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I.) Az értekezés célja és felépítése 

 

A World Investment Report 2011. évi adatai szerint a kiáramló FDI (outward FDI, OFDI) 

állomány tekintetében Magyarország Lengyelország mögött, Csehországot, Szlovéniát és 

Észtországot megelőzve a második legjelentősebb külföldi befektető az Európai Unió új 

tagállamai közül. A pontosabb összehasonlítást lehetővé tevő egy főre jutó OFDI-állományt, 

valamint a GDP-hez viszonyított OFDI-állomány tekintve Magyarország vezető szerepe a 

régióban még hangsúlyosabb és hazánk mellett csak Észtország és Szlovénia rendelkezik a 

régióban kiemelkedően magas értékekkel. A kiáramló működőtőke-befektetések összege 

rendkívül aránytalanul oszlik meg a vállalatok között, hiszen a 19 legnagyobb magyar 

befektető vállalat külföldi tőkebefektetéseinek négyötödét a MOL-csoport adja, becslések 

szerint azonban eddig mintegy 7000 magyar – köztük jelentős számú kis- és közepes méretű - 

vállalat hajtott végre külföldi tőkebefektetést. (Sass-Kovács 2011, p.10-11.) A magyar 

vállalatok működőtőke-befektetéseinek regionális megoszlása jelentős átstrukturálódáson 

ment keresztül a rendszerváltás óta. Míg 1996 és 1998 között - elsősorban értékesítési és 

adóelkerülési motivációból - az Európai Unió régi tagállamai voltak a kiáramlás legfontosabb 

célterületei, addig 2010-ben már csupán a befektetések 7,5%-a érkezett ebbe a térségbe. Az 

ezredforduló után a nemzetköziesedésre törekvő magyar cégek számára elsősorban a közép- 

és dél-kelet európai országok kínáltak vonzó befektetési lehetőségeket a kibontakozó 

privatizációs folyamatnak köszönhetően. 2010-ben a kiáramló működőtőke 22%-a a közép-

kelet-európai új uniós tagállamokban (döntően Szlovákiában) került befektetésre, míg 23%-át 

dél-kelet európai országokba (elsősorban Horvátországba) helyezték ki a magyarországi 

vállalatok. A befektetési döntések során az országok tartósan magas gazdasági növekedése és 

a földrajzi közelség mellett a régió országaihoz fűződő történelmi-kulturális szálak is 

meghatározónak bizonyultak.  

Ukrajna a befektetések összegét tekintve sosem szerepelt a magyar vállalatok legfontosabb 

befektetési célpontjai között, bár 1998 és 2010 között 1,8%-ról 3%-ra nőtt keleti szomszédunk 

részesedése a Magyarországról kiáramló FDI-állományból. A befektető vállalatok száma 

alapján azonban figyelmet érdemel a térségbe irányuló magyar befektetői aktivitás, különösen 

a Magyarországgal határos ukrán megye, Kárpátalja esetében, ahol az ITD Hungary 2009. évi 

adatai szerint 254 vállalat működött magyar tőkével. A vállalatok nagy száma a befektetők 

között a kis- és középvállalatok magas arányát valószínűsíti, akiknek tevékenysége ráadásul 

egy más térségekkel aligha összevethető környezetben valósul meg. A magyar-ukrán határ 

mentén elhelyezkedő terület periférikus jellege, az ezredforduló utáni évtized dinamikus 
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gazdasági növekedése miatt, illetve az itt élő jelentős számú magyar kisebbségnek 

köszönhetően egyedi versenyelőnyöket nyújt az ukrán illetve kelet-európai piacot megcélzó 

magyar vállalatok számára, akik azonban ezzel egyidejűleg a befektetési környezet európai 

normáktól eltérő jellemvonásai miatt sajátos kihívásokkal, problémákkal is szembesülnek. 

Disszertációmban kettős „szemüvegen” keresztül, a működőtőke-befektetésekre (különösen a 

közép-kelet-európai országok kiáramló FDI-befektetéseire) vonatkozó kutatások eredményei 

és a magyar-ukrán határtérségben zajló társadalmi-gazdasági folyamatok tükrében vizsgálom 

meg a Kárpátaljára irányuló magyar tőkebefektetések sajátosságait. A téma több szempontból 

történő megközelítése lehetőséget nyújt arra, hogy felfedezzük a hasonlóságokat a többi 

közép-kelet-európai ország vállalatainak kiáramló működőtőke-befektetéseivel, ugyanakkor 

azonosítsuk a kárpátaljai magyar működőtőke-befektetések térségspecifikus jellemvonásait is. 

A kutatás révén egyúttal lehetővé válik a hazai kis- és középvállalatok egy speciális 

csoportjának, az Ukrajnával gazdasági kapcsolatokat ápoló vállalati körnek a mélyebb 

megismerése, amelynek külföldi terjeszkedésével eddig a KKV-k magyar kiáramló FDI-

állományból való csekély részesedése és a vállalkozók nehéz elérhetősége miatt csak kevés 

kutatás foglalkozott. Az értekezés célja, hogy feltárja a Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar 

vállalatok jellemzőit, azonosítsa a külföldi befektetést lehetővé tevő versenyelőnyök forrását 

és a legfontosabb befektetési motivációkat. A kutatás kiterjed a befektető vállalatok méretbeli 

sajátosságaira és a piacra lépés formáira is, mivel igazolni kívánja a kis- és 

középvállalkozások domináns szerepére és a vegyesvállalatok magas részarányára vonatkozó 

korábban megfogalmazott feltevéseket. Amennyiben a Kárpátalján magyar tőkével létesített 

vállalatok esetében meghatározónak bizonyul a vegyesvállalati forma, annyiban újabb 

kutatási kérdésként merül fel, hogy a kárpátaljai partnervállalatok esetében igazolható-e a 

magyar tulajdonosi háttér, tehát a térségbe irányuló hazai befektetéseket megkönnyíti-e a 

magyar kisebbség kárpátaljai jelenléte, vagyis az egy nemzethez tartozás, a rokoni, baráti, 

esetlegesen a korábbi időszakra visszanyúló üzleti kapcsolatok. A magyarországi 

anyavállalatok regionális eloszlásának vizsgálatával pedig arra a kérdésre szeretne a kutatás 

választ adni, hogy a Kárpátalján eszközölt magyar tőkebefektetések jellemzően határ menti 

jellegűek-e, vagyis a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdasági szereplők 

aktívabbak-e a határ menti ukrán terület gazdaságába történő tőkekihelyezések esetében a 

többi magyar megyében telephellyel rendelkező vállalkozásnál. 

A disszertáció elméleti része két fő részből áll: az FDI fogalmának meghatározása, típusainak 

bemutatása után a második fejezet a működőtőke-áramlásra vonatkozó teóriákat és a 

vállalatok nemzetköziesedési folyamatának szakirodalmát mutatja be azzal a céllal, hogy 
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megalapozza a Kárpátalján befektető magyar vállalatok motivációit vizsgáló empirikus 

kutatást. A kérdőíves felméréshez elsősorban Dunning eklektikus paradigmája szolgált 

kiindulópontként (Dunning 1993, Dunning-Lundan 2008), amely azt magyarázza, hogy a 

vállalatok miért kezdenek befektetni külföldön (tulajdonspecifikus előnyök), hol fektetnek be 

(lokációspecifikus előnyök) és miért választják a külföldi befektetést a piacra lépési módok 

közül (internalizációs előnyök). Noha Dunning elmélete főként a nagy multinacionális 

vállalatok működőtőke-befektetéseit magyarázza, bizonyos megszorításokkal – mindenekelőtt 

a tulajdonspecifikus és a lokációspecifikus előnyök kapcsán – alkalmazható a kisebb méretű 

vállalatok tőkekihelyezéseire is. Mivel a kérdőíves kutatást megelőző interjúkészítés során 

valószínűvé vált, hogy a külföldön befektető magyar vállalatok Antalóczy és Sass által 

megkülönböztetett négy típusa közül (Antalóczy-Sass 2008, p.15.) Kárpátalján nagy számban 

a magyar tulajdonú kis- és közepes illetve közepes- és nagyvállalatok vannak jelen, a magyar 

vállalatok kárpátaljai befektetéseinek vizsgálatakor az OLI-paradigma mellett több, 

kifejezetten kisebb vállalatok nemzetköziesedésére vonatkozó elméletet (pl.: az Uppsala-

iskola fokozatos nemzetköziesedés modellje, hálózati megközelítés) is figyelembe vettünk, 

mert ezek az FDI-tevékenység további összefüggéseire világíthatnak rá. Tekintettel arra, hogy 

ezek a modellek a fejlett gazdaságok vállalatainak vizsgálata alapján születtek, a fejezet kitér 

egy a nem hagyományos származású (fejlődő illetve átmeneti gazdaságokban székhellyel 

rendelkező) vállalatok működőtőke-befektetéseit magyarázó elméletre (IDP-paradigma) és 

összegzi a közép-kelet-európai vállalatok nemzetköziesedésével foglalkozó kutatások 

eredményeit.  

A határtérségek az államhatárhoz való közelségük miatt különleges jellemzőkkel bírnak, 

gazdasági és társadalmi fejlődésüket ugyanis közvetlenül és jelentősen befolyásolja az 

államhatár jelenléte. Ez a megállapítás a magyar befektetések disszertációban vizsgált 

célterületére, a magyar-ukrán határ mentén fekvő Kárpátaljára is igaz, ezért a doktori dolgozat 

harmadik fejezetében a határok létének, átjárhatóságának a határ menti térségek gazdasági 

fejlődésére gyakorolt hatásait mutatom be a telephelyelméletek és a polarizációs elméletek 

segítségével. A klasszikus elméletek szerzői a vámok és mennyiségi korlátozások miatt a 

határt a gazdasági fejlődést gátló elválasztó elemként definiálták, a határtérségeket pedig az 

országos átlaghoz képest alacsonyabb fejlettségű területekként tartották számon, hiszen a 

magas szintű gazdasági és politikai kockázatok távol tartották a befektetőket. Noha az ötvenes 

évek óta megjelenő újabb elméletekben a liberalizációs és integrációs folyamatok hatására 

elsősorban a határok összekötő funkcióira kerül a hangsúly és a határ menti térségek 

hátrányból előnnyé alakítható adottságaik révén potenciális fejlődési zónaként jelennek meg, 
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a határok Kárpátalja gazdasági fejlődésére gyakorolt hatásait pontosabban írják le a korábbi 

szerzők elméletei. A mai magyar-ukrán határ menti területek esetében ugyanis az első 

világháború után kijelölt határok egy szervesen összetartozó periférikus helyzetű régiót 

szeltek ketté és a kilencvenes évekig fennmaradó elválasztó jellegüknél fogva 

ellehetetlenítették a határ két oldalán élők közötti lakossági, gazdasági és kulturális 

kapcsolatokat. A rendszerváltás után enyhült ugyan a határok elválasztó szerepe, de a 

szomszédos depressziós térségek nem tudtak egymás számára fejlesztési pólusként 

funkcionálni.  

Magyarország uniós csatlakozása, illetve a schengeni határőrizeti rendszer bevezetése óta 

Kárpátalja már nem csupán két ország, hanem két eltérő gazdasági rendszer határán 

helyezkedik el. Az új geopolitikai helyzet – az erőteljes szűrő funkciókkal jellemezhető határ 

okozta nehézségek ellenére - új lehetőségeket teremtett a térség számára a periférikus 

helyzetből való kitörésre, az endogén növekedési források felkutatására. Disszertációm 

negyedik fejezetében rövid gazdaságtörténeti bevezető után Kárpátalja ezredforduló óta tartó 

társadalmi és gazdasági fejlődését szeretném bemutatni. (A térség XX. századi történelméről 

az 1. sz. melléklet nyújt rövid áttekintést.) A kárpátaljai GDP és a megyébe érkező külföldi 

működőtőke-befektetések összegének elmúlt évtizedben megfigyelhető kitartó növekedése a 

magyar vállalatvezetők telephelyválasztási döntését is befolyásolta, különösen ha összevetjük 

a határ magyar oldalán ezzel egyidejűleg megfigyelhető stagnálással. Az Európai Unió külső 

határvidékén való elhelyezkedés – a dolgozat negyedik fejezetének tanúsága szerint – ugyanis 

elsősorban Kárpátalja gazdaságában, a schengeni határ külső oldalán indított el pozitív irányú 

folyamatokat (munkanélküliség csökkenése, GDP-növekedés), miközben a határ magyar 

oldalán elhelyezkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országos átlagnál rosszabb 

mutatókat produkál. 

A térszerkezeti változások Kárpátaljára és a magyar-ukrán határtérségre gyakorolt hatásainak 

áttekintését követően a határ menti ukrán megye magyar befektetőinek körében végzett 

kérdőíves kutatás eredményeit foglaljuk össze. Az elemzés mindenekelőtt vállalatméret és a 

székhely földrajzi elhelyezkedése szempontjából kívánja jellemezni a Kárpátalján befektető 

magyar vállalati kört. A magyar tőkével működő vállalatok nagy száma és a kihelyezett tőke 

alacsony összege a kis- és középvállalatok befektetési aktivitását valószínűsíti, de továbbra is 

válaszra vár, hogy vajon a tőkekapcsolat döntően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 

kárpátaljai cégek között valósul-e meg, tehát határ menti jellegű, vagy az ország bármely 

részében székhellyel rendelkező vállalatok vonzó befektetési célpontnak találják a határ menti 

ukrán megyét. A tőkét kihelyező vállalatok alapjellemzőinek bemutatását a befektetési 
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motivációk feltárása követi. Dunning eklektikus elmélete alapján megvizsgáljuk, hogy a helyi 

cégekhez viszonyítva a magyar vállalatok milyen tulajdonspecifikus előnnyel rendelkeztek, 

ami lehetővé tette számukra a befektetést, illetve a hazai környezethez képest Kárpátalja 

milyen lokációspecifikus előnyöket nyújtott, amelyet a többi külföldi versenytárshoz képest 

jobban ki tudtak használni. (A disszertáció hipotéziseinek megfogalmazásakor, 2009-ben, a 

Kárpátalján befektetett magyar tőkeállomány elérte a 34,7 millió USD-t, ezzel Magyarország 

a negyedik helyet foglalta el a befektető országok sorában. A válság hatására 2011-re 31,7 

millió USD-re csökkent a tőkeállomány és Magyarország a hatodik helyre csúszott vissza a 

megyei FDI forrásországai között.) A kisebb vállalatok nemzetköziesedését leíró elméletek (a 

skandináv iskola fokozatos nemzetköziesedés modellje és a hálózatos megközelítés) kutatásba 

történő bevonása a tőkét kihelyező vállalatok tevékenységének további aspektusaira világít rá. 

