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1. Bevezetés 

A második világháborút követő világgazdasági fellendülés a világ nagy fejlődési centrumaiban 
található vállalatok számára az új piacok meghódítását, a határtalan növekedés lehetőségét nyújtotta. 
A vállalatok az akkori keretek között világméretű kereskedelmi rendszert építettek ki, átformálva 
ezzel a korábban csak regionális piacokból álló világgazdasági térképet. A legfontosabb 
felvevőpiacok közelében létrehozott új termelési pontoknak köszönhetően a termelés területi 
szerkezete átalakult, egyre több ország vált részesévé a növekvő számú nemzetgazdaságot integráló 
termelési és elosztási rendszereknek.  
A hetvenes évektől lezajlott korszakváltásnak köszönhetően, a korábban termelésüket és elosztásukat 
több országra kiterjesztő vállalatok nemzetgazdaságokon átívelő transznacionális vállalatokká 
alakultak. Fejlődésük során egyre nagyobb hangsúlyt kapott a vállalati szerveződési rendszer 
felépítése és a vállalaton belüli kapcsolatok szerkezete. Az anyavállalat és a leányvállalatok közötti 
viszony is megváltozott, átalakítva ezzel a termelés területi szerkezetét. A világgazdaság képét a 
technikai-technológiai újítások is formálták, amely felgyorsította a vállalati tevékenységek 
kiterjesztését, erősítette szervezettségét és hozzájárult a jelenlegi, globális vállalatok által 
meghatározott világgazdasági rendszer kialakulásához. A vállalatok mára tevékenységüket globális 
értéklánc mentén szervezik, amelynek egyik meghatározó tényezője a verseny. A fokozódó 
nemzetközi versenyhelyzetben, a termelésüket több ponton végző nemzetközi vállalatok számára, a 
gazdasági javak előállítása során felhasznált erőforrások területi különbségei a korábbinál is nagyobb 
hangsúlyt kaptak.  
A világméretű termelési rendszerek számos, az adott iparágra jellemző sajátosságot mutatnak, az 
egyes gazdasági ágazatok szerveződésének rendezőelve ennek következtében eltérő területi 
mintázatot eredményez. A közúti közlekedési eszközök gyártása – közkeletű nevén az autóipar – 
olyan tevékenység, amely technológiai és gyártásszervezési felépítésének összetettsége miatt 
kiemelkedik a többi feldolgozóipari ágazat közül. Az iparág jelentőségét növeli, hogy egy olyan 
tömegfogyasztási cikkről van szó, amelynek gyártása során számos közreműködő tevékenysége 
hangolódik össze. Ez a rendszerbe szerveződés nem csak a kiterjedt iparági vertikumban ölt testet, de 
területileg is rendkívül összetett struktúrát eredményez, igazodva az adott piac által támasztott 
követelményekhez. A gyártás során ugyanis az autógyárak arra törekednek, hogy a termelést minél 
inkább a piacaik közelébe helyezzék el, amelynek köszönhetően a tevékenység földrajzi kiterjedése 
is számottevő.  
 
Az értekezés során a feldolgozóiparon belül a közúti járműgyártási tevékenység (közkedveltebb 
nevén az autóipar) vezető vállalatát a Volkswagen Csoport termelési szerkezetének térbeli 
átalakulását vizsgálom az 1950 és 2010 közötti időszakban. Az elemzés időszaka tehát érinti a II. 
világháborút követő dinamikus növekedés korszakát éppúgy, mint a hetvenes-nyolcvanas évekbeli 
termelés szerkezeti és területi átalakulását, és a nyolcvanas évektől egyre erőteljesebbé váló 
globalizációs folyamatokat is. A vállalat fejlődését jól szemlélteti, hogy a mérföldkőnek számító 



5 

1953-óta – amikor a Volkswagen megnyitotta első külföldi összeszerelő üzemét a brazíliai Sao 
Pauloban – eltelt hat évtized alatt az iparág egyik meghatározó vállalatává vált, nemzetközi 
tevékenységét figyelembe véve pedig az elsők között található.  
Az eltelt hat évtized alatt a lehetőségek bővülése (technológiai- és munkaszervezési fejlesztések, 
infó-kommunikációs vívmányok) által a Volkswagen értékláncának földrajzi elrendezése jelentős 
változáson ment keresztül. Az ötvenes években a termelést meghatározó új (export)piacokat 
meghódító, piacorientált befektetési stratégia napjainkra átalakult. A vállalatok a lokálisan elérhető 
előnyöket globális méretekben használják, és ez alapján optimalizálják és szervezik világméretű 
termelési és elosztási rendszerüket. Mára az értéklánc mentén szerveződő leányvállalatok hálózatba 
szerveződtek, amelyek egyaránt szolgálják a vállalat és a márka nemzetközi jelenlétét és 
versenyképességét. 
Az értekezésben a vállalat történetének áttekintése során kapott információk mellett, a Volkswagen 
fejlődését vizsgáló tudományos megközelítések eredményeit is felhasználom. Az értekezés gerincét a 
termelés, az értékesítés és a foglalkoztatottak hosszú távú területi adatainak elemzése adja. Az 
általam összeállított hat évtizedet átölelő területi adatbázis segítségével rendszerbe foglalom a 
vállalat termelési szerkezetének átalakulását. A vállalat fejlődését és fontosabb szakaszait puha 
tényezők segítségével vizsgáló eredményeket, az általam összeállított adatbázis statisztikai 
elemzésével igazolom, illetve egészítem ki. Az egyes fejlődési szakaszok elemzésekor kiemelt 
hangsúlyt fektetek a változás illetve a jelenség mélyebb összefüggéseinek feltárására, miközben a 
kutatáshoz kapcsolódó elméleteket folyamatosan összehasonlítom az adatbázis elemzésének 
eredményeivel. 
 
