tekinthető – tapasztalatra való reagálásként értelmezhetjük azt a kormány-
zati szándékot, hogy a vállalkozásokat érintő változások között fontos cél lett a kis- és középvállalatok hely-
zetbe hozása az uniós pályázatokon (2010. június).
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2. ábra 
A nemzetköziesedés motivációi
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2. ábra folytatása

A tényező befolyásoló szerepe: 3 = erős, 2 = közepes, 1 = egyáltalán nem jelentős, 0 = nem jellemző.

Forrás: KKVENT_8.

Mivel bizonyos motivációs tényezőket a teljes minta vállalatainak több mint 30 
százaléka nem jellemzőnek tekintette, érdemes megnézni egy-egy tényező fontosságát 
csak arra a körre vonatkoztatva, amely a tényezőt valamilyen mértékben jellemzőnek, 
fontosnak tartja. A motivációs tényezők jelentőségének változása leginkább a külföldi 
tevékenységben érdekelt csekély számú nem innovatív vállalat körében fi gyelhető meg 
Ezek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az információhoz jutásnak, a magasan 
képzett szakemberek alkalmazásának, a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok 
felgyorsításának az új technológiai tudás teremtésében, az ahhoz történő hozzáférésben 
betöltött szerepével, mint a nemzetköziesedésen még nem gondolkodó társaik.

Az innovatív vállalatok körében – a jellemző motivációs tényezőkre koncentrálva – 
szintén erősödik a pozíciója a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok felgyorsításá-
ban a modern infrastruktúrához való hozzájutásnak. E szerint a kis- és középvállalatok 
körében ezek továbbra is az innovációk kifejlesztésének és végső soron a versenyképes-
ségnek a kulcskérdései. 

A hagyományos és a modern kori nemzetköziesedésbe bekapcsolódó vállalkozások 
külföldi megjelenését, a célországok kiválasztását motiváló tényezőket foglalja össze 
a 14. táblázat.

Mind az innovatív, mind a nem innovatív vállalatok kiemelkedő fontosságot tulaj-
donítanak a piac méretének és a piac vonzóképességének. Bár a két csoportban eltérő 
a helyezésük, de lényeges motiváló tényezőnek tartják a létező személyes és üzleti kap-
csolatokat, valamint a külföldi megkeresést. 

A külföldi megjelenésben a célországok kiválasztásának motivációi szerint a két cso-
port között fi gyelemre méltó különbség az, hogy az innovatívak nemzetköziesedését 
jelentősen motiválják a kormányzati támogatások, a kedvezmények és a tudományos 
intézményekkel való kapcsolat lehetősége, míg ezek a nem innovatívak körében nem 
játszanak szerepet. Fontosak azonban olyan jellemzők, mint a vásárlók közelsége, a ko-
rábbi terjeszkedés és a gazdasági kapcsolatok követése.
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14. táblázat
A célország kiválasztásának legfontosabb motivációi

Az innovatív vállalatok számára 
legfontosabb tényezők

Átlag 
(max. = 3,0)

A nem innovatív vállalatok számára 
legfontosabb tényezők

Átlag 
(max. = 3,0)

Piac mérete 2,5 Piac mérete 2,8

Kormányzati támogatások, 
kedvezmények 2,5 Piac vonzóképessége 2,8

Piac vonzóképessége 2,4 Létező személyes kapcsolat 2,8

Tudományos intézményekkel kapcsolat 2,4 Létező üzleti kapcsolat 2,8

Létező személyes kapcsolat 2,3 Külföldi megkeresés 2,6

Létező üzleti kapcsolat 2,3 Vásárlóhoz való közelség 2,5

Külföldi megkeresés 2,3

Korábbi terjeszkedés követése 2,5

Korábbi, a gazdasági tevékenységhez 
kötődő kapcsolatok 2,5

Megjegyzés: Dőlttel jelöltük azokat a motívumokat, amelyek a másik csoportban nem kerültek a fontos mo-
tiváló tényezők közé.