Vizsgálhatóvá válik, hogy a vállalat külföldi piacon történő erőforrás-lekötése fokozatosan 

történt-e, vagyis a működőtőke-befektetést megelőzték-e a nemzetközi tevékenység egyéb 

formái (pl.: export), illetve hogy a vállalat külföldi befektetésének hátterében a profitszerzési 

motívumokon kívül meghúzódtak-e egyéb – a közgazdasági logika előtt rejtve maradó– 

tényezők (pl.: rokoni vagy korábbi üzlettársi kapcsolatok). Ezzel kapcsolatosan kitérünk a 

térségben élő magyar kisebbség anyaországi befektetések vonzásában játszott szerepére is. 

Végül a kárpátaljai magyar befektető vállalatok körében végzett kérdőíves kutatás vizsgálja a 

cégek befektetési tapasztalatait (pl.: vállalatalapítási nehézségek) és kormányzattal szembeni 

elvárásait is. A kérdőívben külön kérdés vonatkozik a schengeni határőrizeti rendszer vállalati 

működésre gyakorolt hatásaira, hogy az eredmények alapján igazolhatóvá, elvethetővé, vagy 

árnyalhatóvá váljon az a megállapítás, miszerint az erőteljes szűrő funkciókkal rendelkező 

külső uniós határ negatívan befolyásolja a határ menti gazdasági kapcsolatok alakulását. Nem 

szabad elfeledkezni arról a tényről sem, hogy a határ menti ukrán megyébe történő 

tőkekihelyezés egy európai normáktól gyökeresen eltérő környezetben valósul meg, amelyben 

a befektetőnek vagy otthonosan kell mozognia, vagy a befektetés által elérhető haszonnak kell 

meghaladnia a vállalkozók idegenségéből fakadó pluszköltségeit. A disszertáció témájának 

fontosságát támasztja alá az a tény is, hogy a magyar-ukrán határ feltehetően hosszabb ideig 

az EU külső határa marad, ezért mindkét ország számára kulcskérdés a határ menti gazdasági 

együttműködés jelenlegi helyzetének pontos, illúzióktól mentes feltárása, amelyen a 

kooperációban rejlő lehetőségek jövőbeli közös kiaknázása alapulhat. 
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II.) A kutatás hipotézisei 

 

A disszertációban a magyar-ukrán határtérséggel kapcsolatban egy (1.a), a kárpátaljai magyar 

tőkebefektetésekre vonatkozóan hat (2., 3., 4., 6., 7., 8.) hipotézist fogalmaztam meg, 

amelyeket két általános érvényű feltételezés (1.b, 5.) is kiegészít. 

 

1.a) A magyar-ukrán határtérség hazánk uniós csatlakozásával új geopolitikai helyzetbe 

került, európai térszerkezetben betöltött szerepe megváltozott. A megváltozott 

geopolitikai helyzet a határ elmaradottabb ukrán oldalán, Kárpátalja gazdaságában 

indított el pozitív irányú folyamatokat, a térszerkezeti változásokból elsősorban ez a 

terület profitál, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlődése mindeközben 

stagnál. Különösen igaz ez az állítás, ha közvetlenül a határ két oldalát vizsgáljuk: a 

határ menti ukrán járások – köszönhetően az itt található városoknak - Kárpátalja 

legdinamikusabban fejlődő területei, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti 

kistérségei a megyén belül és országos viszonylatban is a legrosszabb gazdasági 

mutatókkal rendelkeznek. 

 

1.b) Ez a hipotézis általános érvényűen úgy fogalmazható meg, hogy a különböző 

gazdasági-társadalmi rendszerek között húzódó erőteljesen elválasztó jellegű, szűrő 

funkciójú határ mindig a fejlettebb gazdasági tömörüléssel szomszédos elmaradottabb 

külső térség számára jelenti a dinamikusabb gazdasági növekedés lehetőségét (ld.: 

finn-orosz vagy amerikai-mexikói határrégió). 

 

2.) A határ menti térség vállalkozásainak tőkeszegénysége miatt feltételezhető, hogy a 

Kárpátalján befektetett magyar tőke elsősorban és jellemzően nem határ menti tőke, 

tehát elsősorban nem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy az Észak-Alföldi 

régióban székhellyel rendelkező vállalkozások fektetnek be a határ ukrán oldalán. A 

schengeni határ erőteljes szűrő funkciói miatt a valódi, legális szférát érintő határ 

menti tőkekapcsolatok kialakításának lehetősége a térségben korlátozott. 

 

3.) A Kárpátaljára érkező statisztikailag magyar nemzetiségűként nyilvántartott tőke 

esetben számolni kell a „round tripping capital”, azaz a körbeáramló tőke jelenségével. 

A körbeáramló tőke azt jelenti, hogy az alapvetően Kárpátalján keletkező tőke először 

elhagyja Ukrajnát, majd külföldi közvetlen befektetés formájában ismét visszatér oda. 
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Az ilyen típusú befektetés nem tekinthető valódi külföldi működőtőke-befektetésnek, a 

disszertációban tárgyalt elméletek sem vonatkoztathatók rá, így azokat a Kárpátalján 

befektető magyar vállalatokat, amelyek Magyarországon konkrét üzleti tevékenységet 

nem végeznek a kérdőíves vizsgálatból is ki kellett zárni. A további hipotézisek a 

Magyarországon ténylegesen termelő illetve szolgáltató vállalatok kárpátaljai 

működőtőke-befektetéseire vonatkoznak. 

 

4.) A Kárpátalján befektető magyar vállalatok között a külföldre tőkét kihelyező magyar 

vállalatok Antalóczy és Sass által megkülönböztetett négy típusa közül (Antalóczy-

Sass 2008, p.15.) legnagyobb arányban magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások 

fordulnak elő, a határ menti ukrán terület elsősorban számukra kínál kiaknázható 

versenyelőnyöket. A nagyobb tőke befektetésére és nagyobb kockázatok elviselésére 

képes magyarországi nagyvállalatok nem a határ menti szomszédos területeken 

létesítenek leány- és vegyesvállalatokat, hanem Ukrajna belső területein. 

 

5.) A vállalatok külföldi működőtőke-befektetéseinek motivációit magyarázó 

közgazdasági jellegű elméletek elsősorban a fejlett országok nagy multinacionális 

vállalatainak tevékenységét vették alapul, figyelmen kívül hagyva a kisebb méretű 

vállalatok tőkekihelyezéseit. A közgazdasági elméletek szintézisének tekinthető, 

Dunning nevéhez fűződő eklektikus elmélet azonban bizonyos megszorításokkal 

alkalmazható a Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar kis- és középvállalatok befektetési 

motivációinak magyarázatára. (ld. még: Hollenstein 2001; Nakos-Brouthers 2002; 

Svetličič–Jaklič–Burger 2007) A befektetési motivációk vizsgálata a kárpátaljai 

magyar FDI kapcsán egyéb, elsősorban kisebb vállalatok nemzetköziesedését leíró 

elméletek (IDP paradigma, fokozatos nemzetköziesedés modell, hálózat elmélet) 

vizsgálatba történő bevonásával egészülhet ki. 

 

6.) A Kárpátalján befektető magyar vállalatok tulajdonspecifikus előnyei az általuk 

alkalmazott magasabb színvonalú technológiához és termelési eljárásokhoz kötődnek, 

amelyek elsősorban a piacgazdasági átmenetet később megkezdő, gazdasági 

szempontból hazánkhoz képest elmaradottabb országok piacain használhatók ki.  

 

7.) Kárpátalja a Magyarországhoz való földrajzi közelség, a közös történelmi múlt, a 

rendszerváltás előtti kereskedelmi kapcsolatok és mindenekelőtt a térségben élő 
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magyar kisebbség révén speciális, csak a magyar befektetők által kiaknázható 

lokációspecifikus előnyöket nyújt a hazai vállalatok számára. A kárpátaljai magyar 

befektetések hátterében sok esetben felfedezhetők a rokoni-baráti, illetve korábbi 

üzleti kapcsolatok. 

 

8.) A magyar vállalatok kárpátaljai befektetései elsősorban piacszerző jellegűek. Az 

Ukrajnában előállított termékek nemcsak a 46 milliós ukrán piacon adhatók el 

könnyebben, de - a FÁK-térség belső vámkedvezményei alapján - szélesre nyílhat 

előttük az orosz piac is. 

 

 

III.) Az empirikus kutatás módszertana 

 

A Kárpátalján eszközölt magyar befektetésekről szóló kutatás megalapozásához először 

áttekintettem a működőtőke-áramlás indítékaival foglalkozó hazai és nemzetközi 

szakirodalmat, különös tekintettel a kelet-közép-európai gazdaságok vállalatainak kiáramló 

tőkebefektetéseivel kapcsolatos kutatási eredményekre. Erre épült az empirikus vizsgálat, 

melynek gerincét a befektető magyarországi vállalatok vezetőivel vagy a kárpátaljai leány- 

illetve vegyesvállalatok ügyvezető igazgatóival lebonyolított kérdőíves adatfelvétel jelentette 

(ld.: a disszertáció 3. számú melléklete). A kérdések a befektető magyar vállalat illetve 

kárpátaljai leány- vagy vegyesvállalatának általános jellemzői (székhely, tevékenység, méret, 

tulajdonosi viszonyok) mellett elsősorban – Dunning eklektikus paradigmája alapján - a 

befektetési motivációkra, a magyar cégek külföldi befektetést lehetővé tevő vállalatspecifikus 

előnyeire és Kárpátalja magyar befektetők számára kiaknázható lokációspecifikus előnyeire 

koncentráltak. (Az internalizációs előnyök – tekintettel arra, hogy zömében egy vagy néhány 

külföldi leányvállalattal bíró kis- és közepes méretű vállalkozásokról van szó – nem játszottak 

fontos szerepet.) A működőtőke-befektetések indítékainak vizsgálata során az eklektikus 

paradigma mellett több más elméletet (IDP-paradigma, az Uppsala-iskola fokozatos 

nemzetköziesedés modellje, hálózat modell) is figyelembe vettem, tekintettel arra, hogy ezek 

az FDI-tevékenység további összefüggéseire világíthatnak rá.  

A téma viszonylagos feltáratlansága miatt a kvantitatív felmérést megelőzően nagy hangsúlyt 

fektettem a szakértők véleményének megismerésére. A magyar-ukrán határtérség olyan 

meghatározó szereplőivel készítettem interjút (kamarák, diplomáciai testületek, 

vállalkozásfejlesztési központok képviselőivel, területfejlesztési ügynökségek 
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munkatársaival), akiknek munkájukból fakadóan rálátása lehet a határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatokra. (A kvalitatív kutatás során megkeresett szervezetek és a feltett kérdések listáját 

a disszertáció 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.) Felkutattam a téma szempontjából 

releváns statisztikai adatokat is. 

A kérdőíves megkérdezés alapsokaságát azok a magyarországi vállalatok jelentették, akik a 

rendszerváltás óta eltelt időszakban tőkét helyeztek ki Kárpátaljára. A Kárpátaljai Statisztikai 

Hivatal 2009 év eleji adatai alapján a magyar beruházások értéke elérte a 34,7 millió USD-t, 

ami 254 magyar tőkével működő vállalat tevékenységéhez volt köthető. Mivel az ukrán 

megyében befektetett magyar FDI állománya a következő években csökkent (2010 

januárjában 32 millió, 2011 januárjában pedig 31,7 millió USD-t tett ki), ezen kívül pedig a 

magyar tőkét bevonó vállalkozások egy része esetében csak statisztikai értelemben magyar 

nemzetiségű az FDI, a kérdőíves felmérés során körülbelül 200 magyar tőkével működő 

vállalkozással számoltam. Ezek közül 28 vállalkozást kerestem meg személyesen illetve 

telefonon, azonban – a kérdőíves megkérdezés előtt lebonyolított interjúk tükrében - 

mindössze 20 vállalkozás esetében lehetett egyértelműen kizárni a round tripping jelleget. 

Ezek a vállalatok kerülhettek tehát be a mintába, mert a kérdőív alapjául szolgáló 

működőtőke-áramlást magyarázó nemzetközi elméletek (OLI-paradigma, a skandináv iskola 

fokozatos nemzetköziesedés modellje, hálózat modell) a körbeáramló tőke hátterében 

meghúzódó befektetői motivációk esetére nem alkalmazhatók. A megkérdezettek kiválasztása 

a térség befektetőit ismerő szervezetek (diplomáciai testületek, vállalkozásfejlesztési 

központok, területfejlesztési irodák) kapcsolatai mentén indult és hólabda módszerrel bővült. 

A mintaválasztás előkészítésénél számolni lehetett azzal, hogy a Kárpátalján befektető 

vállalkozói kör nehezen érhető el és nehezen bírható szóra. Ezeket a nehézségeket a kérdőívek 

személyes lekérdezésével illetve a befektető által ismert támogató személyek és szervezetek 

közbeiktatásával tudtuk kiküszöbölni. Kutatásom a megkérdezett vállalatok alacsony száma 

miatt nem tekinthető reprezentatívnak, azonban a vállalatok nehéz elérhetősége, alacsony 

válaszadási hajlandósága és a térséget a kilencvenes évek óta jellemző illegális tevékenységek 

miatt a kárpátaljai magyar befektetők motivációit felmérő kutatásra eddig nem került sor. A 

magyar befektetők a hazaitól gyökeresen eltérő környezetben kénytelenek működni 

Kárpátalján, ami egyrészt magyarázattal szolgál a vegyesvállalatok magas részarányára (a 

magyar vállalkozó helyi szereplők bevonásával boldogul), másrészt előrevetíti, hogy a határ 

menti ukrán megye gazdaságában külföldi befektetőként talpon maradni csak egy speciális 

magyar befektetői kör számára lehetséges. A kutatás fel kívánta tárni magyar tőkével működő 
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kárpátaljai vállalatok jellemzőit, legfontosabb értékesítési piacait és a vállalati működés 

szempontjából nehézséget jelentő tényezőket is.  