A kutatás több okból is időszerű. Egyrészt a transznacionális vállalatok világméretű tevékenységének 
köszönhetően kialakuló globális gazdaság, fokozza a termelésbe bevont országok világméretű 
függőségét. A nemzetközi vállalatok ugyanis a hozzáadott értéken és az exporton keresztül kiemelt 
szereplői a nemzetgazdaságoknak. Ezek a tények fokozottan igazak a közép- és kelet-európai 
térségre, ahol a nemzetközi vállalatok a társadalmi felzárkózás és a gazdasági növekedés egyik 
meghatározó tényezői. 
Másfelől a témaválasztást a közúti járműgyártás jelentős gazdasági és társadalmi hatása indokolta. 
Az ágazat a nemzetközi termelés egyik meghatározó iparága, világszinten a feldolgozóiparban 
foglalkoztatottak 5 százalékát, a hozzáadott érték közel tíz százalékát adja. A közvetlenül mintegy 9 
millió munkavállaló mellett, az iparághoz kapcsolódó beszállítókkal együtt több mint 50 millió 
embert foglalkoztat. Az ágazat társadalmi szerepe is jelentős, a modernkori jólét szimbólumaként – 
mint az egyéni és társadalmi mobilitás és társadalmi integráció megtestesítőjeként – katalizátor 
szerepet tölt be különböző társadalmi és gazdasági szereplők viselkedésében. Az autóipar közvetlen 
gazdasági hatása is figyelmet érdemel, mivel nem csupán a járműgyártás illetve a gépek- és 
berendezések gyártásában tevékenykedő beszállító cégeket érinti, hanem a feldolgozóipar más 
ágazataiban lévő vállalatokra is hatással van. Ezáltal a piaci kereslet alakulása, nem csak a 
járműipar teljesítményére van hatással, hanem más ágazatok árbevételét is meghatározza.  
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1.1. Hipotézis, a kutatás célkitűzései  

Az értekezés a Volkswagen hat évtizedes fejlődését vizsgálja 1950 és 2010 között, kiemelten a 
termelés, az eladások valamint a foglalkoztatottak területi eloszlására és a vállalat nemzetközi 
termelési tevékenységének átalakulására helyezve a hangsúlyt. Az általam vizsgált időszak részletes 
elemzéséhez különböző korszakokat különítettem el, amelyek eltérő szempontok mentén 
szakaszoltam. A dolgozatban a fejlődési időszakok elkülönítése mellett nagy hangsúlyt fektetek a 
területi folyamatok részletes elemzésére, valamint a folyamatokat meghatározó változások és 
összefüggések feltárására és új szemszögből való megközelítésére. A kutatás során a következő 
hipotéziseket teszem:  

• A Volkswagen földrajzi terjeszkedését nem csupán a világszintű gazdasági és társadalmi 
folyamatok befolyásolták, hanem szuverén vállalati döntések is, amelyek a mai napig 
kihatnak a vállalat területi szerkezetének alakulására. 

• A termelési pontok fejlődése nem törvényszerű. Az eltelt hat évtized alatt a külföldi 
telephelyek esetében vannak olyanok, amelyek jelentős előrelépést mutattak, és vannak 
olyanok, amelyeknek a szerepe szinte változatlan maradt.  

• A Volkswagen termelési szerkezetét nem csak a világméretű terjeszkedés (új piacok, új 
telephelyek) mentén lehet leírni, de a változás során az értéklánc szerkezetének 
átalakulásával megvalósuló területi specializáció is meghatározó elem. 

• A specializáció meghatározó jelentőségű a vállalat térkapcsolatainak és a termelési 
szerkezetének átalakulása során. 

• A Volkswagen termelési szerkezetének térbeli átalakulását az új munkaszervezési 
(kiszervezés) és technológiai újítások (platform és moduláris termelés) jelentősen 
befolyásolták. 

A kutatás kezdetén felvetett állítások alapján a dolgozatomban a következő kérdésekre keresem a 
választ: 

• Az eltérő szempontok alapján milyen fejlődési szakaszokat különböztethetünk meg a vállalat 
elmúlt hatvan évében. 

• A termelés, az értékesítés valamint a foglalkoztatás területi eloszlása mentén, hogyan alakult 
át az egyes régiók súlya és ezek között milyen ok-okozati kapcsolat figyelhető meg. 

• Az egyes fejlődési szakaszokban hogyan alakult át a vállalat szervezeti képe, az értéklánc 
folyamat területi elrendezése. 

• Mennyiben voltak hatással a cég nemzetközi termelésére a felvásárlások és fúziók, 
mennyiben és hogyan befolyásolták a nemzetközi jelenlétet. 

• Az egyes telephelyek fejlődése hogyan alakult, és milyen összefüggéseket találunk az eddigi 
elméletekben megfogalmazottakkal, valamint a dolgozat során alkalmazott statisztikai 
módszerek segítségével kapott eredmények mennyiben támasztják alá illetve egészítik ki az 
eddigi kutatásokat.  
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1.2. A disszertáció felépítése  

A dolgozat a nemzetközi termelés kialakulásán, az autóipar fejlődésén valamint a Volkswagen 
történetének és nemzetközi termelésének fejlődésén keresztül mutatja be a transznacionális vállalatok 
termelési szerkezetének átalakulását.  
A 2. fejezetben a kutatás során felhasznált forrásokat és a vizsgálat során alkalmazott módszereket 
ismertetem. A módszertani részben nagy hangsúlyt fektetek a kutatás során felmerült kérdések 
tisztázására. Ezt követően áttekintem az értekezés témájához kapcsolódó szakirodalmi előzményeket, 
amelyek számos tudományterület eredményeit foglalják össze. A szűkebb téma szakirodalmi 
előzményeit a dolgozat következő fejezetei tárgyalják. 
A nemzetközi termelés kialakulásával foglalkozó kutatásokat a 3. fejezetben tekintem át, a vállalati 
szerkezeti és szervezeti felépítéssel kapcsolatos kutatási eredményeket pedig a 4. fejezetben 
ismertetem. 
Az 5. fejezetben az autóipar kialakulását és fejlődését mutatom be, különös tekintettel a nemzetközi 
termelés kiteljesedésére és a XX. századtól az iparágban végbement szerkezeti és szervezeti 
változások fontosságára. 
Az 6. fejezetben a Volkswagen nemzetközi tevékenységének fejlődését kisérem végig 1950 és 2010 
között, áttekintve a Volkswagennel kapcsolatos szakirodalmat és elméleteket. A kutatások 
megállapításait a dolgozat során végig felhasználom, kiegészítve azokat a saját eredményeimmel. A 
termelés, az értékesítés valamint a foglalkoztatottak területi eloszlásával az egyes földrajzi térségek 
súlyának változásával teljes képet adok a német autógyárból globális vállalattá fejlődő 
Volkswagenről. Ebben a fejezetben részletesen elemzem az egyes leányvállalatok és a termelési 
pontok kialakulását és fejlődését. 
A 7. fejezetben a termelés, az értékesítés valamint a foglalkoztatottak közötti kapcsolatot vizsgálom, 
a módszertani részben ismertetett statisztikai eszközök segítségével. Célom, hogy feltérképezzem és 
részletesen elemezzem a vállalat termelési szerkezetét, összevetve a saját eredményeimet a 
Volkswagen fejlődését kutató irodalmak megállapításaival. A fejezetben jelentős hangsúlyt fektetek 
a számítások során kapott új eredményeim magyarázatára, különös tekintettel a változás okainak 
feltárására.  
A 8. záró fejezetben a kutatási eredmények összefoglalása és az új tudományos eredmények 
bemutatása után a téma további kutatási lehetőségeit is felvázolom. 
A felhasznált források ismertetését követően a Függelékben számos, a kutatáshoz és az eredmények 
ismertetéséhez elengedhetetlen táblázat és ábra szerepel. 
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2. A kutatás adatbázisa, módszertani kérdései és szakirodalmi háttere 

