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Esettanulmányok

Az esettanulmányok módszertani hátteréről
A Nemzetközi vállalatgazdaságtan könyv (Czakó–Reszegi szerk., 2010) a főként
nemzetközi kutatási eredményeken alapuló ismeretek illusztrálásához hazai eseteket is felhasznált. Ezek közül néhány esettel azóta is foglalkoztunk. A 2010–
2012 között Könczöl Erzsébet vezetésével lezajlott kutatás* további adalékokkal
szolgált mostani munkánkhoz. A Könczöl Erzsébet és Kozma Miklós által kidolgozott interjúkérdéseket (Könczöl, 2012 és Kozma–Könczöl, 2012) fejlesztettük tovább az itt sorra kerülő esetek íróival 2012 júniusában. A félig strukturált interjúk
főbb témakörei érintették a tényadatokat, a külföldi piacra lépés előtti időszak
eseményeit, a külföldi piacra lépés történetét, a vállalat jelenlegi piacának jellemzőit, az exportpiac(ok) jellemzőit, az import szerepét az exportban, a vevő és
az exportáló közötti együttműködést, az exportban szerzett tapasztalatok hatását
a hazai piarca irányuló termelésre, a menedzsment és a tulajdonosok szerepét a
külpiaci terjeszkedésben és végül a tudás változásának jellemzőit, a tudás megújításának folyamatát.
Az esettanulmányokhoz a következő szempontok alapján választottuk ki a cégeket: (1) magyar többségi tulajdon, (2) 1990 után alapított vagy újraalapított,
* A hazai vállalatok nemzetközivé válása c. kutatási téma a TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005
projekt keretében A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége c.
kutatási alprojektben. A kutatási eredmények összefoglalásáról lásd Könczöl (2012), a részeredményekről pedig Kazainé Ónodi (2012a, 2012b, 2012c, 2012d), Kocsis (2012), valamint Kozma–Könczöl
(2012) munkákat. A tanulmányok és a kutatási eredmények értékes opponensi véleményéért ezúton
is köszönetünket fejezzük ki Sass Magdolnának, az MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont
Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársának.
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(3) exportárbevétel aránya 25% körüli vagy nagyobb volt az elmúlt 3 évben,
(4) 50 főnél több alkalmazott és/vagy 1 milliárd forint feletti árbevétel, és végül
(5) a Nemzetközi vállalatgazdaságtan könyvben exponált vállalat. Az elektronikus adóbevallások és a Bisnode Hungary Kft. munkatársaival elkezdett munka
nyomán rendelkezésünkre állt információk alapján véglegesítettük a megkeresett
12 vállalatot. A lista véglegesítésénél törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbb
szektort, iparágat lefedjük.
A megkeresett vállalatok közül 10 cég vezetője vállalta, hogy rendelkezésünkre áll a 1,5-2,5 órás interjúra, és történetét és nevét adva közreműködik az esettanulmány elkészítésében. Az interjúk készítése és további adatgyűjtés a 2012.
augusztus–október közötti időszakban zajlott. Az esettanulmányok szerkesztői
észrevételek alapján módosított változatát hagyták jóvá a cégek képviselői. A kötetben szereplő 10 cégre vonatkozó legfontosabb információkat az 1. táblázat mutatja be.
Az esettanulmányokat azonos gondolatmenet és szerkezet alapján készítették
el a szerzők. A vállalati gyakorlat színességét tükrözi, hogy az egyes esetek eltérő hangsúllyal készültek el. Azokat a vállalatra jellemző eseményeket, sikereket,
kudarcokat és egyéb, akár véletlen tényezőket hangsúlyozták az esettanulmányok
írói, amelyek az interjúk és az egyéb információk alapján az adott cég esetében
meghatározónak bizonyultak.
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1. táblázat Az esettanulmányok 10 vállalatának főbb jellemzői
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