A legalább 100 vállalkozás által értékelt tényezők pontértéke szerepel a táblázatban.

Forrás: KKVENT_8.

Érdemes megemlíteni, hogy néhány a közvélekedés szerint gyakran fontosnak tar-
tott tényezőnek ebben a kis- és középvállalati körben nem tulajdonítottak jelentőséget. 
A célország kiválasztását kevéssé motiváló tényező az olcsó munkaerő elérhetősége, 
a magyarországi telephelyhez való közelség, a beszállítóhoz való közelség, az agglome-
rációs megfontolások, a klaszter jelenléte.

A nemzetközi kutatás-fejlesztési, innovációs együttműködésben, hálózatokban való 
részvétel motivációit és a motivációs tényezők fontosságát tekintve a leginkább fontos, 
de csak közepes jelentőségű az aktív üzleti kapcsolat továbbfejlesztése, valamint a spe-
ciális tudás, technológia megszerzése. Érdekes, hogy a nem innovatív vállalatok – ame-
lyek még nem tagjai hálózatoknak – a tudás és technológia megszerzésénél fontosabb-
nak vélik a hálózatosodást, attól várva a gyorsabb fejlődés lehetőségét. 

Támogató intézmények szerepe

A kis- és középvállalatok külpiaci jelenlétét, versenyképességének javítását, innová-
ciós tevékenységének előmozdítását támogató programok és intézmények jelentőségéről 
sokat elárul az, hogy ezektől hányan és milyen célra vettek igénybe segítséget. Az igény-
be vétel céljai szerint (partnerkeresés, külföldi terjeszkedés, kutatás-fejlesztési és inno-
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vációs együttműködés elősegítése) foglalja össze a támogató intézményeket hasznosító 
vállalkozások számát a 15. táblázat.

Jól látható, hogy a legtöbben (a vállalkozások egyötöde) partnerkeresésre vették 
igénybe a különböző szervezeteket, elsősorban az ITDH-t. A külföldi terjeszkedéshez 
és a kutatás-fejlesztési és innovációs kapcsolatépítésre, együttműködés előmozdítására 
pedig a vállalkozások mintegy 10 százaléka vette igénybe az intézményeket.

A vállalkozások az intézményeket egy előre megadott lista alapján jelölték meg 
az igénybevétel célja szerint. A listán szereplő intézményeket a célok valamelyikére leg-
alább egy vállalkozás igénybe vette. A legnagyobb különbség – nem véletlenül – az in-
novatív és a nem innovatív vállalatok csoportjai között fi gyelhető meg. Az utóbbiak csak 
partnerkeresésre és arra is csak csekély számban vették igénybe a támogató intézmé-
nyeket, ami jelzi, hogy a modern kori nemzetköziesedésnek még csak az előszobájában 
vannak.

15. táblázat 
A nemzetközi együttműködés érdekében leggyakrabban 

igénybe vett támogató intézmények

Igénybevétel célja Támogató intézmény
Igénybe vevő vállalkozások száma

Összes Innovatív Nem innovatív

Partnerkeresés

ITDH (Magyar Befektetési és 
Kereskedelemfejlesztési Zrt.) 58 55 3

Szakmai szövetségek 29 23 6

EU-támogatások 14 14

Tanácsadó cégek 10 7 3

Külföldi 
terjeszkedés

ITDH (Magyar Befektetési és 
Kereskedelemfejlesztési Zrt.) 21 21

Kutatás-fejlesztési 
és innovációs 
kapcsolatépítés, 
együttműködés

NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal) 29 29

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 25 25

EU-támogatások 13 13

Kormányzati támogatási programok 12 12

ITDH (Magyar Befektetési és 
Kereskedelemfejlesztési Zrt.) 10 10

Megjegyzés: Az egyes célok szerint 10-nél kevesebb vállalat vette igénybe a következő intézményeket:

Partnerkeresésben: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal), or-
szágos kereskedelmi kamarák, EU-információszolgáltatások, kormányzati támogatási programok, regionális 
kereskedelmi kamarák, külföldi kereskedelmi kamarák, MEHIB (Magyar Exporthitel Biztosító), 

Külföldi terjeszkedésben: kormányzati támogatási programok, EU-támogatások, tanácsadó cégek

Kutatás-fejlesztési és innovációs kapcsolatépítésben, együttműködésben: brüsszeli EU K+F iroda, külföldi 
kereskedelmi kamarák, szakmai szövetségek, TéT Alapítvány, regionális Innovációs Ügynökségek, TéT at-
taséi hálózat, Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

A táblázatban az intézmények az e-felvétel idejének megfelelő elnevezésük szerint szerepelnek.

Forrás: KKVENT_8.
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Jó néhány olyan hazai intézmény szerepelt az előre megadott listán, amelyről kiderült, 
hogy csak 1-3 vállalkozás vette igénybe. De a maximális igénybevételt jelző szám sem 
túl magas, mivel 246-ből cégből 58 vette igénybe az ITDH-t partnerkeresésre.  Mindezek 
alapján elgondolkodtató, hogy ezek az intézmények mennyire valódi segítői a kis- és kö-
zépvállalatoknak, kínálatuk mennyire felel meg a kis- és középvállalatok igényeinek, is-
mertek-e a szolgáltatásaik és milyen mértékben van igény e feladatok megoldására. E kér-
dések megválaszolása azonban már egy másik kutatás feladata.

Következtetések

A kutatás fontos célja az volt, hogy gyarapodjon a tudásunk a kis- és középvállalko-
zások innovációs tevékenységéről és annak összefüggéséről a szakpolitika által nagy-
mértékben ösztönzött együttműködésekkel és a nemzetköziesedéssel. Mindezek az is-
meretek fontosak az innovációpolitika, továbbá a gazdaságpolitika számára. 

Számba véve az innovációk kifejlesztőit, az innovációk információs forrásait, a vál-
lalkozások együttműködő partnereit és nemzetköziesedését az  állapítható meg, hogy 
a mintában – az innovációk módja szerint – a technológiai módosítók fordulnak elő 
a leggyakrabban. Jelen vannak még a technológiai adaptálók, és alig akadnak stratégiai 
innovátorok, amely cégek versenyképességi stratégiájában központi tényező az innová-
ció. A stratégiai innovátorok ritkasága csak részben adódik abból, hogy számuk még 
ezekben a tudásigényes ágazatokban sem túl nagy. A másik ok, hogy a stratégiai inno-
vációt megvalósítók gyorsan kinőhetnek a kis- és középvállalati státusból. (Példa erre 
a 2003-ban lakáscégként indult LogMeIn szoftvercég, amely 2010-ben már az amerikai 
Nasdaqon jegyzett vállalat volt.) 

A tudásigényes kis- és középvállalatok körében a nemzetközi tapasztalatok szerint 
nem ritka az, hogy nem maguk vezetik be a jelentős innovációs potenciált hordozó K+F 
eredményeiket, hanem értékesítik, és a K+F-re mint fő tevékenységre koncentrálnak. 
Az értékesíthető K+F eredmény is fontos jelzője a kreativitásnak.

A tudásigényes vállalkozások körében fontos szerepe lehet a szellemi tulajdonjogok-
nak. Az empirikus kutatás alapján egyértelműnek tűnik az összefüggés a szellemi tulaj-
donjoggal rendelkezők magasabb aránya és az innovativitás között. A szabadalmak és 
innovációk létrehozásában számos vállalat önálló cselekvése sikeresnek bizonyult. De 
a vállalkozások tapasztalata szerint a szabadalmak kifejlesztésében és a technológiai in-
novációk megvalósításában fontos a másokkal való együttműködés, ami hozzájárul a ki-
egészítő kompetenciák megszerzéséhez, az innovációk sikerességéhez.