1.1. A kutatás során felhasznált források és adatbázisok  

Az értekezés a transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulását vizsgálja, 
amelyet a Volkswagen nemzetközi tevékenységének 1950 és 2010 közötti (foglalkoztatás, termelés, 
értékesítés adatai) fejlődésén keresztül mutatok be. A dolgozat rendkívül széles szakirodalmi bázisra 
épül, a nemzetközi termeléssel összefüggő elméletek, az értéklánc elképzelés és az autóipar 
fejlődésével foglalkozó kutatások éppúgy részét képezik, mint a Volkswagen egyes fejlődési 
időszakait vizsgáló empirikus tanulmányok. A szakirodalmi előzmények felhasználása mellett, a 
disszertáció tartalmazza azoknak az elmúlt években folytatott hazai és nemzetközi kutatásoknak az 
eredményeit is, amelyekben az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos 
munkatársaként részt vettem. A döntéshozók és a szakmai szervezetek számára készített kutatások 
adott térségek (európai térségen belüli, Európa és Latin-Amerika, Európa és Ázsia) közötti gazdasági 
kapcsolatokat, a tőkebefektetéseik gazdasági és társadalmi hatásait valamint a nemzetközi autóipar 
helyzetét és kilátásait elemzik. Nemzetközi kutatási együttműködés keretében vizsgáltam a 
Volkswagen magyarországi telephelye és a vállalat latin-amerikai térségben található termelési 
pontjai közötti, az értéklánc-tevékenységek mentén létrejött kapcsolatrendszereket.  
Az elemzés jelentős statisztikai és információs háttérre támaszkodik. Az adatbázis rendkívül széles 
körű nemzetközi forrásanyagra épül. A forráskutatás és az adatbázis összeállítása több mint egy évet 
vett igénybe, mivel az egyes piacokra és térségekre vonatkozó adatokról sem a kutatás során, sem 
most nem állnak rendelkezésre a Volkswagenről rendszerezett adatbázisok. 
A vizsgálatok kezdő évének 1950-et jelöltem meg, mivel ettől az évtől állnak rendelkezésre a 
vizsgálathoz elengedhetetlenül szükséges vállalati éves jelentések és területi adatok. Záró évnek 
pedig 2010-et határoztam meg, mivel a 2010 előtt elindult és napjainkban is zajló változások (Kína 
kiemelkedő gazdasági jelentősége, új gyártási rendszer bevezetése a Volkswagennél, stb.) részletes 
elemzéséhez jelenleg még nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű információ. A záró fejezetben 
rövid kitekintést nyújtok az aktuális folyamatokra, kiemelve a téma további kutatási lehetőségeit is.  
Az iparágra vonatkozó hosszú távú idősorok nemzeti és a regionális adatok esetében az ENSZ 
Iparstatisztikai Évkönyvét (Yearbook of industrial statistics illetve Industrial statistics yearbook), a 
Gépjárműgyártók Nemzetközi Szervezetének (OICA1) adatbázisát, az Európai Autógyártók 
Szövetségének (ACEA2) valamint az ENSZ Latin-Amerikai Gazdasági Bizottságának (CEPAL3) 
kiadványait használtam. Az adatbázis felépítésénél támaszkodtam továbbá a WardsAuto4, a 
Gépjárműipari és Foglalkoztatási Állandó Tanulmányi és Kutatócsoport (Gerpisa5

                                                           
1 Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, http://www.oica.net 
2 Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, http://www.acea.be 
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, http://www.cepal.org 
4 http://wardsauto.com 
5 Groupe d'Etude et de Recherche Permanent sur l'Industrie et les Salariés de l'Automobile, http://gerpisa.org 

) és Michel 
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Freyssenet 6

A kutatás során komoly nehézséget okozott az 1950 és 2010 közötti 61 éves időszakra vonatkozóan 
az összes telephelyi illetve leányvállalati szintű foglalkoztatási-, termelési- és értékesítési adatokhoz 
való hozzáférés. Léteznek rövid időszakokról szóló és bizonyos mutatókra, telephelyekre specifikált 
kutatások, azonban ilyen hosszú távú, nemzetközi kitekintést nyújtó és három mutatót 
(foglalkoztatás, termelés, értékesítés) vizsgáló elemzés nem állt rendelkezésemre. A kutatás számára 
nélkülözhetetlen adatokhoz történő hozzáférhetőség, a Volkswagen által közölt adatok részletessége 
a megfigyelt időszak alatt (természetesen) nem volt folyamatos. Amíg a megfigyelési időszak 
kezdetétől a kilencvenes évek végéig a leányvállalatok többségére vonatkozóan rendelkezésre álltak 
a vállalat hivatalos adatai, addig az utolsó 10-12 évben az éves jelentések a leányvállalatok helyett 
inkább az egyes márkák teljesítményére és értékesítési eredményeire fókuszáltak. Ezért a hiányzó 
adatok esetében az országos szintű termelési-, foglalkoztatási- és értékesítési adatokhoz 
felhasználtam a különböző szervezetek és szövetségek jelentéseit is. Úgy, mint a mexikói (AMIA