 

 

IV.) A kutatás eredményei 

 

A disszertációban a magyar-ukrán határtérséggel kapcsolatban egy (1.a), a kárpátaljai magyar 

tőkebefektetésekre vonatkozóan hat (2., 3., 4., 6., 7., 8.) hipotézist fogalmaztam meg, 

amelyeket két általános érvényű feltételezés (1.b, 5.) is kiegészít.  Az alábbiakban kutatási 

eredményeimet, következtetéseimet a hipotézisek szerint rendszerezem. 

 

1.a) A magyar-ukrán határtérség hazánk uniós csatlakozásával új geopolitikai helyzetbe 

került, európai térszerkezetben betöltött szerepe megváltozott. A megváltozott 

geopolitikai helyzet a határ elmaradottabb ukrán oldalán, Kárpátalja gazdaságában 

indított el pozitív irányú folyamatokat, a térszerkezeti változásokból elsősorban ez a 

terület profitál, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlődése mindeközben 

stagnál. Különösen igaz ez az állítás, ha közvetlenül a határ két oldalát vizsgáljuk: a 

határ menti ukrán járások – köszönhetően az itt található városoknak - Kárpátalja 

legdinamikusabban fejlődő területei, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti 

kistérségei a megyén belül és országos viszonylatban is a legrosszabb gazdasági 

mutatókkal rendelkeznek. 

 

A határ menti két terület, a magyar Szabolcs-Szatmár-Bereg és az ukrajnai Kárpátalja 

fontosabb társadalmi-gazdasági mutatóinak vizsgálata után összefoglalóan elmondhatjuk, 

hogy az ezredforduló óta mind a területi, mind az egy főre jutó GDP növekedése folyamatos 

volt a magyar-ukrán határtérségben, bár Kárpátalján, az uniós határ külső oldalán mindkét 

gazdasági mutató növekedése dinamikusabb. A többi vizsgált mutató tekintetében a két terület 

gazdaságában ellentétes irányú tendenciák bontakoztak ki. Míg Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében a munkanélküliség tovább emelkedett, az ipari termelés volumennövekedése 

elmaradt az országos átlagtól, a külföldi működőtőke állománya pedig 2004 óta csökken 

illetve stagnál, addig Kárpátalja gazdaságában pozitív folyamatok indultak el: az ipari 

termelés volumene jelentősen meghaladta az országos értéket, a régióban realizált belföldi 
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beruházások és külföldi működőtőke-befektetések pedig a munkanélküliség látványos 

csökkenéséhez vezettek. A fentieket ugyanakkor ki kell egészítenünk azzal a megállapítással, 

hogy a gazdasági teljesítmény kapcsán megfigyelt pozitív tendenciák nem változtatták meg 

lényegesen Kárpátalja ukrán adminisztratív egységek között elfoglalt pozícióját egyik mutató 

esetében sem, fennmaradt tehát mindkét terület saját országán belüli periférikus gazdasági 

helyzete. A magyar-ukrán határtérségben tehát valóban periféria találkozik perifériával (ld.: 

Hardi 2000), de ezt a megközelítést a 2000-2010 közötti időszak gazdasági folyamatainak 

tükrében úgy pontosíthatjuk, hogy egy dinamikusan fejlődő periféria (Kárpátalja) találkozik 

egy leszakadó, stagnáló perifériával (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Ahhoz, hogy 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is „kibillenjen” jelenlegi stagnáló helyzetéből, elkerülhetetlen 

a gazdaság további fejlesztése, amely az ipari és a szolgáltató szektor megerősítését, azaz a 

K+F helyben tartását, a mezőgazdaság tényleges átalakítását, az operatív programok kínálta 

pályázati lehetőségek folyamatos figyelését és mindenekelőtt a csatlakozás nyújtotta 

„periféria-előnyök” kiaknázását, a határokon átnyúló gazdasági - a térség adottságaiból 

fakadóan elsősorban logisztikai - együttműködési lehetőségek kialakítását jelenti. (Az ukrán 

járásokra vonatkozó statisztikai adatok hiányában a határ mentén közvetlenül elterülő NUTS 

4 szintű területi egységek gazdasági és társadalmi mutatószámai sajnos nem 

összehasonlíthatók.) 

 

1.b) Ez a tézis általános érvényűen úgy fogalmazható meg, hogy a különböző gazdasági-

társadalmi rendszerek között húzódó erőteljesen elválasztó jellegű, szűrő funkciójú 

határ mindig a fejlettebb gazdasági tömörüléssel szomszédos elmaradottabb külső 

térség számára jelenti a dinamikusabb gazdasági növekedés lehetőségét (ld.: finn-

orosz, vagy amerikai-mexikói határrégió). 

 

2.) A határ menti térség vállalkozásainak tőkeszegénysége miatt feltételezhető, hogy a 

Kárpátalján befektetett magyar tőke elsősorban és jellemzően nem határ menti tőke, 

tehát elsősorban nem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy az Észak-Alföldi 

régióban székhellyel rendelkező vállalkozások fektetnek be a határ ukrán oldalán. A 

schengeni határ erőteljes szűrő funkciói miatt a valódi, legális szférát érintő határ 

menti tőkekapcsolatok kialakításának lehetősége a térségben korlátozott. 
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Kárpátalja Magyarországgal kiépített külgazdasági kapcsolatai - a lakosság kb. 12%-át kitevő 

magyar kisebbségnek köszönhetően - sokkal erőteljesebbek bármelyik másik ukrán megyénél: 

Magyarország Kárpátalja legfontosabb exportpartnere, a magyar-ukrán vegyesvállalatok 

bejegyzésének gyakorisága pedig a tőkekapcsolatok intenzitásáról tanúskodik. A térség 

vállalkozásainak tőkeszegénységéből kiindulva feltételeztem, hogy a Kárpátalján befektetett 

magyar tőke elsősorban és jellemzően nem határ menti vállalkozásoktól származik. A kutatás 

azonban várakozásaimmal ellentétesen azt igazolta, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében illetve az Észak-Alföldi régióban székhellyel rendelkező vállalatok az ország más 

területén működő vállalkozásoknál gyakrabban végeznek befektető tevékenységet 

Kárpátalján. A megkérdezett 20 vállalat közül 9 vállalatnak az Észak-Alföldi régióban, ebből 

egy kivételével minden vállalkozásnak a Kárpátaljával közvetlenül szomszédos Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (döntően Nyíregyházán) volt a központja. A vizsgálatban 

megkérdezett befektető vállalatok közül további 4 cég Budapesten működik. Kiemelhető még 

az Észak-Magyarországi és a Dél-Alföldi régió vállalkozásainak befektetői aktivitása: a 

Kárpátalján befektető összes megkérdezett vállalat közül 2 illetve 3 cég rendelkezik 

székhellyel az ország e területein. A fejlettebb dunántúli régiókból mindösszesen 2 vállalat 

érkezett (mindegyikük a Közép-Dunántúli régióban, Fejér megyében rendelkezett 

székhellyel). A szabolcs-szatmár-beregi vállalkozások kárpátaljai befektetői aktivitása 

ellenére kijelenthető, hogy a magyar-ukrán határtérségben a vállalkozások közötti kapcsolatok 

fejlődése a jelen körülmények között erőteljesen korlátozott, ezért sem most, sem a 

közeljövőben nem lehet beszélni integrált határgazdaság kialakulásáról. 

Kárpátalja földrajzi közelsége tehát fontos szerepet játszott a befektetési döntésekben. A 

megkérdezett befektető vállalatok felének a magyar-ukrán határtól 2-3 órára, 80-170 km-es 

távolságban található a székhelye, ami – a határátlépés nehézségeit nem számítva – könnyebb 

kapcsolattartást tesz lehetővé az anyavállalat és leányvállalat, illetve a befektető magyar cég 

és a magyar tőkerésszel működő kárpátaljai leány- vagy vegyesvállalat között.  A földrajzi 

közelség a piaci informáltság szempontjából is meghatározó tényező lehetett. A magyar-ukrán 

határtól távolabb fekvő területekről érkező vállalkozásoknál az esetek többségében 

kimutatható valamiféle kárpátaljai magyar kisebbség tagjaihoz fűződő személyes (rokoni, 

baráti), esetleg korábbi üzleti kapcsolat. A megkérdezett befektetők többségének 

tapasztalataim szerint más külföldi piacokon hiányoztak volna a tőkekivitelhez 

nélkülözhetetlen erőforrásai és piaci ismeretei. 

Az uniós külső határ nehéz átjárhatóságának a Kárpátalján magyar tőkével létrehozott 

vállalatok működésére gyakorolt hatásáról eltérő az általam megkérdezett gazdasági szereplők 
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véleménye: abban egyetértés mutatkozik, hogy a magyar-ukrán határ menti gazdasági 

kapcsolatok kibontakozásához nem teremt optimális feltételeket a schengeni határőrizeti 

rendszer, sokak szerint azonban a határátlépés még a határellenőrzési rend szigorítása ellenére 

is könnyebb lett a kilencvenes évekhez viszonyítva. Az illegális szférába tartozó 

tevékenységek (illegális migráció, jövedéki termékek csempészete) ugyan nem szűntek meg 

2007 decembere óta, a határ bűnügyi fertőzöttsége továbbra is jelentős, azonban a 

„megélhetési” turizmusból élők és a csencselők számának csökkenésével a 

határátkelőhelyeken töltött várakozási idő hossza is mérséklődött.  

A kérdőíves kutatás szerint tehát a határ menti gazdasági kapcsolatok fejlődése számára 

elsősorban nem a schengeni határ, hanem a két ország befektetői környezetének eltérései 

jelentenek akadályt. Bár Ukrajnában a külföldi befektetésekre és a gazdasági társaságokra 

vonatkozó törvényi szabályozás nem különbözik lényegesen az európaitól, az európaihoz 

hasonló befektetési környezet kialakulása a rendszerváltás után is elmaradt. A magyar 

vállalatvezetők számára a legkomolyabb problémát egyértelműen a bürokrácia, a korrupció és 

a feketegazdaság elterjedtsége jelentette. A stabil és kiszámítható jogszabályi környezet 

hiánya további kockázat a befektetők számára. A problémát a jogszabályok ellentmondásos 

megfogalmazása, gyakori változásai illetve a törvények foganatosításának nehézségei 

okozzák, amelyek a gyenge és korrupt bíróságok tevékenységére vezethetők vissza. 

Leginkább a vállalatalapítás, ingatlanvásárlás és tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos 

átláthatatlanul bonyolult és feketegazdasági elemekkel átszőtt adminisztrációs eljárások és a 

befektetői jogok garanciáinak hiányosságai hatnak riasztóan a magyar befektetőkre. 

 

3.) A Kárpátaljára érkező statisztikailag magyar nemzetiségűként nyilvántartott tőke 

esetben számolni kell a „round tripping capital”, azaz a körbeáramló tőke 

jelenségével. A körbeáramló tőke azt jelenti, hogy az alapvetően Kárpátalján keletkező 

tőke először elhagyja Ukrajnát, majd külföldi közvetlen befektetés formájában ismét 

visszatér oda. Az ilyen típusú befektetés nem tekinthető valódi külföldi működőtőke-

befektetésnek, a disszertációban bemutatott elméletek nem vonatkoztathatók rá. 

 

A magyar tőke Kárpátaljára áramlása a kilencvenes évek második felében volt a 

legdinamikusabb, a befektetett tőke mennyisége 1995 és 2000 között meghétszereződött. 

Ebben az időszakban az Ukrajnába irányuló magyar befektetések döntő többségét a határ 

menti ukrán megye gazdaságában realizálták. Noha a 2000 és 2009 közötti időszakban 
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folytatódott a Kárpátalján befektetett a magyar FDI-állomány összegének emelkedése, a 

növekedés dinamikája mérséklődött. A kutatás keretében lebonyolított interjúk igazolják, 

hogy a kilencvenes évek korai működőtőke-befektetéseinek hátterében nem feltétlenül a 

magyar gazdasági szereplők valós ukrajnai befektetési szándéka húzódott meg, hanem azt 

elsősorban a round tripping FDI (körbeáramló tőke) jelensége magyarázza. Tehát a kárpátaljai 

gazdasági szereplők korábban Magyarországra kimenekített ukrán eredetű tőkéje tért vissza 

külföldi közvetlen befektetés formájában, többnyire a befektető saját helyi vállalkozásába, a 

külföldi vállalkozásoknak nyújtott kedvezmények megszerzése és az ellenőrzések elkerülése 

céljából. Ukrajna esetében - ahol Ciprus és a Brit Virgin-szigetek előkelő helyen szerepel a 

befektető országok listáján – a körbeáramló tőke jelensége egyáltalán nem példa nélküli.  

A magyar vállalatok megerősödésének, az ukrajnai piacgazdasági viszonyok 

megszilárdulásának és a határőrizeti rendszer szigorodásának együttes eredményeképpen a 

round tripping jellegű tőkebefektetések jelentősége fokozatosan csökkent és napjainkra már a 

ténylegesen befektetési céllal kihelyezett magyar eredetű külföldi működőtőke is megjelent 

Kárpátalján. Ezzel egyidejűleg azonban a határ menti terület Ukrajnában befektetett magyar 

FDI-ból való részesedése a kilencvenes évekhez képest drasztikusan lecsökkent: a Magyar 

Nemzeti Bank és a Kárpátalja Megyei Statisztikai Hivatal adatainak összevetése alapján 

2009-ben az Ukrajnába kihelyezett magyar tőkének már csak kb. 7%-a áramlik Kárpátaljára.  