A nyitott innovációs modellben az együttműködésnek különböző formái léteznek, 
és a partnerek eltérő okok miatt fontosak. Az innovatív kis- és középvállalatok nem-
csak passzívan, a nagyvállalatok innovációinak megvalósításához beszállítóként-fej-
lesztőként állnak rendelkezésre, hanem e folyamat aktív résztvevői is. Saját innová-
cióikhoz sokféle, kiterjedt kapcsolattal rendelkeznek. Ez megfi gyelhető volt a partneri 
kapcsolatok kiépítésében, az innovációk megvalósításához hasznosított információs 
forrásokban és az innovációk megvalósításában igénybe vett szervezetekkel való 
együttműködésben. 

A nemzetköziesedésnek a kis- és középvállalatok körben történő szisztematikus 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy nemcsak a hagyományos van jelen, hanem 
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a modern kori nemzetköziesedés is. A kis- és középvállalatok aktív szereplői a határok 
nélküli kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatnak. 

Az innovációs aktivitás és a különböző típusú nemzetköziesedés kapcsolatát semati-
kusan foglalja össze a 16. táblázat. 

16. táblázat

Az innovációs aktivitás és a nemzetköziesedés típusainak kapcsolata

Jellemzők
Nemzetköziesedés

Hagyományos Modern kori

Növekedés  +

Külföldi tulajdon + +

Innovatív vállalkozások aránya +   

Világ- és európai léptékben újdonság   +

Határok nélküli K+F együttműködés (Külföldi partnerrel közösen végzett 
K+F; közös szabadalmak; közös know how kifejlesztése) –  

Forrás: KKVENT_8.

Bár a csoportok között a fejlődés dinamikájában nincs túl nagy különbség, a mo-
dern kori nemzetköziesedők között valamelyest nagyobb a dinamikusan növekvők 
aránya. A modern kori nemzetköziesedők között az innovatív vállalkozások abszo-
lút többsége már a csoport meghatározásából is nagyrészt adódik. A hagyományosan 
nemzetköziesedők érdekessége, hogy e csoporton belül nagyobb a világújdonságot, 
európai léptékű újdonságú terméket és eljárást bevezetők aránya, mint a modern kori 
nemzetköziesedők körében. E különbség egyik magyarázata az lehet, hogy az innováció 
megvalósítása érdekében végzett K+F tevékenység az innováció bevezetése előtti fázis-
ban kerül értékesítésre, és így a vállalkozásnál  mint piacra bevezetett innováció nem 
jelentkezik. Az sem zárható ki azonban, hogy a modern kori nemzetköziesedett cégek 
egy része olyan, a piaci alkalmazást segítő vagy tesztelést szolgáló K+F tevékenységet 
végez, amely nem vezet jelentős újdonságfokozatú innovációkhoz. 

A másik csoportképző ismérv az, hogy a vállalkozás innovatív-e, vagy sem. Mivel 
a nem innovatív vállalatok közül a nemzetköziesedettek döntő többsége a hagyományo-
san nemzetköziesedettek csoportjába tartozik, a két csoportosítást nincs értelme kom-
binálni. Az innovatív és nem innovatív dichotómia szerint foglalja össze a jellemzőket 
a 17. táblázat.