 kutatásaira is, aki az 1900-as évektől napjainkig tartó, egyedülálló adatbázist állított 
össze a világ autógyártásáról.  
Az piaci jelentések, a Volkswagenre vonatkozó információk, statisztikák, termelési-, foglalkoztatási-, 
valamint értékesítési adatok túlnyomó része a Volkswagen AG éves jelentéseiből származnak 
(bővebben lásd: 1.3-as Módszertani kérdések és megjegyzések részben). Az elemzéshez 
felhasználtam továbbá a Volkswagen illetve a vállalathoz tartozó leányvállalatok (Škoda Auto a.s., 
Audi AG, SEAT S.A., Volkswagen de México S.A., Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos 
Automotores Ltda. stb.) tematikus kiadványait is. Ezek között megtalálhatóak  a vállalat történetével 
foglalkozó kiadványok (Historische Notate), a telephelyekről illetve a leányvállalatokról szóló 
brosúrák, a környezetvédelmi jelentések valamint a konferenciák és a Volkswagen közgyűlése 
számára készített vállalatról szóló összefoglalók anyagai. A minél teljesebb körű elemzés végett 
valamint a hiányzó kérdések tisztázása érdekében számos levelet váltottam a Volkswagen AG média-
kommunikációs munkatársaival, továbbá interjút készítettem az Audi Hungaria Motor Kft. vezető 
munkatársával is.  

7), a 
brazil (ANFAVEA8), az argentin (ADEFA9), a japán (JAMA10), a belga (FEBIAC11), a szlovák 
(ZAP SR12) autóipari vállalatok szövetségeinek statisztikáit, valamint a Lengyel Információs és 
Befektetés Ösztönző Ügynökség a PAIZ13 adatait is. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a 
Nemzeti Gépjármű Márkakereskedők Szövetségének (NADA14) adatai mellett az Egyesült Államok 
Kongresszusa számára készített jelentéseket (Congressional Research Service) használtam. További 
adatok forrásai voltak a különböző gazdasági és iparági napilapok (Automotive News Europe15

                                                           
6 http://freyssenet.com, Towards a social relationships theorization. (ISSN 1776-0941) 
7 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx 
8 Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, www.anfavea.com.br 
9 Asociación de Fábricas de Automotores, www.adefa.com.ar 
10 Japan Automobile Manufacturers Association, www.jama-english.jp 
11 Fédération Belge de l'Automobile & du Cycle, www.febiac.be 
12 Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, http://www.zapsr.sk 
13 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl 
14 National Automobile Dealers Association, http://www.nada.org 
15 http://europe.autonews.com 

, 
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Brasil Econômico16, CarAdvice17, Euromoney18, Marklines19, Rhein Zeitung20

1.2. Vizsgálati módszerek 

) és nem utolsó sorban 
az autóiparral és a Volkswagennel kapcsolatos tanulmányok és könyvfejezetek (Gomes - Filho 2002; 
Catalan 2003; Tuman 2003; Bensusán - Martínez 2008; Pavlínek 2008; Moura 2011). 
A mutatók (termelési adatok, foglalkoztatottak létszáma) területi számbavételénél a Volkswagen által 
közzétett adatokat használtam, amelyek az egyes telephelyekre illetve leányvállalatokra 
vonatkoznak. A dolgozatban csak a Volkswagen (rész)tulajdonában lévő leányvállalatok adatai 
szerepelnek, a többi vállalat adatai, amelyek licencszerződés alapján a helyi piacra szerelnek össze 
gépjárműveket nem kerültek be az elemzésembe.  
 
A dolgozat Volkswagenre vonatkozó statisztikai adattáblái a Függelékben találhatóak (F11. ábra: 
termelés; F12. ábra: foglalkoztatottak; F13. ábra: értékesítés). A dolgozat során a számításaim és a 
kapott eredmények eredetének tekintetében egységesen a Volkswagen adattáblákat, mint forrást 
jelöltem meg. Az adattáblákhoz tartozó megjegyzésekben a felhasznált forrásokat részleteztem. 
 

A kutatás gerincét a Volkswagen vállalatnál foglalkoztatottak létszámának, a termelés 
mennyiségének valamint az eladások darabszámának területi elemzése adja. A vizsgálat során azt 
tartottam szem előtt, hogy a kutatás céljának megfelelően, a rendelkezésre álló adatok közül azokat 
válasszam ki, amelyek a teljes megfigyelési időszak alatt elérhetőek, emiatt az egész periódus (1950-
2010) alatt nyomon követhetőek és modellezhetőek. A számbavétel során kiválasztottam a 
jelentősebb termelési pontokat és piacokat, a térségek közül kizártam bizonyos országokat 
(Ausztrália, Japán), ahol a hat évtizedes időtáv alatt a termelési/értékesítési pontok jelentősége az 
előzetes számítások alapján elenyésző volt, az alacsony kibocsátás és a rövid ideig tartó jelenlét 
miatt. Az adatok fellehetőségének korlátossága miatt nem minden esetben volt rá lehetőségem, hogy 
országos szintű adatokkal dolgozzam (mert csak térségekre vonatkozó adat volt elérhető), ezért 
Európa esetében a Német Szövetségi Köztársaság mellett Nyugat- valamint Közép- és Kelet-Európát 
különítettem el. A Volkswagen termelési pontjai és meghatározó piacai alapján tizenegy 
piacot/térséget különböztettem meg. A tizenegy területi egység: a Német Szövetségi Köztársaság, a 
nyugat-európai exportpiacok (ide tartoznak azok az országok is ahol 1950-et követően elindult a 
termelés), Közép- és Kelet-Európa, az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, Argentína, a 
Dél-afrikai Köztársaság, Nigéria, Kína és India. A hosszú időtávú kitekintésnek köszönhetően 1990 
után a korábbi földrajzi kategóriák kibővültek21

                                                           
16 http://brasileconomico.ig.com.br 
17 http://www.caradvice.com.au 
18 http://www.securities.com 
19 http://www.marklines.com 
20 http://archiv.rhein-zeitung.de 
21 A közép- és kelet-európai országokról a Volkswagen nem közölt 1990 előtti statisztikákat, kivéve 1975-90 között 
a volt Jugoszláviát, amelyet ezen időszakban Közép- és Kelet-Európaként tüntetek fel. 