 

4.) A Kárpátalján befektető magyar vállalatok között a külföldön befektető magyar 

vállalatok Antalóczy és Sass által megkülönböztetett négy típusa közül (Antalóczy-Sass 

2008, p.15.) legnagyobb arányban magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások 

fordulnak elő, a határ menti ukrán terület elsősorban számukra kínál kiaknázható 

versenyelőnyöket. A nagyobb tőke befektetésére és nagyobb kockázatok elviselésére 

képes magyarországi nagyvállalatok nem a határ menti szomszédos területeken 

létesítenek leány- és vegyesvállalatokat, hanem az ország belső területein. 

 

A kárpátaljai magyar befektetői aktivitás nem elsősorban a vállalkozók által kihelyezett tőke 

mennyisége, hanem a befektető vállalatok száma alapján érdemel figyelmet: az ITD Hungary 

2009. évi adatai szerint ugyanis 254 vállalat működött a térségben magyar tőkével. A 

vállalatok nagy száma a befektetők között a kis- és középvállalatok magas arányát 

valószínűsíti, akiknek tevékenysége egy más térségekkel aligha összevethető környezetben 

valósul meg. A kutatás igazolta a magyar tőkével működő vállalatok száma alapján 

megfogalmazott feltevést: a Kárpátalján befektető magyar vállalatok között foglalkoztatotti 



  15

létszámukat tekintve a mikro-, kis- és közepes méretű vállalatok vannak többségben (a 

megkérdezett vállalatok 70%-a, 20 vállalatból 14). A befektető KKV-k jellemzően 25-49, 

illetve 50-99 főt foglalkoztattak. A megkérdezett vállalkozásoknak mindössze 30%-a 

(összesen 6 vállalat) tartozott a 250-nél több főt alkalmazó nagyvállalatok csoportjába. A 

tulajdonosi szerkezetet is megvizsgálva kiderül, hogy a befektető vállalatok többsége (18 

vállalat) kizárólagos vagy többségi magyar tulajdonban van. A megkérdezett vállalatok közül 

mindössze 2 vállalat hajtotta végre a kárpátaljai befektetést külföldi tulajdonú cég 

magyarországi leányvállalataként.  

Kárpátalja tehát területi közelsége, a nyelvi akadályok hiánya és a régió sajátosságainak 

ismerete következtében a kevesebb tőke befektetésére és kisebb kockázatok elviselésére 

képes, főleg magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások számára nyújt perspektivikus 

befektetési lehetőségeket, a magyarországi (sokszor azonban külföldi tulajdonú) tőkeerős és 

kockázatok elviselésére inkább képes nagyvállalatok ugyanis ukrajnai befektetéseik jelentős 

részét a dinamikusan fejlődő fővárosban és az ország távolabbi, fejlett ipari termeléssel 

rendelkező keleti megyéiben hajtják végre. 

 

5.) A vállalatok külföldi működőtőke-befektetéseinek motivációit magyarázó közgazdasági 

jellegű elméletek elsősorban a fejlett országok nagy multinacionális vállalatainak 

tevékenységét vették alapul, figyelmen kívül hagyva a kisebb méretű vállalatok 

tőkekihelyezéseit. A közgazdasági elméletek szintézisének tekinthető, Dunning nevéhez 

fűződő eklektikus elmélet azonban bizonyos megszorításokkal alkalmazható a 

Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar kis- és középvállalatok befektetési motivációinak 

magyarázatára. (ld. még: Hollenstein 2001; Nakos-Brouthers 2002; Svetličič–Jaklič–

Burger 2007) A befektetési motivációk vizsgálata a kárpátaljai magyar FDI kapcsán 

egyéb, elsősorban kisebb vállalatok nemzetköziesedését leíró elméletek (IDP paradigma, 

fokozatos nemzetköziesedés modell, hálózat elmélet) vizsgálatba történő bevonásával 

egészülhet ki. 

 

A kérdőíves vizsgálat eredményei szerint a Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar kis- és 

középvállalkozások esetében Dunning eklektikus elméletének érvényessége elsősorban a 

tulajdon- és a lokációspecifikus előnyök vonatkozásában állapítható meg. Az internalizációs 

előnyök relevanciája nem jellemző, mivel a befektető vállalatok többségében olyan kis- és 

középvállalkozások, akik nem rendelkeznek más régiókban további leányvállalatokkal. 
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A Kárpátaljára irányuló magyar tőkebefektetések puszta létezése alátámasztja az IDP-

paradigma azon állítását, mely szerint az alacsonyabb fejlettségű országok vállalatainak 

tőkebefektetései kezdetben a hasonlóan alacsony fejlettségű vagy elmaradottabb szomszédos 

országokba irányulnak elsősorban a piacszerző céllal. Felvethető a kérdés, hogy az IDP-

paradigma állításai igazolhatók-e regionális szinten, vagyis vállalkozások székhelyeinek 

otthont adó régiók magyarországi átlagtól elmaradó gazdasági fejlettsége hatással volt-e a 

vállalatok külföldi telephelyválasztási lehetőségeire. Feltételezhető, hogy a gazdasági 

fejlettség regionális szinten is befolyásolja a vállalatok külföldi működőtőke-befektetéseinek 

telephelyválasztását, tehát az országos átlagtól elmaradó fejlettségű területek vállalatai 

nagyobb valószínűséggel fektetnek be még elmaradottabb régiókban. Mindenesetre a 

megkérdezett minta alapján azt mondhatjuk, hogy a kárpátaljai tőkebefektetések a budapesti 

székhelyű vállalkozásokon kívül elsősorban az alföldi és észak-magyarországi alacsony 

gazdasági fejlettségű megyék vállalkozásai számára jelentettek vonzó perspektívát.  

A Kárpátalján befektető magyar vállalatok vállalatok nemzetköziesedése a piaci belépés 

módját illetően nem a skandináv iskola fokozatos nemzetköziesedés modellje szerint zajlott, 

vagyis a cégek nem folytattak exporttevékenységet a kárpátaljai működőtőke-befektetést 

megelőzően. Ezt magyarázhatják a térség szereplőihez fűződő rokoni vagy korábbi üzleti 

kapcsolatok, amelyek a befektetés hátterében meghúzódtak, de ezen kívül más tényezők, pl. a 

globalizáció vagy az európai integráció folyamata is meggyorsíthatták a nemzetköziesedést, 

arra kényszerítve a nemrégiben létrejött vagy privatizált vállalatokat, hogy külföldi 

beruházásokat eszközöljenek azokon a piacokon, ahol versenyelőnyeik fenntarthatóak a helyi 

vállalkozásokkal szemben. Noha a piaci belépés módját illetően nem igazolható a skandináv 

modell érvényessége, a modell nemzetköziesedés helyét illető következtetései a kárpátaljai 

magyar befektetések szempontjából is helytállóak. A befektető magyar vállalatok ugyanis 

Kárpátalja esetében fizikálisan és kulturálisan közeli piacokon kezdtek el nemzetköziesedni, 

ahol az ott élő magyar kisebbség révén kisebb a pszichikai távolság mértéke. 

A hálózat modell alkalmazhatósága esetünkben a magyarországi befektetők és a kárpátljai 

gazdasági szereplők közötti informális kapcsolatok szokatlan erőssége miatt merülhet fel. 

Johansson és Mattsson szerint a hálózatok biztosítják a vállalatok számára az információhoz, 

erőforrásokhoz, piacokhoz és technológiákhoz való hozzáférést, az outputok piacra juttatását, 

a tanulás lehetőségét, a hírnév megszerzését, a méret- és a választékgazdaságosságot valamint 

a költségek és kockázatok megosztását más vállalatokkal. A kárpátaljai magyar-ukrán 

vegyesvállalatok létrehozásának hátterében ugyan elsősorban rokoni kapcsolatok álltak, de a 

befektető számára a partner szaktudása, piaci ismeretei és az előállított termékek minősége is 



  17

indokolta a tőkekihelyezést. A kárpátaljai félnek a magyar tőke pótlólagos anyagi erőforrást 

nyújtott a vállalkozáshoz, az importált gépek révén pedig a korszerűbb technológiához is 

hozzájutott. 

 

6.) A Kárpátalján befektető magyar vállalatok tulajdonspecifikus előnyei az általuk 

alkalmazott magasabb színvonalú technológiához és termelési eljárásokhoz kötődnek, 

amelyek elsősorban a piacgazdasági átmenetet később megkezdő, gazdasági szempontból 

hazánkhoz képest elmaradottabb országok piacain használhatók ki.  

 

A feltételezés a termelő és szolgáltató magyar vállalatok kárpátaljai tőkekihelyezései esetében 

igaz (a 20 megkérdezett vállalat közül 10 illetve 4 vállalat), amelyeknél elsősorban a műszaki-

technológiai ismeretek biztosítottak versenyelőnyt a helyi piaci szereplőkkel (esetleg más 

külföldi versenytársakkal) szemben. Emellett a termelési és szolgáltatási tapasztalatok is 

szerepet játszottak a külföldi befektetés megvalósulásában: a tőkét kihelyező magyar 

vállalatok 90%-a (18 cég) ugyanis az 1989-1997 közötti időszakban létesült, részben a már 

korábban is működő állami nagyvállalatok privatizáció során történő újraszervezésével. A 

befektető cégek tehát komoly műszaki tudással, termelési tapasztalattal, ismert márkákkal, 

esetenként szabadalmi védettséget élvező termékekkel rendelkeztek. A magyar vállalatok 

tapasztalatai és technológiai ismeretei a modernizáció lehetőségét kínálták Kárpátalja 

alacsony hatékonysággal működő gazdasági ágazatai számára. Az ukrán (ezen belül is az 

országos átlagnál alacsonyabb fejlettségű kárpátaljai) piacon realizált működőtőke-

befektetések ténye ugyanakkor arra enged következtetni, hogy a befektető magyar KKV-k és 

nagyvállalatok technológiai ismeretekhez és tapasztalathoz köthető tulajdonspecifikus előnyei 

ahhoz voltak elegendők csupán, hogy egy kevésbé nagy fogyasztói igényeket támasztó piac 

vállalatainak hasonló típusú előnyeit felülmúlják. A magyar cégek külföldi terjeszkedését 

felgyorsíthatta a vállalatspecifikus előnyök elavulásától való félelem is, de a folyamatot 

elsősorban a külső környezet (szűk magyar piac, globalizációs trendek) motiválták.  

Az értékesítéssel foglalkozó leány- illetve vegyesvállalatok esetében (a minta 30%-a, 

összesen 6 vállalat) a jó minőségű (és a fejlettebb országok termékeinél olcsóbb) áruk 

nyújtottak a magyar cégek számára egyedi és fenntartható kompetitív előnyöket. A magyar 

befektetők vállalatspecifikus előnyei közül ki kell emelni még a térség gazdasági szereplőivel 

korábban kiépített üzleti (esetlegesen rokoni) kapcsolatokat is. A szabolcsi vállalatok 

dominanciája a befektetők között így elsősorban arra vezethető vissza, hogy földrajzi 

közelségüknek és korábbi kapcsolatoknak köszönhetően szélesebb körű és pontosabb piaci 
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információkkal rendelkeztek az ország más pontjain működő (esetlegesen tőkeerősebb) 

versenytársaiknál. A szervezési és menedzsment illetve a marketing ismeretek csak a 

nagyvállalatok esetében számítottak fontos tulajdonspecifikus előnynek.  

 

7.) Kárpátalja a Magyarországhoz való földrajzi közelség, a közös történelmi múlt, a 

rendszerváltás előtti kereskedelmi kapcsolatok és mindenekelőtt a térségben élő 

magyar kisebbség révén speciális, csak a magyar befektetők által kiaknázható 

lokációspecifikus előnyöket nyújt a hazai vállalatok számára. A kárpátaljai magyar 

befektetések hátterében sok esetben felfedezhetők a rokoni-baráti, illetve korábbi üzleti 

kapcsolatok.  

 

A földrajzi közelség mellett a megkérdezett 20 vállalat közül 18 esetében a magyar kisebbség 

jelenléte és a nyelvi akadályok hiánya játszott döntő szerepet abban, hogy Ukrajnán belül 

Kárpátalját választották telephelyként. A korábban bemutatott kockázatos és bizonytalan 

ukrajnai üzleti környezetben a magyar vállalkozások tőkeerősebb nyugat-európai (pl.: 

osztrák) versenytársakkal szembeni előnye elsősorban abból származik Kárpátalján, hogy a 

térségben élő magyar kisebbség tagjaihoz fűződő vagy a rendszerváltás előttre visszanyúló 

üzleti kapcsolataiknak köszönhetően rendelkeznek azokkal a piaci információkkal, amelyek 

befektetéseik biztonságát és sikerességét biztosíthatják. A Kárpátalja által nyújtott komparatív 

előnyöket tehát a magyar KKV-k egy olyan csoportja tudja kihasználni, amely jól ismeri a 

helyi viszonyokat, tisztában van az ukrán gazdaság íratlan szabályaival és/vagy megbízható 

partnereinek köszönhetően el tud igazodni a jogi bizonytalanságok útvesztőiben. A befektetők 

jellemzően vegyesvállalatokat létesítenek, amelyekben a partnerek a helyi magyar kisebbség 

tagjai. Ezekben az esetekben tehát nem is annyira ukrán-magyar, mint inkább magyar-magyar 

tőkekapcsolatról van szó. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a megkérdezett vállalatok 

működőtőke-befektetéseik döntő többségét az ukrán megye magyarlakta területein, elsősorban 

Beregszász városában és a beregszászi járásban valósították meg. A magyar befektetők tehát 

főként a helyi magyar kisebbség vállalkozásaiba visznek ki tőkét, vegyesvállalatokat hoznak 

létre. Az egy nemzethez tartozás, a közös kulturális tényezők, a térség vállalkozóival kiépített 

személyes, informális kapcsolatok különösen azon kisebb magyar cégek számára könnyítik 

meg a működőtőke-befektetéseket, amelyeknek más külföldi piacokon hiányoznának a piaci 

ismeretei. 
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8.) A magyar vállalatok kárpátaljai befektetései elsősorban piacszerző jellegűek. Az 

Ukrajnában előállított termékek nemcsak a 46 milliós ukrán piacon adhatók el 

könnyebben, de - a FÁK-térség belső vámkedvezményei alapján - szélesre nyílhat 

előttük az orosz piac is.  