A kutatás eredményei igazolták, hogy kis- és középvállalatokra is jellemző a mo-
dern kori nemzetköziesedés, és összefüggés létezik innovációs tevékenységük, valamint 
a különböző jellegű nemzetköziesedésük között. A kis- és középvállalatok egy része 
továbbra is a zárt innovációs modell szerint működik, de jelentős azok aránya, amelyek 
a nyitott innovációs modellt követik. A zárt modellben működők nemzetköziesedése 
– a modell sajátosságainak megfelelően – a hagyományos úton történik. A nyitott inno-
vációs modellt követő, más vállalatokkal és intézményekkel együttműködők esélyesek 
a határok nélküli, a modern kori nemzetköziesedésre.
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17. táblázat
Az innovatív és nem innovatív vállalkozások 

nemzetköziesedése és annak motivációi

Innovatív Nem innovatív

Nemzetköziesedés (Hagyományos és modern kori) 80 százalék 43 százalék

Exportálók aránya 60 százalék 23 százalék

Piacirészesedés-növelési cél Exportpiac Hazai piac

Tőkebefektetés külföldön Csekély számban Fehér holló

Nemzetköziesedés motivációs tényezői

 – marketing Nagyon hasonló

 – környezeti, földrajzi és egyéb Gyenge hatás Közepesen erős hatás

 – versenyképességi Húzó hatás Nyomást gyakorló hatás

 – tudás- és információbővítés Erősen közepes fontosság Gyenge közepes hatás

 – nemzetközi hálózati tagság Vannak tagok Nincsenek tagok

Forrás: KKVENT_8.

A cikk fontos információkkal járult hozzá a kis- és középvállalatok innovációs folya-
matait, nemzetköziesedését jellemző jelenkori folyamatok megismeréséhez. Bemutatta, 
hogy a hazai kis- és középvállalatok egy része képes bekapcsolódni, szerepet játszani 
a határok nélküli innovációs folyamatban. 

A kutatás alapján néhány tanulság összegezhető a tényekre építeni kívánó szakpoli-
tikák számára:

1. A világ- és európai újdonságok bevezetésében, a hazai viszonylatban kedvező 
ökoinnovációs környezetben működő vállalkozások eredményesebbek voltak vidéki 
társaiknál. Az ökoinnovációs környezet alakítása több szakpolitika számára is kihívást 
jelent. A hazai környezet, az innovációs rendszer továbbra sem eléggé támogató, és mér-
sékelten kedvez a kis- és középvállalatoknak. A nemzetközi porondon való szereplést 
a pénzügyi gondoknál jobban nehezítik a magyarországi gazdasági környezetből (sza-
bályozás, adminisztráció) adódó problémák. Nem könnyű feladat, de a továbblépéshez 
nélkülözhetetlen az ökoinnovációs környezet megváltoztatása. A kutatásnak ez a tanul-
sága egybecseng a Versenyben a világgal című kutatásnak az innovációs tevékenységre 
vonatkozó eredményeivel. Ennek az volt a megállapítása, hogy az innovációt akadályozó 
tényezők között az állam mint szabályozó és igazgatási funkciókat ellátó szereplő ma-
gatartása, a pályázati rendszerek bürokratikus volta kedvezőtlenebb hatású volt, mint 
a fi nanszírozási források hiánya (Kiss, 2009).

2. A jelentős (világ- és európai léptékű) újdonságot bevezető vállalkozásoknál az in-
novációhoz kapcsolódó legfontosabb tevékenység a kutatás-fejlesztés volt. A követő 
innovátoroknál a K+F mellett a dolgozók továbbképzése volt kiemelkedő jelentőségű, 
ami fontos üzenet lehet nemcsak az innováció-, hanem az oktatáspolitika számára is.

3. Fontos megállapítás volt az on-line felvétel eredményeit összehasonlítva az orszá-
gos innovációs felvétellel, hogy a tudásigényes ágazatokba tartozó vállalati körben jóval 
nagyobb a kreatív és a másokkal együttműködve fejlesztő vállalkozások aránya, mint 
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az országos mintában. Erre az eltérésre fontos, hogy az innovációpolitika fi gyelmet for-
dítson. A gazdaság versenyképességének javításához, az innovatív gazdaság megvaló-
sításához legalább olyan fontos az, hogy táguljon az innovációra vállalkozók köre, mint 
az, hogy javuljon a már innovatívak tevékenységének a hatékonysága, eredményessége. 