, az európai térséghez a közép- és kelet-európai 
országok is csatlakoztak, a korábban keleti és nyugati övezetre darabolt Németország pedig egyesült. 
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Mivel az egyes térségek/országok termelése és a piacokon való megjelenésük eltérő időpontokban 
történt, ebből adódóan 1950-től kezdődően nem rendelkeztem az összes, általam kiválasztott térség 
megfelelő adataival (a térségi adatok megjelenése lásd: a F1. ábra a Függelékben). 
 
A foglalkoztatottak esetében a teljes éves foglalkoztatottak számát vettem alapul. A termelés 
esetében a készre szerelt gépjárművek darabszámát használtam fel. Az eladások tekintetében az adott 
piacon illetve térségben történő gépjármű eladásokat vettem figyelembe. Abban az esetben, ha az 
eladások száma nagyobb, mint a helyi termelés, akkor az adat tartalmazza az importból történő 
beszerzést is. Ellenkező esetben, ha a termelés meghaladja az eladásokat, akkor a többlet az 
exportpiacokon kerül értékesítésre. Így az adott térségre számított mutatószám a vállalat 
külkereskedelmi egyenlegeként is értelmezhető. 
Az elemzés során megfigyeltem a fent említett mutatók területi szintű alakulását, a kiválasztott 
piacok/térségek részesedését a vállalat összértékéhez viszonyítva, valamint elemeztem a területi 
szintű adatsorok közötti kapcsolatok erősségét is. A számítások során nem a vállalat által összesített 
adatokat használtam, hanem minden esetben az elkülönített és beazonosítható földrajzi helyek 
összegével számoltam, azaz a leányvállalatokra vonatkozó adatokkal dolgoztam. A Volkswagen által 
kiadott hivatalos és az általam használt, a leányvállalatokra illetve piacokra vonatkozó adatok 
összegei megegyeznek, a statisztikailag elhanyagolható különbség, nem befolyásolja a vizsgálatomat 
(grafikonok F2., F3., F4. és adattáblák F11., F12., F13., lásd: a Függelékben).  
Az eltérés egyik oka a végtermék helyének számbavételében rejlik. Az ún. kettős elszámolás (double 
counts) a ténylegesen legyártott gépjárművek és az előre szerelt alkatrészekből történő összeszerelt 
gépjárművek számának különbségében rejlik. A statisztikák sokszor ez utóbbit is tartalmazzák 
mindenféle jelölés vagy módszertani megjegyzés nélkül. Az információk esetében azonban csak a 
vállalat által publikált kiadványokban szereplő adatokra támaszkodhattam, mivel külső 
személyeknek nem szolgálnak többlet információval22

Az alkalmazott vizsgálati módszerek tekintetében a nominális és relatív adatok elemzése mellett két 
statisztikai módszert alkalmaztam. Az egyik a Hoover-index

. 
 

23, amellyel a területi mutatók 
egyenlőtlenségének alakulását vizsgálom, a másik a Pearson-féle lineáris korrelációs együttható24

                                                           
22 Email válasz Mr. Leslie Bothge, a Volkswagen kommunikációs részleg, Termelés, üzemek és beszerzési csoport 
munkatársától: „Vállalaton kívül nem szolgáltatunk adatokat.” 
23 „A Hoover-index az egyik leg elterjedtebb, legáltalánosabban használt területi egyenlőtlenségi mutató. Azt adja 
meg, hogy az egyik vizsgált ismérv, a társadalmi-gazdasági jelenség mennyiségének hány százalékát kell a 
területegységek között átcsoportosítanunk ahhoz, hogy a területi megoszlása a másik jellemzőével azonos legyen.” 
(Németh, N. 2005, p. 8.). Értéke 0 és 100 között alakul, mértékegysége százalék. 
24 „A korreláció leggyakrabban használt mérőszáma. Két normális eloszlású, intervallum vagy aránymérési szintű 
változó közötti kapcsolatmérésére használható, ha feltételezhető, hogy a két változó között közelítőleg lineáris 
összefüggés van.” (Kiss, J.P. 2005, p.4.). Értéke -1 és +1 között változik attól függően, hogy egyenes vagy fordított 
összefüggés áll fent a mutatók között. 

, 
amely a területi mutatók közötti kapcsolat (meghatározottság) erősségét mérem. 
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Hoover-index:  Pearson-féle korrelációs együttható: 

 
 

 

1.3. Módszertani kérdések és megjegyzések 

A bevételek és az eladások eltérő területi eloszlása felveti a kérdést, melyiket célszerű használni, 
lehet-e az egyikre vagy a másikra kizárólagosan támaszkodni a vállalati tevékenység földrajzi 
eloszlásának vizsgálata során. Mivel az eladás alatt az értékesített járművek darabszámával 
számoltam, felmerülhet a kérdés, hogy a darabszám figyelembe vétele helyett miért nem a bevételt 
(Umsatz / Umsatzerlöse) vettem figyelembe, mivel az jobban tükrözné a valós időbeli és területi 
eredményeket.  
A kérdés tisztázása végett a kiemelt térségeken/piacokon keresztül bemutatom az utolsó vizsgálatba 
vont év (2010) eladásainak és bevételeinek területi megoszlásának alakulását25

• A legfontosabb, hogy az egyes a piacokon elért bevételek nem csupán az autók értékesítését, 
hanem –1978-óta (Volkswagenwerk 1979, p. 75) belső elszámolás alapján meghatározott – 
vállalaton belüli

 (lásd: F5. ábra a 
Függelékben), amely egyben választ ad az egyes mutatók használatának előnyeire és hátrányaira is. 
Az adatok között szembetűnő a fejlett térség, azaz Németország, Európa valamint Észak-Amerika 
bevételi többlete, és az ázsiai térség kiugróan nagy bevétel-eladás különbsége. Az eltérésekre több 
magyarázat is adható:  

26 értékesítést (alkatrészek, részegységek, használati jogok, támogatások stb.) 
is magukban foglalják (Volkswagen 2011a, p. 23.). A Volkswagen Csoport27 adatai ezt nem 
tartalmazzák, ez kizárólag a Volkswagen AG28 könyveiben találhatóak meg. 2010-ben a 
vállalaton belüli tranzakciók a harmadik félnek történő értékesítésekkel együtt a Volkswagen 
AG teljes bevételének mintegy 25 százalékát jelentették29. Példaként a Magyarországon 
termelő Audi Hungaria Motor Kft. hozható fel, amelynél a bevételek meghatározó része 
képződik a vállalaton belüli exportból30

• A Volkswagen által külső vállalatok számára történő alkatrész eladások - amelyek kisebb 
részt (mintegy 7 százalékot) képviselnek a Volkswagen Csoport jövedelmében - is 
okozhatnak további eltérést az eladások és a bevételek között.  