 

A Kárpátalján magyar tőkével létesített vegyes- és leányvállalatok értékesítési piacaira 

vonatkozó kérdés megerősítette a befektető vállalatok piacszerző indítékait. A magyar tőkével 

működő kárpátaljai vegyes- és leányvállalatok jellemzően nem a magyar- illetve az uniós 

piacokon értékesítenek. A kérdőíves felmérésben szereplő vállalatok közül 15 cég kelet-

európai piacokon bonyolítja eladásait, ebből 11 csak az ukrán piacon van jelen, 2 az ukrán 

mellett az orosz piacot is ellátja, további 2 pedig csak az orosz piacra termel. Az ukrán piacot 

megcélzó vállalatok egy csoportja (3 cég) csak Kárpátalján értékesít: ezek a vállalatok 

helyhez kötött szolgáltató tevékenységet (ivóvízszolgáltatás, hulladékkezelés) folytatnak, 

amelyhez részben a térségben korábban kiépített infrastrukturális hálózatot veszik igénybe. A 

mintában szereplő vállalatok közül 4 cég szállít ugyan a magyar piacra is, de értékesítéseiket 

döntően Ukrajnában vagy más uniós országokban bonyolítják. A piac mérete mellett a magyar 

befektetőket leginkább az ukrajnai viszonylatban is olcsó munkabérek vonzották. A 

befektetési döntésekben – a vállalat tevékenységének jellegétől függően – az alacsony 

szállítási, termelési vagy infrastrukturális költségek játszottak további szerepet, ezek azonban 

a munkaerőköltségeknél sokkal kisebb jelentőséggel bírtak. A KKV-k és a nagyvállalatok 

motivációi közt nem mutatható ki lényeges különbség: a piachoz való hozzáférés 

vállalatmérettől függetlenül a tőkekihelyezések legfontosabb indokának tekinthető. Az 

alacsony munkaerő- és szállítási költségek a KKV-k számára tűnnek fontosabbnak. 

Összességében elmondható, hogy a befektető kis- és középvállalatok a határhoz közel fekvő, 

magyar kötődésekkel rendelkező régióban létesített befektetések révén korábbi üzleti vagy 

személyes (rokoni, baráti) kapcsolataikból származó versenyelőnyeiket kihasználva a 

dinamikus növekedési kilátásokkal kecsegtető kelet-európai piacokhoz kívántak hozzáférni. 

 

Mivel a magyarországi piac növekedési rátája és vásárlóereje feltehetően nem változik 

jelentősen az elkövetkező időszakban, a kárpátaljai tőkekivitel (az egyértelmű kockázatok 

mellett) a jövőben növekedési és jövedelemstabilizációs lehetőséget jelenthet a külpiacra 

lépésre érett magyar kis- és középvállalkozások számára. Keleti szomszédunk gazdasága 

ugyanis a válságot követően valószínűleg ismét egy az európai átlagot meghaladó növekedési 

pályára fog állni. A térséget jól ismerő külgazdasági diplomaták szerint a tőkekapcsolatok 
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jelenlegi szintje még mindig elmarad a lehetőségektől. Az együttműködés a két gazdaság 

egymást kiegészítő jellegét figyelembe véve különösen az olyan ágazatok esetében lehet 

gyümölcsöző, mint az agrárium, az IT, a szolgáltatási szektor, az élelmiszeripar, vagy a 

gépipar és a logisztika. Ahhoz azonban, hogy a jövőben tovább folytatódjon a Kárpátaljára 

kihelyezett magyar tőkeállomány növekedése és a magyar kis- és középvállalkozások közül 

ne csak a rokoni és üzleti kapcsolatokkal rendelkező vállalkozók lássanak perspektivikus 

befektetési lehetőségeket a határ menti ukrán megyében, mindenekelőtt az Ukrajnában 

általánosan jellemző üzleti környezetnek kellene megváltoznia, befektetőbarátabbá válnia. 

Ezen pedig elsősorban a piacgazdasági viszonyok meggyőző jelenléte tud segíteni, a 

reformfolyamat eddiginél következetesebb és hatékonyabb megvalósítása.  
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I. Aim and structure of the dissertation 

 

According to the World Investment Report 2011, Hungary is the second largest foreign 

investor regarding outward FDI stock behind Poland and ahead of the Czech Republic and 

Slovenia among the new member states of the European Union. Real comparisons can be 

made on the basis of per capita OFDI or OFDI/GDP indicators. According to these indicators, 

Hungary’s leading position in the region is even more pronounced: only Estonia and Slovenia 

have similarly high stocks in the region. The amount of the outward FDI stock is distributed 

very disproportionately among the Hungarian companies because of MOL Group, which 

accounts for more than four-fifths of the total foreign assets of the top 19, but it is worth 

noting that the estimated number of the Hungarian firms that invest abroad is around 7000 

including a substantial number of small and medium-sized enterprises. (Sass-Kovács 2011, 

p.10-11.) The regional distribution of the Hungarian outward FDI has been experiencing a 

fundamental reorientation since the systemic change. While between 1996 and 1998 the 

developed Western European countries were the main destination of FDI outflows motivated 

primarily by tax avoidance and sale purposes, in 2010 only 7,5% of the Hungarian outward 

FDI was directed to the old member states of the European Union. After the millennium, 

mainly the Central and South East European countries have offered attractive investment 

opportunities for the internationalizing Hungarian companies due to the evolution of the 

privatization process. In 2010, 22% of the total FDI outflows were invested in the Central 

Eastern European new EU member states (mainly in Slovakia), while 23% was directed to the 

South East European countries (mainly in Croatia). During the investment decisions, the 

sustained economic growth of the host country, its geographical proximity have been played 

an important role and also the strong historical and cultural ties proved to be decisive.  

Considering the amount of the invested capital, Ukraine has never been the main destination 

for Hungarian outward FDI, though between 1998 and 2010 the share of our eastern 

neighbour in the outward FDI stock increased significantly (from 1,8% to 3%). According to 

the number of companies operating with Hungarian capital the country merits the attention of 

economists, particularly Transcarpathia, the Ukrainian county along the border where the 

number of companies with Hungarian participation increased to over 250 in 2009 which can 

presume the high proportion of SMEs among the investors (Hungarian Investment and Trade 

Development Agency). Due to its peripheral character and to the significant number of 

Hungarian minority living in the region, Transcarpathia, which is located on the external 

border of the European Union, provides unique comparative advantages for Hungarian SMEs 
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but at the same time the companies are facing particular challenges and problems arising from 

the differences of the investment environment in the two countries. 

The dissertation presents the characteristics of the Hungarian FDI invested in Transcarpathia 

through a double lens: on the one hand taking into account the research results concerning the 

outward FDI of the Central Eastern European countries, on the other in the light of the socio-

economic processes of the Hungarian-Ukrainian border region. The multifaceted approach 

provides the opportunity to explore the similarities with the investments of the companies of 

other Central Eastern European countries but to identify the region-specific features of the 

Hungarian FDI invested in Transcarpathia as well. The research will also enable to gain 

experience about the special group of the Hungarian SMEs entertaining strong economic ties 

with the Ukraine. Up to the present only few research has dealt with these companies because 

of the little share of the SMEs from the Hungarian outward FDI stock and the difficult 

availibility of the investors. The aim of the dissertation is to explore the characteristics of the 

Hungarian companies investing in Transcarpathia, to identify the source of their competitive 

advantages allowing them foreign expansion and their most important investment motives. 

The research extends to the characteristics of size of the investing companies and the modes 

of their market entry as well aiming to prove (or disprove) the previously formulated 

hypotheses about the dominant role of the SMEs and the high share of the joint ventures. If, in 

the case of the Transcarpathian companies established with Hungarian capital, the form of 

joint ventures proves to be predominant, a new research question will arise whether the 

Hungarian ownership in the case of the Transcarpathian partner companies can be justified or 

not. Or in other words can we declare that the presence of the Hungarian minority in 

Transcarpathia facilitates the Hungarian FDI directed to the region via belonging to one 

nationality (family ties and business relations dating back to the period before the systemic 

change)? With the analysis of the regional distribution of the Hungarian parent companies, the 

research will answer the question whether the Hungarian investments realized in 

Transcarpathia are cross-border in nature i.e. the economic actors of the neigbouring 

Szabolcs-Szatmár-Bereg county are more active as investors in Transcarpathia than the 

companies established in other Hungarian counties. 

The theoretical part of the dissertation is composed of two main chapters: the first chapter 

presents the literature on the interationalization process of the firms in order to establish the 

empirical research examining the investment motives of the Hungarian companies investing 

in Transcarpathia. The author has been relying mainly on the eclectic (or OLI) paradigm of 

John Dunning published in 1977 during the redaction of the survey. (Dunning 1993, Dunning-
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Lundan 2008) It explains why firms start investing abroad (ownership specific advantages), 

where they invest (location specific advantages) and why they select FDI out of all possible 

forms of foreign market entry (internationalization advantages). Though the eclectic paradigm 

was mainly designed to explain the behaviour of the large MNEs, the theory is suitable with 

some restrictions for the investments of SMEs as well. Whereas the results of the interviews 

prepared before the survey rendered it probable that in Transcarpathia among the four types of 

the Hungarian companies investing abroad (Antalóczy-Sass 2008, p.15.) the Hungarian-

owned medium-big sized and small-medium sized companies are present in large number, 

several other theories (the sequential internationalization process model of Uppsala School, 

the network approach) explaining especially the internationalization of smaller companies 

were taken into account because they reveal further contexts of the FDI activities of 

companies. (Johanson-Wiedersheim-Paul 1975; Johanson-Mattsson 1988; Johanson-Vahlne 

1990; Antalóczy-Sass 2011) Given the fact that these models are based on the analysis of 

outward FDI from developed countries, an other theory, the investment development path 

(IDP) paradigm explaining the outward FDI by firms based in the developing economies will 

be presented in the chapter. The results of the research concerning the internationalization 

process of the firms from Central and Eastern European countries will be summarized as well. 

(Dunning-Narula 1996; Svetličič, in: Svetličič-Rojec 2003; Svetličič-Jaklič-Burger 2007) 

The border regions have specific characteristics because their economic and social 

development is directly and significantly affected by the proximity of the state border. This 

statement is true for Transcarpathia, the examined research area of the Hungarian investments 

as well, which is situated along the Hungarian-Ukrainian border. Therefore in the third 

chapter of the dissertation the effects of the existence and the permeability of borders on the 

economic development of border regions will be presented with the help of location and 

polarization theories. In the works of classical theorists, the border was defined as a dividing 

line constraining the economic development through customs duties and quantitative 

restrictions and the border regions were seen as underdeveloped areas compared to the 

national average because the high level of economic and political risks kept away the 

investors. Although in the new theories emerging since the fifties in consequence of the 

liberalization and integration processes mainly the binding functions of the borders are 

accentuated and the border regions are presented as potential development zones due to their 

weaknesses transformable into strenghts, the effects of the borders on the economic 

development of Transcarpathia is better demonstrated in the works of classical theorists. In 

the case of the areas along the Hungarian-Ukrainian border, the borders delimitated after 
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World War I divided a coherent peripheral region and by their barrier functions remaining 

until the nineties they made the economic, cultural and personal contacts between people 

living on the two sides of the border impossible. After the systemic change the dividing role 

of the borders has eased, but the neighbouring depressive areas could not function for each 

other as a development pole. 

Since the EU accession and the Schengen membership of Hungary, Transcarpathia is situated 

not only on the border of two countries but on the border of two different economic systems. 

The new geopolitical situation – despite the difficulties caused by a border with strong 

filtering functions – has created new opportunities for the region to break out of the peripheral 

situation and to identify the sources of endogenous growth. In the fourth chapter of the 

dissertation, after a short introduction to the economic history of the region, the economic and 

social development of Transcarpathia since the turn of the Millennium will be presented. The 

steady growth of the GDP and of the FDI inflows in Transcarpathia over the past decade has 

influenced the location decision of the Hungarian investors as well, especially when compared 

to the stagnation observed at the same time on the Hungarian side of the border. The location 

on the external border of the European Union – as the fourth chapter of the dissertation 

reveals – has launched positive changes (decreasing unemployment, GDP growth) mainly on 

the external side of the border thus in the economy of Transcarpathia while Szabolcs-Szatmár-

Bereg county situated on the Hungarian side of the border presents worse indicators than the 

national average.  