4. Az export és az innováció között megfi gyelhető sztochasztikus kapcsolat nem 
hagyható fi gyelmen kívül a kis- és középvállalatokat innovációra serkentő politikában. 

A jövőben remélhetőleg szaporodó, a kis- és középvállalatok nemzetköziesedésére 
koncentráló kutatásoknak tehát már nem az lesz a kérdése, hogy e cégeket is elérte-e 
a modern kori nemzetköziesedés. A kérdés az, hogy az ebbe a méretkategóriába tarto-
zó vállalkozások milyen modell szerint nemzetköziesednek? Mennyire tér el az útjuk 
a csúcstechnológiát alkalmazó, előállító multinacionális cégekétől? Megmaradhatnak-e 
sikeresnek jövőben is a zárt innovációs modellben működő vállalkozások? Az újabb kér-
dések megválaszolásához még számos empirikus kutatásra van szükség Magyarorszá-
gon és más országokban egyaránt.
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Brief Summary of the Articles

Innovation without borders

ANNAMÁRIA INZELT

This article is an introduction to this thematic issue. All of the articles investigate 
innovation activities and internationalization as well as the interactions between the 
two within the scope of small and medium size enterprises. This introduction briefl y 
describes key innovation-related terms: innovation activity, innovative fi rm and models 
of innovation. The shift from the close innovation model to an open one has created 
options to internationalize research, development and innovation activities. The article 
gives an overview of sectoral sample and methods of investigation. It summarizes 
some of the joint conclusions of the KKVENT_8 project, Innotárs Program (Chances 
of Hungarian Small- and Medium-sized Enterprises in the Globalizing Knowledge 
Economy.)

Internationalisation of small and 
medium-sized enterprises – theory and empirical evidence

KATALIN ANTALÓCZY – MAGDOLNA SASS

The internationalisation of small and medium sized enterprises in the world economy 
started to become signifi cant from the eighties, and nowadays it is more and more 
widespread, which understandably arose the interest of economists-researchers. There 
are various theoretical approaches which try to explain this phenomenon and which 
separate the internationalisation of smaller sized companies from that of large fi rms. The 
article reviews these theories together with articles which provide empirical evidence.

R&D and innovation in the light of internationalization – 
the case of Hungarian IT SMEs

LÁSZLÓ CSONKA

This paper investigates the internationalisation of RDI active SMEs in the fi eld 
of information technology services. This is a fi eld where Hungarian SMEs can be 
competitive also on the international market based on their highly skilled workforce. The 
paper would like to highlight to what extent the SMEs are involved in the globalization 
of RDI or what other forms of internationalization are typical among them? Statistical 
data supports the important role of information technology in the Hungarian economy 
but these also warn the stakeholders of the danger of low level investments in general and 
in R&D and innovation. The empirical results of the research analysed here shed light 
on the fact that even the innovative SMEs are mostly involved in pre-internationalisation 
and very few of them achieve signifi cant international success. Although few of them 
take part in international RDI collaborations or research projects the responses suggest 
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that there is a growing awareness of importance of and need for up-to-date knowledge 
which is the most important motivation for internationalization. In order to broaden the 
scope of SMEs who will join the international fl ow of knowledge and RDI results it is 
necessary to improve their capital adequacy, the overall economic environment and to 
enhance their ability to access knowledge necessary for international expansion.

Characteristics and a few factors of the internationalisation of Hungarian small 
and medium sized enterprises in the medical precision instruments sector

MAGDOLNA SASS

The medical precision instruments industry has a long tradition in Hungary. 
Continuous development, special knowledge and innovation characterize the Hungarian 
small and medium sized companies in the sector. This is the reason for their relatively 
high level of competitiveness and higher than average level of internationalisation. 
Certain companies became leading companies in their small segment in the world 
economy, and we have found a few “born global” companies, which internationalised 
early in the company life cycle. The main motivation of internationalisation is market 
seeking, while the internationalisation of their innovative activities is motivated mainly 
by the acquisition of new knowledge and technology. The most important obstacles of 
internationalisation lay in the human factors inside the company. We can make it probable 
that there is a positive link at the company level between on one hand internationalisation 
and on the other hand, competitiveness and membership in networks.