 (lásd Audi Hungaria Motor 2013). Az európai és az 
észak-amerikai térség kiemelkedő bevételeinek ez az egyik magyarázata.  

                                                           
25 2010-ben a vállalat által eladott autók 85 százaléka, bevételeinek pedig 77,4 százaléka származott Németországon 
kívüli értékesítésből (Volkswagen 2011a, p. 175.). 
26 Ún. konzerninterne Lieferungen illetve pénzügyi értelemben intra-Group transactions. 
27 Volkswagen Csoport: Volkswagen AG valamint a hazai és a külföldi leányvállalatok. 
28 Volkswagen AG: maga a németországi anyavállalat. 
29 2010-ben a Volkswagen AG 57243 millió eurós bevételéből 14481 millió euró vállalaton belüli tranzakció (intra-
group transactions) és harmadik fél számára történő értékesítés volt (Volkswagen 2011a, p. 23.). 
30 „Az árbevétel túlnyomórészt a Volkswagen konszern tagjai felé történő motor- és autóértékesítésből származik. A 
legjelentősebb vevő az AUDI AG.” (Audi Hungaria Motor 2013, p.11.) 
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• A cég számára a legnagyobb bevételi forrás természetesen a késztermék, azaz a gépjárművek 
piaci értékesítéséből származik. Az egyes térségek közötti eltérés oka ebben az esetben az 
országokban megállapított eladási árak eltérései, amelyek az árfolyam ingadozásoknak 
valamint az adózási szabályoknak (környezetvédelmi, kereskedelemi) köszönhetőek 
(European Commission 2008). Az értékesítés során a kiskereskedelmi árak közötti eltérések 
(Deutsche Bank 2013, pp. 11-13.) szintén módosítják a bevételek alakulását, amely 
visszavezethető az egyes régiók kereslet-kínálat viszonyának eltérésére is.  

• Ezen felül további eltéréseket okoz, hogy az egyes régiókban elért eredmények a Volkswagen 
Csoport esetében nem csak közvetlenül az autó eladáshoz kapcsolódó tevékenységeket 
(pénzügyi szolgáltatásokból és egyéb értékesítésből származó bevételek) jelentik, amely 
szintén torzítja az egyes térségek súlyát.  

• Végezetül azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az eladási darabszámban nem 
tükröződik az értékesített termék műszaki tartalma és kategóriája sem, amely a realizálható 
bevétel tekintetében további eltéréseket jelent. Könnyű belátni, hogy egy német vagy 
amerikai piacot teljesen más felszereltségű és kategóriájú autók jellemeznek, mint egy 
mexikóit vagy éppen indiait. A bevételek és eladások nagytérségi eloszlása (lásd: F5. ábra a 
Függelékben) megerősítik az imént felsoroltakat, mivel a fejlett térségek nagyobb arányban 
részesednek a vállalati bevételekből. 

 
A bevételek számbavétele mellett szól az egyértelmű és dimenzió nélküli összehasonlítás lehetősége. 
A pénzbeli elszámolásban ugyanis nem kell különbséget tenni márkák valamint kategóriák között, 
amely az eladási darabszám figyelembevételekor a korlátozott adatok miatt nem áll módunkban. Az 
alkalmazás ellen szól a bevételek elkülönítésének, azaz a késztermék eladásoknak, a vállalaton belüli 
kereskedelemnek, az alkatrész értékesítésnek, a könyvelésekben megjelenő különböző pénzügyi 
transzfereknek, a jogok és szolgáltatások kereskedelmének számbavételi és módszertani nehézségei 
továbbá az adatok korlátozott megléte. Hosszú távú adatsor esetében további problémát jelent a 
vonatkozó közzétételi és könyvelési szabályok változása is. A Volkswagen éves jelentéseiben 
(Geschäftsbericht) a vállalat egészére – azaz a kapcsolt, nem közvetlenül az autógyártással 
foglalkozó vállalatokkal kiegészített – bruttó értéken kerül feltüntetésre a területi szintű elszámolás 
(Volkswagen 2011b, p. 107.). További módszertani problémát okoz a külföldön vegyesvállalatként31

Az imént felsoroltak azt a választást erősítik meg, miszerint a vállalati teljesítmény esetében a 
legkézenfekvőbb az eladások, azaz az értékesített járművek számának figyelembe vétele. Mellette 
szól, hogy itt nem csupán a Volkswagen adataira támaszkodhattam, hanem a hiányzó évek esetében a 

 
működő vállalkozások eredmény kimutatása. A módszertani szempontok mellett lényeges 
momentum a fellehető adatok korlátossága. A nagyrégiós (földrészek szerinti) bevételi adatok csupán 
1987 óta állnak rendelkezésünkre, amivel nem összevethetőek a helyi leányvállalatok szintjén 
számon tartott bevételek, amelyek adatai 1959-től 1997-ig elérhetőek. 

                                                           
31 2010-ben vegyes tulajdonú, azaz nem 100%-os tulajdonrésszel működtek az oroszországi és a kínai termelő 
vállalatok, továbbá a M.A.N. a Scania valamint a Porsche leányvállalatok (Volkswagen 2011b, pp. 322-324.). 
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korábban említett iparági szövetségek és állami szervezetek statisztikájára is. Hiányossága azonban, 
hogy nem türközi az értékesített járművek műszaki tartalmát és kategóriáját. Ennek elkülönítése a 
felmerülő módszertani nehézségek miatt nem is volt célom.  
A probléma a foglalkoztatottak, mint vizsgálatba bevont mutató esetében is fennáll. Mivel a flexibilis 
termelésnek köszönhetően módszertanilag megoldhatatlan feladat megállapítani, hogy melyik 
terméket melyik foglalkoztatott gyártja egy üzemen belül. Csak arra az egyszerű példára hivatkozva, 
hogy egy adott gyártósoron Németországban vagy éppen Brazíliában közel azonos műszaki 
tartalommal egyszerre készültek a Volkswagen Type 2 azaz a Transporter (közismert nevén Kombi) 
személyszállító (Microbus) és a kisteher gépjármű (Panel van) típusok. 
 