Following the review of the impacts of spatial changes on Transcarpathia and on the 

Hungarian-Ukrainian border region, the results of the survey carried out among the Hungarian 

investors of the Ukrainian region will be summarized. The investing firms will be analyzed 

above all from the point of view of firm size and of the location of the parent company. The 

large number of the investing companies and the low amount of the invested capital render the 

investment activity of SMEs probable but it may be asked whether the capital ties are cross 

border in nature, i.e. established between companies from the neighbouring Szabolcs-

Szatmár-Bereg county and those from Transcarpathia or firms established in any part of the 

country find attractive investment destination in the Ukrainian border region. After describing 

the main characteristics of the investing companies, the investment motives of firms will be 

analyzed. Based on Dunning’s eclectic theory, we examine the firm-specific advantages of the 

Hungarian companies compared to the local firms and the location-specific advantages 

provided by Transcarpathia compared to the business environment of the home country which 

could be better used by the Hungarian investors than by other foreign competitors. (In 2009, 
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when the hypotheses of the dissertation were formulated the Hungarian FDI stock invested in 

Transcarpathia reached 34.7 million USD and Hungary was the fourth largest investor in the 

region. Due to the global financial crisis, the position of the Hungarian investors deteriorated: 

in January 2011 Hungary stood at the sixth place in the ranking of the investor countries with 

31.7 million USD of invested capital.) By the involvement in the research of the theories 

describing the internationalization of the SMEs (the sequential internationalization model of 

the Scandinavian School, the network approach), additional aspects of the activities of the 

investing companies will be revealed. It can be examined whether the commitment of 

resources in foreign markets has taken place gradually i.e. the foreign direct investment was 

preceded by other forms of international activities (for example export) or whether in the 

background of the foreign investments there are other hidden factors before the economic 

logic (family and previous business ties) besides profit maximization. In this context, the role 

of the Hungarian minority living in the region have been dealt with as well in the attraction of 

the FDI of the home country. Finally, the survey carried out among the Hungarian companies 

present in Transcarpathia examines the investment experiences (for example the company’s 

start-up problems) and the expectations of firms of the Hungarian government as well. One 

question refers to the effects of the Schengen border control system on the functioning of 

investing companies in order to confirm, reject or refine the affirmation that the strong 

filtering functions of the EU external border affect the development of the cross border 

economic relations negatively. We must not forget the fact that the investments realized in the 

Ukrainian Transcarpathia take place in a business atmosphere which is very different from the 

European standards hence the investor must be familiar with this environment or the profit 

must exceed the costs arising from the unfamiliarity with the written and unwritten business 

rules. The relevance of the topic of the dissertation is sustained by the fact that the Hungarian-

Ukrainian border will probably remain the external border of the European Union for a long 

time, therefore it is a key issue for both countries to view the current situation of the cross 

border economic cooperation realistically in order to assure the common exploitation of 

opportunities in the future. 
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II. Research hypotheses 

 

In the dissertation, about the Hungarian-Ukrainian border region one hypothesis (1.a) and 

about the Hungarian investments in Transcarpathia six hypotheses (2., 3., 4., 6., 7., 8.) will be 

formulated which are completed with two general hypotheses. (1.b, 5.) 

 

1.a) With the EU-accession of Hungary, the Ukrainian-Hungarian border region has got in a 

new geopolitical situation, its role in the European spatial structure has changed. 

Consequently the economic development of the Hungarian Szabolcs-Szatmár-Bereg continue 

stagnating, but on the Ukrainian, more underdeveloped side of the border, in the economy of 

Transcarpathia positive trends have been started. This statement is especially true, if the areas 

situated directly along the border are examined. Due to the cities located in close proximity of 

the border, the Ukrainian districts are the most dynamically developing parts of 

Transcarpathia, while the microregions of Szabolcs-Szatmár-Bereg situated along the border 

have the worst economic indicators both at county and national level. 

 

1.b) Generally this hypothesis can be formulated so that borders running between different 

socio-economic systems which are supplied with strong dividing and filtering functions 

ensure the possibility of more dynamic economic growth not for the more advanced inner 

side, but always for the more underdeveloped external side (for example in the case of the 

Finnish-Russian or the American-Mexican border region). 

 

2.) Due to the lack of capital of companies established in the region along the border, it can be 

assumed that the Hungarian FDI invested in Transcarpathia has primarily and typically not 

cross border character i.e. not the firms operating in Szabolcs-Szatmár-Bereg county or in the 

Northern Great Plain region invest on the Ukrainian side of the border. Because of the strong 

filtering functions of the Schengen border, the possibility of the establishment of real, 

essentially legal cross border investment relations is limited in the region. 

 

3.) In the case of the statistically Hungarian FDI inflows to Transcarpathia, the phenomenon 

of the so-called round tripping FDI must be taken into account. It means that the 

Transcarpathian entrepreneurs having Hungarian connections establish special purpose 

entities in Hungary then the statistically Hungarian capital is reinvested again in its own 
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companies in the form of FDI to acquire the tax benefits provided by the Ukrainian 

government for the companies operating with foreign capital. This type of investment cannot 

be regarded as real foreign direct investment, thus the theories presented in the first part of the 

dissertation cannot be referred to these cases. Therefore those Hungarian companies which 

invest in Transcarpathia but are not engaged in real business activity in Hungary had to be 

excluded from the survey. The following hypotheses will only concern the foreign 

investments of the companies carrying out real production and service activities in Hungary.  

 

4.) Out of the four types of the Hungarian companies investing abroad distinguished by 

Antalóczy-Sass (Antalóczy-Sass 2008, p.15.), in Transcarpathia primarily the Hungarian-

owned SMEs can be found i.e. the competitive advantages offered by the Ukrainian region 

along the border are exploitable mainly for this group of companies. The large Hungarian 

companies which are able to invest more capital and bear greater risks establish subsidiaries 

in the internal regions of Ukraine and not in the border region. 

 

5.) The economic theories which explain the motives of FDI are based generally on the 

activity of MNCs of developed countries and ignore the investments of SMEs. The eclectic 

paradigm of John Dunning regarded as a synthesis of the economic theories –with some 

restrictions - can be applied to the explication of the investment motives of SMEs as well ( see 

Hollenstein 2001; Nakos-Brouthers 2002; Svetličič–Jaklič–Burger 2007). The examination of 

the motives of foreign direct investments – in relation to the Hungarian FDI invested in 

Transcarpathia – by other theories describing the internationalization processes of smaller 

companies (IDP paradigm, sequential internationalization model, network theory) can be 

completed because they reveal further contexts of the FDI activities of companies. 

 

6.) The firmspecific advantages of the Hungarian companies investing in Transcarpathia are 

related to the higher level of technology and to the more developed production processes 

which are exploitable primarily in the economically less developed countries where the 

transition to the market economy started later than in Hungary. 

 

7.) Due to the geographical proximity, the common historical past, the personal and business 

ties established before the systemic change and above all to the Hungarian minority living in 

the region, Transcarpathia provides unique locationspecific advantages for Hungarian 

investors compared to their Western European competitors. In the background of the 
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Hungarian investments in Transcarpathia, often former business and family ties can be 

explored. 

 

8.) The Transcarpathian investments of the Hungarian companies are driven primarily by 

market-seeking motives. The goods produced in the Ukraine can be sold more easily not only 

in the Ukrainian market of 46 million people, but – due to the internal tariff concessions of the 

CIS region – in the Russian market as well. 

 

 

III. Research methodology 

 

In order to establish the research about the Hungarian investments in Transcarpathia, in the 

first part of the dissertation the national and international literature on the theories of 

international production was reviewed especially with regard to the research results on the 

outward FDI of the Central Eastern European countries. It was followed by a survey carried 

out with the directors of investing Hungarian companies or with the executive directors of the 

subsidiaries/joint ventures established in Transcarpathia. The questions of the survey were 

concerned with the general characteristics of the investing companies and their subsidiaries 

(location of the headquarter, activity, size, ownership) and - based on the eclectic paradigm of 

Dunning – they concentrated on the investment motives, on the firmspecific advantages of the 

Hungarian companies enabling foreign investment, and on the locationspecific advantages of 

Transcarpathia exploitable by Hungarian investors as well. (The internalization advantages – 

with regard to the fact that the majority of the investing firms are SMEs having one or a few 

subsidiaries – did not play an important role.) During the analysis of the motives of foreign 

direct investments, beside the eclectic paradigm, other theories (IDP paradigm, the sequential 

internationalization model of the Uppsala School, network approach) can be taken into 

account because they reveal further contexts of the FDI activities of companies. Due to the 

relatively unexplored subject of the Hungarian investments in Transcarpathia, before the 

survey special emphasis was laid on the recognition of the opinion of the experts. The 

dominant actors of the Hungarian-Ukrainian border region were interviewed (representatives 

of chambers of commerce, of diplomatic bodies, of business development centers, of regional 

development agencies) who have the best understanding – due to their work – of the cross 

border economic relations. The statistical data relevant from the point of view of the topic 

were explored as well. The population of the survey covers all Hungarian companies 
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investing in Transcarpathia since the systemic change. In the beginning of 2009 according to 

the Statistical Office of Transcarpathia, the amount of the Hungarian investments reached 

34.7 million USD which is coupled with the activity of 254 companies operating with 

Hungarian capital. Because the stock of the Hungarian FDI invested in the Ukrainian region 

decreased in the following years (in January 2010, it amounted to 32 million, one year later in 

January 2011 to 31.7 million USD) and because in many cases the invested FDI is considered 

Hungarian only in the statistical sense, the survey calculated about 200 companies operating 

with Hungarian capital. Out of these 28 companies were contacted personally or by phone but 

in the light of the interviews carried out before the survey the round tripping character only in 

the case of 20 companies can be clearly excluded. Consequently these companies may have 

been included in the sample because the theories of FDI serving as the base of the survey (the 

OLI paradigm, the sequential internationalization model of the Scandinavian School and the 

network approach) in the case of the round tripping investments can not be applied. The 

selection of the sampled companies was made using the contacts of the associations familiar 

with the investors of the region (diplomatic bodies, business development centers, regional 

development agencies) and by the snowball method. By the selection of the sample it was to 

be expected that the Hungarian investors were difficult to access and to be interviewed. These 

difficulties could be eliminated through personal interviewing and with the help of 

intermediary persons and organizations known by the investors. Because of the small number 

of sampled companies the survey cannot be considered as representative but it can be 

concluded that due to the difficult accessibility and the low response willingness of the 

investing firms and to the illegal activities characterizing the region since the nineties this 

type of research, revealing the investment motives has not yet been carried out. 

The Hungarian investors are forced to operate in a very different business environment in 

Transcarpathia which on the one hand explains the high share of joint ventures (the Hungarian 

entrepreneurs try to cope with the involvement of local actors), but on the other hand it 

predicts that only a specific group of entrepreneurs is able to survive as foreign investor in the 

Ukrainian region along the border. The research is aimed to reveal the characteristics of the 

companies operating with Hungarian capital in Transcarpathia, their most important sales 

markets and the factors hindering their operation as well.  
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IV. Research results 

 

In the dissertation, about the Hungarian-Ukrainian border region one hypothesis (1.a) and 

about the Hungarian investments in Transcarpathia six hypotheses (2., 3., 4., 6., 7., 8.) were 

formulated which were completed with two general hypotheses. (1.b, 5.) Hereunder, the 

research results obtained and the conclusions drawn are summarized according to the 

hypotheses. 

 

1.a) With the EU-accession of Hungary, the Ukrainian-Hungarian border region has got in a 

new geopolitical situation, its role in the European spatial structure has changed. 

Consequently the economic development of the Hungarian Szabolcs-Szatmár-Bereg continue 

stagnating, but on the Ukrainian, more underdeveloped side of the border, in the economy of 

Transcarpathia positive trends have been started. This statement is especially true, if the 

areas situated directly along the border are examined. Due to the cities located in close 

proximity of the border, the Ukrainian districts are the most dynamically developing parts of 

Transcarpathia, while the microregions of Szabolcs-Szatmár-Bereg situated along the border 

have the worst economic indicators both at county and national level. 

 

After examining the socio-economic indicators of the two administrative units (the Hungarian 

Szabolcs-Szatmár-Bereg and the Ukrainian Transcarpathia) we can state that since the 

millenium the regional and the per capita GDP growth has been continous in the Hungarian-

Ukrainian border region. However in Transcarpathia, on the external side of the EU border 

the growth of both economic indices has been more dynamic. Concerning the other examined 

indices, in the economy of the two counties alongside the border, opposite tendencies can be 

observed. While in Szabolcs-Szatmár-Bereg county the unemployment rate has continued to 

rise, the industrial production growth has not overcome the national average, and the stock of 

foreign direct investment has been declining since 2004, in the economy of Transcarpathia 

positive trends started: the volume of industrial production has significantly exceeded the 

national average and the national and foreign direct investment have led to a spectacular 

reduction in the unemployment rate. We can also state that the positive tendencies in the 

regional economy did not change the position of Transcarpathia among the Ukrainian 

administrative units substantially as far as the examined economic indices are concerned 

therefore the peripheral economic situation of both areas is maintained within their own 

country. It is also true that in the Hungarian-Ukrainian region a periphery meets periphery 
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(see Hardi 2000), but this approach must be refined so in the light of the economic processes 

of the decade before the crisis that a dynamic periphery (Transcarpathia) meets a lagging and 

stagnating periphery (Szabolcs-Szatmár-Bereg). In order to „overbalance” the Hungarian area 

from the current stagnating situation, further economic development is inevitable, which 

involves strenghtening the industrial and services sectors, the real transformation of 

agricultural production, the exploitation of the „periphery-benefits”provided by the EU 

enlargement and above all due to the geographical location, the exploitation of the 

opportunities of cross-border economic - mainly logistics cooperation. (Unfortunately in the 

absence of the Ukrainian statistical data, the socio-economic indicators of the NUTS 4 

administrative units situated directly along the border are not comparable to each other.) 

 

1.b) Generally this hypothesis can be formulated so that borders running between different 

socio-economic systems which are supplied with strong dividing and filtering functions 

ensure the possibility of more dynamic economic growth not for the more advanced inner 

side, but always for the more underdeveloped external side (for example in the case of the 

Finnish-Russian or the American-Mexican border region). 

 

2.) Due to the lack of capital of companies established in the region along the border, it can 

be assumed that the Hungarian FDI invested in Transcarpathia primarily and typically does 

not have cross border character i.e. it is not the firms operating in Szabolcs-Szatmár-Bereg 

county or in the Northern Great Plain region invest on the Ukrainian side of the border. 

Because of the strong filtering functions of the Schengen border, the possibility of the 

establishment of real, essentially legal cross border investment relations is limited in the 

region. 

 

Due to the Hungarian minority surpassing 12% of its population, the external economic 

relations of Transcarpathia with Hungary are much stronger than with any other Ukrainian 

region. Hungary is the most important export partner of Transcarpathia and the high number 

of the Hungarian-Ukrainian joint ventures attests the intensity of the investment links. Due to 

the lack of capital of companies established in the region along the border, it was assumed 

that the Hungarian FDI invested in Transcarpathia primarily and typically does not have cross 

border character. Contrary to my expectations, the research has shown that the firms 

established in Szabolcs-Szatmár-Bereg county and in the Northern Great Plain region invest 

more actively in Transcarpathia in comparison with the firms operating in other regions of 
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Hungary. 9 out of the 20 sampled companies have their headquarters in the Northern Great 

Plain Region out of which all except one is found in Szabolcs-Szatmár-Bereg county directly 

neighbouring Transcarpathia (mainly in Nyíregyháza). Further 4 of the questioned firms 

operate in Budapest. The investment activity of the companies of the Northern Hungarian 

region and of the Southern Great Plain region could also be emphasized: 2 and 3 out of the 

surveyed investor firms have their headquarters in these areas. Only 2 out of the sampled 

companies arrived from the most developed (and more distant) Transdanubian regions. 