Characteristics and internationalization of Hungarian small 
and medium size enterprises in biotechnology

KATALIN ANTALÓCZY – GYÖRGY IMRE HALÁSZ 

Biotechnology is among the most innovative and knowledge intensive branches, 
developments and results of which is followed by distinctive attentiveness. This article 
begins with a short introduction of international features of biotechnology, the progress 
of incomes, profi tability, R&D, employment level in the important countries and regions. 
We draw the conclusion that biotechnology is strongest in the United States. In its 
success fi nancing plays an important role: while in the US risk capital and IPOs are 
most important, in Europe public fi nancing has been dominating. Later the results of 
our research concerning the characteristics of Hungarian SMEs in the biotechnology 
is presented detailed. We can conclude based on different resources that one of the 
most important features of Hungarian biotechnological SMEs is the aim to be hidden 
and act like a „quasi corporation” (i.e. a fi rm founded to carry out basic researches 
fi nanced mainly by public subsidies). This „quasi corporation” character attributes the 
internationalization of the fi rms. Real internationalization or making advancements 
towards it can be expected from real corporations, whereas quasi corporations maintain 
only their networks needed for the basic researches.
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The internationalisation of Hungarian small and medium sized enterprises 
in the engineering activities and technical research and development

ZOLTÁN BENKE

The practical application of the scientifi c knowledge is a potentially innovative 
activity, creating high added value. Common belief, that the fi rms with highly-skilled 
workforce, employing high technology are present on the world market in an above-
average proportion and intensity. In practice, this picture is somewhat more tinged. The 
article investigates the internationalisation of the Hungarian small and medium sized 
enterprises interested in engineering services and technical research and development. 
It looks for the answers for the following questions: what are the main characteristics 
of the internationalisation of these fi rms, what are the most powerful incentives and 
hindering forces of the entry to foreign markets in this industry? The empirically 
studied fi rms proved to be innovative, though the capital intensive and matured forms 
of traditional internationalisation are not characteristic among them. The various forms 
of development and innovation co-operations constitute the main fi eld of the foreign 
market presence. The self-reliant international expansion seems to go beyond the fi rms’ 
opportunities. It has three main reasons: the lack of capital, the unfavourable domestic 
regulative and demand conditions and the defi cient management knowledge and market 
experiences of the fi rms.

Innovation and internationalization in the sphere of 
small and medium-sized enterprises (Main fi ndings of an e-survey)

ANNAMÁRIA INZELT

The relationship between innovation and internationalization is bidirectional. 
Although there is no correlation between them, there are numerous indications that 
innovative fi rms are more interested in internationalization than non-innovative ones. 
The reverse correlation is also true. The presence of a fi rm on a foreign market may have 
the effect of promoting and stimulating innovation. All of these factors are mirrored in 
the fact that 80% of innovative fi rms in the sample are internationalized while only 43% 
of non-innovative fi rms have expanded beyond their borders. Altogether, it can be stated 
unequivocally that there are clear connections between responsiveness to innovation 
activities and internationalization. Investigating the world of small and medium-size 
enterprises (SMEs), it can be observed that while there are still fi rms operating on the 
closed innovation model, many choose instead the open innovation model similar to 
that used by large fi rms. Collaboration on innovations may occur inside the country 
or may go beyond national borders. Borderless research, development and innovation 
(RDI) activities of SMEs can be observed in different spheres of action, where they not 
only provide support to the RDI of multinational companies but also produce for other 
markets. Modern day internationalization in the world of SMEs is an aspect that has 
hardly been studied in the literature.
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