A mutatókkal kapcsolatos módszertani megjegyzések mellett a vizsgálat időtartama indokolja a 
felhasznált irodalommal kapcsolatos fogalmak tisztázását is. A Volkswagen vállalat nevének 
változása valamint az éves jelentés elnevezése az (lásd: F6. táblázat a Függelékben) szerint változott. 
A dolgozatban a cég megnevezése során nem veszem figyelembe a vállalat nevének megváltozását 
(Volkswagenwerkről Volkswagenre), mindvégig egységesen Volkswagennek nevezem, amely ha 
nem jelzem külön, nem a márkát hanem a vállalatot jelenti. A vállalat éves beszámolóit hasonlóan 
egységesen éves jelentésnek hívom, különbséget csak a részletes hivatkozások esetében teszek, 
utalva német elnevezésükre.  
 

2.2. Szakirodalmi háttér 

Az értekezés a transznacionális vállalatok tevékenységének térbeli átalakulását vizsgálja egy 
kiválasztott vállalat, a Volkswagen fejlődésén keresztül. A vállalati kutatásból adódóan a 
szakirodalmi háttér meglehetősen szerteágazó, a szerző nem csak a földrajztudományt, mint 
tértudományt hívja segítségül, de nagymértékben támaszkodik a közgazdaságtan valamint a 
vállalatgazdaságtan és a menedzsment tudomány eredményeire is. A felsorolt tudományterületek 
mellett a vállalatkutatás során nem kerülhető meg bizonyos mérnöki- és műszaki alapfogalmak 
elsajátítása és használata sem. 
A vállalati tevékenység térbeli átalakulásának tárgyalása a dolgozatban alkalmazott két meghatározó 
diszciplína, a földrajztudomány és a közgazdaságtan oldaláról alapvető szemléletbeli eltéréseket 
mutat. Amíg a közgazdaságtan és rokontudományai (pénzügy és számvitel, vállalatgazdaságtan, 
menedzsment) alapvetően a vállalat működése szempontjából közelítik meg a kérdést, addig a 
földrajztudomány és tudományterülete azaz maga a regionális tudomány, a társadalmi tevékenység 
térbeliségére helyezik a hangsúlyt. A két tudományterület párhuzamosságairól, módszertani és 
szemléletbeli eltéréseiről és a kialakult vitáról számos szerző megfogalmazta álláspontját (lásd 
Czirfusz 2012).  
 
A vállalatok tevékenységének térbelisége a földrajztudományban, főként a lokális társadalmi 
folyamatokra és a társadalmi tevékenységekre gyakorolt hatáson keresztül jelenik meg. Az 
angolszász geográfusok között kiemelkedő David Harvey térelméleti munkássága, amely új 
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szemléletet jelentett az addigi regionális elméletek között. A nyolcvanas években megjelent, The 
Limits to Capital című művében (Harvey 1982) a kapitalista termelés és a területi egyenlőtlenségek 
(egyenlőtlen területi fejlődés) újratermelődésének kapcsolatát hangsúlyozta. Massey, hasonlóan 
Harveyhez, társadalmi oldalról közelítette meg a kérdést, 1984-ben először megjelent könyvében 
(Massey 1984) a termelés és a munkaerő területi eloszlásának kapcsolatát és változását vizsgálta. 
Szintén az ún. marxista iskolához tartozó Smith-nek 1984-ben jelent meg a kapitalista termelés 
térbeli aránytalanságát leíró kritikai elemzése. Scott (1998) az észak-amerikai és európai példák 
alapján feltérképezte az ipari termelési alakzatok kialakulását és a térgazdasági folyamatok közötti 
kapcsolatot. Elemzése alátámasztotta, hogy a korábbi fordista tömegtermelés által teremtett merev 
térstruktúrák háttérbe szorultak, és az új, rugalmas felhalmozás került előtérbe (Scott 1988, p. 171.). 
Storper és Walker (1989) az iparosodás és régiók fejlődésének kapcsolatát tárta fel, amelynek alapján 
megfogalmazta növekedési elméletét. Az angolszász elméleti iskola mellett a francia Regulációs 
Iskola képviselői Boyer (1986) és Lipietz (1986) felismerték és hangsúlyozták a gazdaság és a 
politika szoros kapcsolatát a területi fejlődés területén. 
A nyolcvanas években kialakuló világméretű termelési rendszerekkel, a nemzetközi vállalatok 
növekvő globális termelésének területi kapcsolatrendszerével és következményeivel foglalkozott 
Peter Dicken 1986-ban megjelent, azóta számos kiadást megért Global Shift című könyvében. A 
témát a kilencvenes években Storper (1997) is feldolgozta, aki a globalizálódó világ  társadalomra és 
gazdaságra ható területi következményeit tárta elénk, Cox (1997) pedig a globalizációs (vállalati) 
hierarchiák világában tett rendet.  
A geográfusok legújabb nemzedékéhez tartozó Neil Coe brit, valamint a német Martin Hess a 
világméretű termelési hálózatok és a globális értéklánc társadalmi és területi következményeivel 
foglalkoztak (Hess 2002; Coe és szerzőtársai 2004; Coe - Hess 2013). 
 
A közép-európai térség és kiemelten Magyarország világgazdasági (re)integrációjáról, a külföldi tőke 
területi hatásairól szóló hazai irodalom meglehetősen bőséges. A teljesség igénye nélkül említhetjük 
Sárfalvi Béla (1994, 1995), Enyedi György (2000), Horváth Gyula (2000), Nemes Nagy József 
(1996, 2004), Rechnitzer János (2000, 2012, 2014) területi folyamatokat elemző munkáit, illetve 
Barta Györgyi (2001, 2003, 2012) a magyarországi és a közép-európai ipar térszerkezetével 
kapcsolatos kutatásait.  
 