Despite the investment activity of the Hungarian firms from Szabolcs-Szatmár-Bereg county 

in Transcarpathia we can state that under present conditions the development of the relations 

between companies is strongly limited in the Hungarian-Ukrainian border region therefore 

neither now nor in the near future can we speak about the establishment of an integrated 

border economy. 

The geographical proximity of Transcarpathia has played a major role in investment 

decisions. Half of the investing companies have their headquarters at a distance of 80-170 km 

(2-3 hours) from the Hungarian-Ukrainian border, which - apart from the difficulties of border 

crossing - allows easier contact between the investing Hungarian firm and its Transcarpathian 

affiliate or joint venture operating with Hungarian capital share. The geographic proximity 

can be a key factor from the point of view of market informations as well. In the case of the 

investing companies situated farther from the Hungarian-Ukrainian border, it is necessary to 

emphasize the importance of the formerly established business (or personal) ties with the 

Hungarian economic players of the region. According to my experiences, the majority of the 

surveyed companies might have lacked the resources and the market informations required to 

invest on other foreign markets. 

Concerning the effects of the difficult permeability of the Schengen border on the activity of 

the firms operating with Hungarian capital share, there are different opinions among the 

economic actors: there is a consensus about the fact that the Schengen border did not create 

optimal conditions for the blossoming of the economic relations although many interviewed 

believe that despite the tightening of border control, border crossing has become easier 

compared to the nineties. Illegal activities (illegal migration, smuggling) have still persisted 

since December 2007 and, cross-border criminality is still significant but with the decline in 

the number of smugglers, the waiting time for crossing the border has decreased as well. 

According to the results of the survey, the major obstacle for the development of the 

economic relations is primarily not the Schengen border but the different investment 

environment of the two countries. Although the foreign investment law and the corporate law 
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in the Ukraine do not differ significantly from those of the EU, the formation of an investment 

environment similar to the European one has failed after the systemic change. For Hungarian 

investors, the most serious problems were definitely bureaucracy, corruption and the 

prevalence of the black economy. The lack of a stable and predictable legal environment is an 

additional risk for the investors. The difficulties are caused by the controversial formulation 

and the frequent changes of the laws and by their problematic execution which can be traced 

back to the activities of the weak and corrupt courts. Primarily the complicated administrative 

procedures interwoven with corruption related to the business start-up, real estate purchase 

and the registration of the property rights together with the lack of the guarantees of the 

investor’s rights can be alarming for Hungarian investors. 

 

3.)  In the case of the statistically Hungarian FDI inflows to Transcarpathia, the 

phenomenon of the so-called round tripping FDI must be taken into account. It means that the 

Transcarpathian entrepreneurs having Hungarian connections establish special purpose 

entities in Hungary then the statistically Hungarian capital is reinvested again in their own 

companies in the form of FDI to acquire the tax benefits provided by the Ukrainian 

government for the companies operating with foreign capital. This type of investment cannot 

be regarded as real foreign direct investment, thus the theories presented in the first part of 

the dissertation cannot be referred to these cases.  

 

The Hungarian FDI in Transcarpathia grew the fastest in the period between 1995 and 2000 

when its amount increased sevenfold. In the second half of the nineties, the majority of the 

Hungarian investments directed to the Ukraine was realized in the economy of the Ukrainian 

region along the border. Although between 2000 and 2009 the increase of the Hungarian FDI 

stock invested in Transcarpathia continued, the period was characterized by a less dynamic 

growth. The interviews carried out during the research justify that in the background of the 

FDI investments of the early nineties not necessarily the real investment aim of the Hungarian 

economic actors can be found, but it can primarily be explained by the phenomenon of the 

round tripping FDI. It means that the Transcarpathian entrepreneurs having Hungarian 

connections established special purpose entities in Hungary then the statistically Hungarian 

capital was reinvested again in their own companies in the form of FDI to acquire the tax 

benefits provided by the Ukrainian government for the companies operating with foreign 

capital. In the case of the Ukraine where Cyprus and the British Virgin Islands are on the top 

of the list of investor countries the phenomenon of the round tripping FDI is not at all 
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unprecedented. The seemingly Hungarian but originally Ukrainian capital has not disappeared 

from the economy of Transcarpathia, but its share is much lower than in the nineties since the 

tax benefits provided by the Ukrainian government for the companies operating with foreign 

capital have been abolished. Due to the strengthening of the Hungarian companies, the slowly 

consolidating market economic conditions in the Ukraine and the tightening of the border 

control system, from 2000 onwards the real (not only in the statistical sense) Hungarian FDI 

has also appeared in the region. However, at the same time, the share of the Ukrainian border 

region from the Hungarian FDI invested in the Ukraine has decreased drastically in contrast to 

the nineties: according to our estimation based on the data of the Hungarian National Bank 

and the Statistical Office of Transcarpathia, in 2009 approximately only 7-10% of the 

Hungarian FDI invested in the Ukraine appeared in the border region. 

 

4.) Out of the four types of the Hungarian companies investing abroad distinguished by 

Antalóczy-Sass (Antalóczy-Sass 2008, p.15.), in Transcarpathia primarily the Hungarian-

owned SMEs can be found, i.e. the competitive advantages offered by the Ukrainian region 

along the border are exploitable mainly for this group of companies.  

 

In the case of Transcarpathia, it is not the amount of the invested capital but the number of 

investing companies that gives importance to the activity of Hungarian investors: according to 

the data of the Hungarian Investment and Trade Development Agency, in 2009 the number of 

companies with Hungarian participation in Transcarpathia increased to over 250. The high 

number of the companies presume the high proportion of SMEs among investors whose 

activity is carried out in an environment hardly comparable to other regions. The research 

justifies our hypothesis formulated on the basis of the number of investing firms because the 

majority of the sampled Hungarian companies investing in Transcarpathia (14 out of 20) is 

micro, small and medium-sized enterprises. The investing SMEs have employed typically 25-

49 or 50-99 employees. Altogether 30% of the questioned firms (6 companies) were large 

companies with over 250 employees. Examining the ownership structure it has been revealed 

that the majority of the investing companies (16 out of 20) are wholly, while 2 firms are in 

majority Hungarian-owned enterprises (big, formerly state-owned companies which were 

privatised through the stock exchange). Among the surveyed companies there were only 2 

firms which invested in Transcarpathia as the Hungarian affiliate of a foreign-owned 

multinational enterprise. 
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Due to its proximity and to the significant number of Hungarian minority living in the region, 

Transcarpathia offers promising investment opportunities primarily for the Hungarian SMEs. 

The large Hungarian (but often foreign-owned) companies which are able to invest more 

capital and bear greater risks establish subsidiaries in the dynamically developing capital and 

in the internal industrial regions of the Ukraine and not in the border region. 

 

5.) The economic theories which explain the motives of FDI are based generally on the 

activity of MNCs of developed countries and ignore the investments of SMEs. The eclectic 

paradigm of John Dunning regarded as a synthesis of the economic theories –with some 

restrictions - can be applied to the explication of the investment motives of SMEs as well (see 

Hollenstein 2001; Nakos-Brouthers 2002; Svetličič–Jaklič–Burger 2007). The examination of 

the motives of foreign direct investments – in relation to the Hungarian FDI invested in 

Transcarpathia – by other theories describing the internationalization processes of smaller 

companies (IDP paradigm, sequential internationalization model, network theory) can be 

completed because they reveal further contexts of the FDI activities of companies. 

 

According to the results of the survey, for the Hungarian SMEs investing in Transcarpathia 

the validity of the theory of Dunning can be established primarily in relation to the firm- and 

locationspecific advantages. The relevance of the internalization advantages is not typical 

because the majority of the investing companies are SMEs which do not have further 

subsidiaries in other regions. The pure existence of the Hungarian investments in 

Transcarpathia confirm the affirmation of the IDP paradigm according to which in the 

beginning the outward FDI of the less developed countries is directed to the similarly less 

developed or to the even more underdeveloped neighbouring countries primarily for market-

seeking purposes. The question is, whether the affirmations of the IDP paradigm can be 

justified at regional level as well. It can be assumed that the economic development will 

influence the foreign location decisions of the companies at regional level as well, therefore 

the companies of the less developed regions will invest more likely in the even more 

underdeveloped areas. Anyway, based on the sample we can state that out of the companies 

established in the capital the investment possibilities offered by Transcarpathia were 

promising primarily for the firms of the less developed counties of the Great Hungarian Plain 

and Northern Hungary. Regarding the market entry mode, the internationalization of the 

Hungarian companies investing in Transcarpathia did not follow the sequential 

internationalization model of the Scandinavian School i.e. the firms did not engage in export 
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activities before the establishment of the subsidiaries. It may be explained by the family and 

business ties with the economic actors of the region underlying these investments but other 

factors, such as globalization or the process of European integration may accelerate the 

internationalization of Hungarian firms as well forcing the recently established or privatized 

companies to invest in foreign markets where they can exploit their competitive advantages. 

Although regarding the market entry mode the Scandinavian theory cannot be justified by the 

research, as for the location of the first subsidiaries its conclusions have relevance for the 

Hungarian investments in Transcarpathia as well. The internationalization of the Hungarian 

SMEs started in the case of Transcarpathia as well on physically and culturally close markets 

because due to the Hungarian minority living in the region the psychical distance was smaller. 

In our case, the applicability of the network model may arise by reason of the unusual strenght 

of informal relations between the Hungarian investors and the Transcarpathian economic 

actors. According to Johansson and Mattsson the networks provide the companies with 

information about the resources, markets and technologies, assure the market access of the 

products, the possibility of learning, the acquisition of reputation, economies of scale and 

scope and the share of costs and risks with other firms. 

The establishment of the Hungarian-Ukrainian joint ventures in Transcarpathia can primarily 

be explained by family and former business ties but for the investor the market knowledge, 

the professional skills of the partner and the quality of the products may also justify foreign 

direct investment. For the Transcarpathian partner company, the Hungarian capital provides 

additional financial resource and through the imported machines it has access to modern 

technology. 

 

6.) The firmspecific advantages of the Hungarian companies investing in Transcarpathia are 

related to the higher level of technology and to the more developed production processes 

which are exploitable primarily in the economically less developed countries where the 

transition to the market economy started later than in Hungary. 

 

This hypothesis is relevant in the case of the Transcarpathian investments of the Hungarian 

manufacturing and service companies (10 and 4 companies out of the 20 sampled firms). By 

these companies, it was primarily the technological know-how which provided firm-specific 

advantages against the local or other foreign competitors. However, the production and 

service experiences of the investors have also played a major role: 90% of the questioned 

companies (18 firms) were founded between 1989 and 1997, partly by the reorganization of 
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the formerly state-owned enterprises during the privatization process, therefore they possessed 

considerable technical knowledge, well-known brand names, and in some cases products 

enjoying a patent protection. The experiences and the technological know-how of the 

Hungarian firms made modernization possible for the inefficiently operating economic sectors 

of Transcarpathia. The fact that the investments were realized on the Ukrainian and especially 

on the Transcarpathian market, the development level of which is lower than the national 

average suggests that the ownership specific advantages of the investing Hungarian SMEs and 

large companies are only sufficient to outperform such ownership advantages of firms from 

less demanding markets. The foreign expansion of the Hungarian firms might be accelerated 

by the fear of obsoletion of the ownership-specific advantages but the process was primarily 

motivated by external factors (tight Hungarian market, the trends of globalization). In the case 

of the sales subsidiaries and sales joint venture companies (6 out of the 20 sampled firms) 

good quality and lower price compared to the products of the developed countries have 

provided unique and sustainable ownership-specific advantages for the Hungarian firms. 

Among the firm-specific advantages of the Hungarian investors it is also necessary to 

emphasize the formerly established business (or personal) ties with the economic players of 

the region. The dominance of the companies set up in the adjacent Hungarian county among 

the investors is primarily due to the geographical proximity and to the previous economic or 

personal ties: the companies of Szabolcs-Szatmár-Bereg county possessed more 

comprehensive and more precise market information than the competitor firms operating in 

other parts of the country. The management and marketing skills could be considered as 

important ownership-specific advantages only in the case of large companies. 

 

7.) Due to the geographical proximity, the common historical past, the personal and business 

ties established before the systemic change and above all the Hungarian minority living in the 

region, Transcarpathia provides unique locationspecific advantages for Hungarian investors 

compared to their Western European competitors. In the background of the Hungarian 

investments in Transcarpathia, there are often former business and family ties.  

 

Beside geographical proximity, 18 out of the 20 surveyed companies have referred to the 

presence of the Hungarian minority and the absence of language barriers as factors that 

influenced their location decision. In the risky and uncertain business environment of the 

Ukraine, the advantages of the Hungarian companies compared to their stronger Western 

European (for example Austrian) competitors arise from the fact that due to their former 
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business and personal relations with the members of the Hungarian minority living in the 

region they possess market information ensuring the security and the success of their 

investments. The comparative advantages offered by Transcarpathia can be exploited mainly 

by a group of investing companies familiar with local conditions and aware of the unwritten 

rules of the Ukrainian economy. They, with the help of their reliable partners, can find their 

way in the labyrinth of legal uncertainties. Beside the wholly Hungarian owned companies, 

they have established in majority joint ventures relying on the local economic actors 

especially on the members of the Hungarian minority group living in the region. In these 

cases, the investments links between the Hungarian and Transcarpathian economic partners 

are in reality FDI-relations between two entrepreneurs of Hungarian nationality rather than a 

Hungarian and a Ukrainian one. This is supported by the fact that the majority of the 

Hungarian investments was realized in the Hungarian-speaking area of the Ukrainian county, 

primarily in the city and in the district of Berehove. Thus Hungarian firms invest mainly in 

the businesses of the local Hungarian minority and they set up joint ventures. The fact of 

belonging to one nation, the common cultural background and the personal and informal 

contacts established with the local entrepreneurs have facilitated especially the situation of 

those smaller Hungarian investor firms which may suffer form a lack of market knowledge in 

other foreign markets. 

 

8.) The Transcarpathian investments of the Hungarian companies are driven primarily by 

market-seeking motives. The goods produced in the Ukraine can be sold more easily not only 

in the Ukrainian market of 46 million people, but – due to the internal tariff concessions of 

the CIS region – in the Russian market as well. 

 

According to our survey, the most important motive of the Hungarian investments in 

Transcarpathia was market seeking, therefore the companies aim to have access to the 

Ukrainian market of 46 million people. Among the main objectives of several domestic 

investors not only the Ukrainian but also the Eastern European, mainly Russian market entry 

was included. 15 out of the 20 sampled Transcarpathian subsidiaries and joint venture 

companies carried out their transactions in the Eastern European market out of which 11 firms 

were present only in the Ukrainian market, further 2 firms supplied simultaneously the 

Russian market as well, and 2 additional firms sold their products only for the Russian 

market. 3 companies addressing the Ukrainian market are present only in Transcarpathia 

because these firms conduct a fixed service activity (drinking water services, waste 
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management) and for this purpose they are partly using the existing infrastructure network of 

the region. Beside the size of the market, Hungarian investors were also attracted by the 

relatively low labour costs (in 2010, the average wage in Transcarpathia reached only 82% of 

the national average wage of the Ukraine). In investment decisions, low transportation, 

production or infrastructure costs - depending on the type of activities of the company - have 

played an additional role, but these appeared much less significant than labour costs. The role 

of tax relief and lower duties provided by the Ukrainian government were negligible and 

given the high proportion of small and medium sized enterprises among the surveyed 

companies, the strategic asset seeking motives were less important. Between the motives of 

SMEs and large enterprises, no significant difference can be detected: the market access has 

proved to be by far the most important investment motive regardless of size. In the case of 

smaller companies, personal ties have played a more accentuated role in investment decisions 

(55% of the sampled companies), but without market motives and the endowments of the 

region they would not provide sufficient incentives for investing. Lower labour and 

transportation costs also appeared to be more important for SMEs. 

 

Since the growth rate and the purchasing power of the Hungarian market is not expected to 

change significantly in the forthcoming period, the capital export to Transcarpathia (besides 

the obvious risks) can act as an income stabilization possibility for the Hungarian SMEs 

mature to enter foreign markets in the future. After the crisis, the economic growth of our 

Eastern neighbour will probably exceed the European average again. According to the 

diplomats familiar with the external economic relations of the region, the current level of 

capital relations is still below its potential. Cooperation – taking into account the 

complementarity of the two economies - may be particularly promising in the case of 

agriculture, information technology, the service sector, the food industry or manufacturing 

and logistics industry. To reach that not only the investors having family or business ties 

could see a promising investment opportunity in the Ukrainian region along the border and 

assure that the Hungarian FDI stock invested in Transcarpathia grows, above all the general 

Ukrainian business environment would have to change radically and become more investor 

friendly. Therefore, the convincing presence of market economic conditions and the more 

coherent and effective achievements of the reform process would be essential. 

 



20 
 

V. References 

 

Antalóczy, K. – Sass, M. (2008): Emerging multinationals: the case of Hungary, version of 

10.09.2008 

http://gdex.dk/ofdi/7%20Antaloczy%20Katalin.pdf 

 

Antalóczy, K. – Sass, M. (2011): Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése – 

elmélet és empíria, Külgazdaság, szeptember-október pp.22-33. 

 

Dunning, J. H. (1993): Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, 

New York 

 

Dunning, J. H. – Lundan, S. M. (2008): Multinational Enterprises and the Global Economy 

(Second edition), Edwar Elgar Publishing, Cheltenham, UK 

 

Dunning, J. H. – Narula R. (1996): The investment development path revisited - Some emer-

ging issues, in: John H. Dunning-Rajneesh Narula: Foreign Direct Investment and 

Governements, Catalysts for economic restructuring, Routledge London, pp.1-34 

 

Hardi T. (2000): Államhatárok és regionális együttműködések, in: Magyarország területi 

szerkezete és folyamatai az ezredfordulón (szerk.: Horváth Gyula, Rechnitzer János), Pécs 

MTA Regionális Kutatások Központja, pp.595-615. 

 

Hardi T. - Hajdú Z. - Mezei I. (2009): Határok és városok a Kárpát-medencében, MTA 

Regionális Kutatások Központja, Győr-Pécs 

 

Hollenstein, H. (2001): Patterns and Determinants of International Activities: Are SMEs 

Different? An Empirical Analysis Based on Firm-level Data for the Swiss Business Sector 

http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:24913/eth-24913-01.pdf 

 

Johanson, J. – Vahlne, J.-E. (1990): The Mechanism of internationalisation, in: International 

Marketing Review, Vol. 7, No.4 1990, pp.11-24. 

 



21 
 

Johanson, J. – Finn, Wiedersheim-Paul (1975): The Internationalization of the Firm – Four 

Swedish Cases, Journal of Management Studies, October, pp. 305-322. 

 

Johanson, J. – Mattson, L.-G. (1988): Internationalization in industrial systems – A Network 

approach. In:The Internationalization of the Firm: a Reader, edited by Peter J. Buckley and 

Pervez N. Ghauri, Academic Press, London 1993 pp.303-321.  

 

Nakos, G. – Brouthers, K. D. (2002): Entry Mode Choice of SMEs in Central and Eastern 

Europe 

 

Sass, M. – Kovács, O.: Hungarian Multinationals – A strong Presence in Neighbourhood in 

2009, ICEG European Center, Research Report, January 21 2011-06-27 

http://www.icegec.hu/download/publications/emgp_2009.pdf 

 

Svetličič, M.: Theoretical Context of Outward Foreign Direct Investment from Transition 

Economies, in: Marjan Svetličič-Matija Rojec (eds.) (2003) :Facilitating Transition by 

Internationalization: Outward Direct Investment from Central European Economies, Ashgate 

Publishing, Aldershot pp.3-16. 

 

Svetličič, M. – Jaklič, A. – Burger, A. (2007): Internationalization of Small and Medium-Size 

Enterprises from Selected Central European Economies, in: Eastern European Economics, 

vol. 45., no. 4. July-August, pp.36-65. 

 

 

VI. The Author’s Related Publications and Conference Presentations 

 

Hungarian language 

 

Book chapters 

 

Imre G. (2011): India, a lehetőségek földje, in: Régiók a világgazdaságban (szerk.: Majoros 

P.) Perfekt Kiadó, Budapest pp.236-265. (ISBN 978-963-394-799-9) 



22 
 

Majoros P.-Imre G. (2009): A Független Államok Közössége, in: Marinovich E. (szerk.). 

Tranzitológia – Átmenet a tervgazdaságból a piacgazdaságba, BGF pp.170-187. (ISBN 

nélkül) 

 

Studies 

 

Imre G. (2014): A Kárpátalján eszközölt magyar működőtőke-befektetések jellemzői, in: Tér 

és Társadalom 4. (ISSN 0237-7683) - megjelenés alatt 

 

Imre G. (2012): A magyar tőkebefektetések szerepe Kárpátalja gazdaságában, in: Közép-

Európai Közlemények V., No.18., pp.147-164. (ISSN 1789-6339) 

 

Imre G. (2011): A kárpátaljai magyar tőkebefektetések sajátosságai, in: EU Working Papers 

1., pp.41-54. (ISSN 1418-6241) 

 

Imre G. (2010): Záhony szerepe az Európa és Ázsia közti vasúti áruszállításban, in: Tér és 

Társadalom 3., pp.177-192. (ISSN 0237-7683) 

 

Imre G. (2009): Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja: Periférikus helyzetű megyék az EU 

külső határán, in: EU Working Papers 1., pp.67-77. (ISSN 1418-6241) 

 

Imre G. (2008): Kárpátalja gazdasági fejlődésének perspektívái az Európai Unió keleti 

bővítésének tükrében, in: EU Working Papers 1., pp.71-81. (ISSN 1418-6241) 

 

Imre G. (2007): Ukrajna és az Európai Unió kapcsolatai, in: EU Working Papers 3., pp.19-29. 

(ISSN 1418-6241) 

 

Imre G. (2007): Recenzió James Wesley Scott EU Enlargement, Region Building and Shifting 

Borders of Inclusion and Exclusion című könyvéről, in: Tér és Társadalom 4., pp.213-220. 

(ISSN 0237-7683) 

 



23 
 

Imre G. (2007): A Szomszédunk: Ukrajna tantárgy oktatásának tapasztalatai a Budapesti 

Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán, in: EU Working Papers 3., pp.105-107. 

(ISSN 1418-6241) 

 

Imre G. (2004): Lendületben a tandem – Francia-német együttműködés az Európai 

Konventben az 1997-2002-ig tartó időszak véleménykülönbségeinek tükrében, in: EU 

Working Papers 3., pp.4-31. (ISSN 1418-6241) 

 

Conference Presentations 

 

Imre G. (2012): Magyar tőkebefektetések Kárpátalján, in: A regionális versenyképesség 

innovációs tényezői (szerk.: Csuka Gyöngyi-Szívós Mihály), Veszprém  pp.143-165. 

(ISBN 978-963-508-623-8) 

 

Imre G. -Hardi T. (2012): A magyar-ukrán határon átnyúló tőkekapcsolatok sajátosságai 

Kárpátalján, in: Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában, 

Nemzetközi földrajzi konferencia II. kötet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 

Beregszász pp.35-43. (ISBN 978-617-596-066-0) 

 

Imre G. (2010): Záhony szerepe a kelet-nyugati vasúti áruszállításban, in: Magyarország határ 

menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és európai uniós tagságunk 

következtében, MTA VEAB, Veszprém pp.108-119. (ISBN 978-963-7385-94-0) 

 

Imre G. (2009): Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja: Periférikus helyzetű megyék az EU 

külső határán, p.1-9., in: 2. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvári 

Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2009. április 2-3. (konferencia CD, ISBN 978-963-9821-

08-8) 

 

Imre G. (2008): Kárpátalja: híd vagy periféria?, in: „Reformok útján”, a Budapesti Gazdasági 

Főiskola Tudományos Évkönyve 2007, BGF Budapest 2008, pp.68-79. (ISBN nélkül, ISSN 

1558-8401) 

 



24 
 

Majoros P.-Imre G. (2006): Az Európai Unió és Japán gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatainak sajátos vetületei a 80-as évekig, in: A prioritások és a konvergencia 

kölcsönhatása a magyar gazdaságban, a Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos 

Évkönyve 2005, BGF Budapest 2006, pp.51-61. (ISBN nélkül, ISSN 1558-8401) 

 

Foreign language 

 

Studies 

 

Imre G. (2013): The characteristics of the Hungarian FDI invested in Transcarpathia, in: 

Central European Regional Policy and Human Geography, 2., pp.30-39. 

 

Imre G. (2012): The role and the characteristics of the Hungarian FDI invested in 

Transcarpathia, in: Вісник КНТЕУ Київського національного торговельно-економічного 

університету 5., pp.5-17. (ISSN 1727-9313) 

 

P. Majoros-Imre G. (2007): New challenges of the Hungarian-Ukrainian Cross-Border 

Cooperation, in: Вісник КНТЕУ Київського національного торговельно-економічного 

університету 1., pp.11-21. (ISSN 1727-9313) 

 

Conference Presentations 

 

Imre G. (2012): The characteristics of the Hungarian FDI invested in Transcarpathia, in: 

Regions in motion-Breaking the path, European Regional Science Association (ERSA) 

Congress, 21st August -25th August 2012, Bratislava, Slovakia (ISSN nélkül, REPEC 

adatbázis) 

 

Imre G. (2009): Szabolcs-Szatmár-Bereg and Transcarpathia: Peripheral counties at the 

external border of the European Union, p.1-10., in: 3rd Central European Conference in 

Regional Science, Faculty of Economics, Technical University of Košice, Slovak Republic, 

october 7th-9th, 2009 (konferencia CD, ISBN 978-80-553-0329-1) 

 



25 
 

VII.) References to the Author’s Publications 

 

Imre G. (2009): Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja: Periférikus helyzetű megyék az EU 

külső határán, in: EU Working Papers 1., pp.67-77. (ISSN 1418-6241) 

 

1. Az ukrán-magyar határrégió (2010), Tanulmányok a határ menti régiók gazdasági és 

munkaerő-piaci helyzetéről és lehetőségeiről, a foglalkoztatást segítő támogatásokról 

(kutatásvezető: Hárs Á.) Kopint-Tárki Budapest, p.26. 

 

2. Gáspár T. (2012): Strategia Sapiens (Egy stratégiai fejlesztési modell gondolati váz), 

Akadémiai Kiadó Budapest, p.230.  

 

Imre G. (2008): Kárpátalja gazdasági fejlődésének perspektívái az Európai Unió keleti 

bővítésének tükrében, in: EU Working Papers 1., pp.71-81. (ISSN 1418-6241) 

 

1. Kovály K. (2010): A Kárpátaljára érkező külföldi beruházások, in: Acta Beregsasiensis 3., 

p.81-86. 

http://kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/Acta_Beregsasiensis_2010_3.pdf 

 

Majoros P.- Imre G. (2007): New challenges of the Hungarian-Ukrainian Cross-Border 

Cooperation, in: Вісник КНТЕУ Київського національного торговельно-економічного 

університету 1., pp.11-21. (ISSN 1727-9313) 

 

1. Puliszka E. (2010): Kárpátalja magyarlakta településeinek gazdasági lehetőségei a 

közelmúlt és a jelen tükrében, XI. RODOSZ Konferencia, november 12-14., Kolozsvár  

http://rodosz.ro/files/Puliszka_Edvin.pdf 

 

Imre G. (2007): Ukrajna és az Európai Unió kapcsolatai, in: EU Working Papers 3., pp.19-

29. (ISSN 1418-6241) 

 

1. Losoncz M. (2011): Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája, Tri-Mester 

Kiadó Tatabánya, p.222. 

 

 