A transznacionális vállalatok területi szerveződésével foglalkozó magyarországi kutatások területén 
Bernek Ágnes (1999, 2002a, 2003, 2006, 2007), az amerikai vállalatok térszerveződése tekintetében 
Csiki Anita (2004) valamint Schottner Krisztina (2009), a német multinacionális vállalatok földrajzi 
eloszlásának tekintetében pedig Juhász Krisztina (2006) munkáit emelhetjük ki. A globális 
termeléssel megvalósuló nemzetközi munkamegosztással foglalkozó földrajztudományi elemzések 
területén Molnár Ernő (2012) ágazati kereskedelem vizsgálatával kapcsolatos eredményeit, Lukovics 
és Savanya (2012) értéklánc felépítésén alapuló regionális struktúrákról szóló kutatásait, valamint 
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Grosz András (2000) gépjárműipari klaszterekkel kapcsolatos és Smahó Melinda (2012) az autóipari 
technológia és tudástranszfer hatásaival foglalkozó munkáját említhetjük. 
A vállalatok termelési pontjainak területi elhelyezkedése a múlt század harmincas éveiben került a 
közgazdaságtani és a vállalatgazdaságtani kutatások homlokterébe. A termelés térbeli eloszlását 
meghatározó tényezőkkel kapcsolatos kutatások szükségessége először az egyesült államokbeli 
vállalatvezetés részéről vetődött fel. Az Amerikai Egyesült Államokban az erősödő belső verseny 
miatt a vállalatok számára a termelési és értékesítési ár egyre fontosabbá vált. Holmesnak, aki 
üzemmérnökként dolgozott, 1930-ban jelent meg Plant location című könyve, amely nyolc tényező32 
mentén vizsgálta a cégek telephely teremtési feltételeit és azok változását az 1800-as évektől a 
huszadik század elejéig. A téma az amerikai kormányzat és más nonprofit kutatóműhelyek (ma ezt 
divatos szóval think-thanknek nevezzük) érdeklődését is felkeltette. Az amerikai kormány által 
létrehozott National Resources Planning Board 1942-ben készítette el az ipartelepítés és természeti 
erőforrások kapcsolatáról szóló jelentését 33. A kutatásban, amelynek során megalkották az amerikai 
ipar földrajzi mintázatát, az előzőekhez hasonlóan arra keresték a választ, hogy a vállalatok a 
telepítés során milyen tényezőket és mekkora súllyal vesznek számításba. 1949-ben adta ki jelentését 
az 1934-ben alapított National Planning Association nonprofit szervezet, amely később McLaughlin 
és Robock (1949) gondozásában a Why Industry Moves South címmel jelent meg. A tanulmányban a 
déli államok34

A hetvenes évektől a kutatások nem csak a világgazdaság aktuális folyamatival foglalkoztak, de 
kitérnek a nemzetközi termelés korai időszakára is, beágyazva a jelenkor folyamatait egy hosszabb 
történeti áttekintésbe. Az elemzések rávilágítottak arra a tényre, hogy bár méretét és szervezettségi 
szintjét tekintve az 1900-as évek eleji nemzetközi befektetések nem érték el a nyolcvanas évektől 
tapasztalható mértéket, azonban jelentős előfutárai annak a nemzetközi termelési rendszernek, 
amelynek ma vagyunk tanúi. Hobsbawm (1987) a tizenkilencedik század második felétől a huszadik 

 iparosodását vizsgálták, amely döntően az északi államok vállalatainak itt 
megvalósított beruházásai nyomán következett be. A telepítési tényezők között kiemelték a déli 
államokban rendelkezésre álló bőséges munkaerőt és nyersanyagot valamint a felvevőpiac 
jelentőségét, nemzetközi párhuzamot vonva az akkori Kínával és Brazíliával is. 
 
A (vállalati) termelés térbeli eloszlásával kapcsolatos kutatások számát az ötvenes években a 
világméretű konjunktúra növelte meg. A nemzetközi termelés, elsősorban az amerikai cégek 
nemzetközi terjeszkedésének köszönhetően a második világháborút követően megerősödött. Egyik 
korai munkájában Dunning (1958) a harmincas és ötvenes évek között az Egyesült Királyságba 
érkező amerikai vállalati befektetésekről írt. A hatvanas években számos más szerző (Hymer 1960; 
Kindleberger 1969; Servan-Schreiber 1968) is foglalkozott az amerikai vállalatok nemzetközi 
termelésével.  

                                                           
32 A piac, a nyersanyag, a szállítási lehetőségek és költségek, az energiaárak, a munkaerő és munkabérek, a jogi és 
adózási környezet, és egyéb (éghajlat, megélhetési körülmények, politika, stb.) tényezők (Holmes 1930). 
33 United States. National Resources Planning Board: Industrial location and national resources. December, 1942. 
National resources planning board. Washington: U.S. Government print. office, 1943. 
34 Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Észak-Karolina, Oklahoma, Dél-
Karolina, Tennessee, Texas és Virginia (McLaughlin - Robock 1949, p. 5.). 
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század elejéig tartó időszakban az angol birodalom által eszközölt befektetések területi eloszlását 
tárta elénk, Pollard (1985) pedig az ezen időszakra vonatkozó beruházások ágazati rendszerét 
elemezte. Wilkins (1970, 1974) az 1900-as évek eleji amerikai nagyvállalati (American Tobacco, 
Coca-Cola, Heinz) befektetésekkel foglalkozott, a húszas és a harmincas években, az amerikai 
multinacionális vállalatok kialakulását és nemzetközi terjeszkedését pedig Dassbach (1989) 
elemezte. Az 1910-es évek legfontosabb brit befektetéseit Chapman (1985) összegezte, a húszas és 
harmincas évek nemzetközi vállalati befektetéseit pedig Vaupel és Curhan (1974) szerzőpáros tárta 
fel. Maxcy (1981) az autóipari vállalatok hetvenes évekig tartó nemzetközi fejlődését kísérte végig, 
Rhys (1972) pedig az angol autóipar fejlődését kutatta nemzetközi példák bevonásával. Doner (1991) 
a hatvanas évek végétől foglalkozott az amerikai vállalati befektetések dominanciáját megtörő japán 
nemzetközi autóipari befektetésekkel. Sturgeon és Florida (2000) a nemzetközi autóipari 
befektetések területi eloszlását elemzi az 1800-as évek végétől egészen a kétezres évekig.  
 
A nemzetközi termelés és kereskedelem vizsgálatával foglakozik a francia filière irányzat, amely a 
hatvanas években a francia agrárkutatásokból fejlődött ki. Lauret (1983), Stoffaes (1980) és Sekkat 
(1987) a mezőgazdasági és az ipari termelés nemzetközi munkamegosztását modellező kutatásai a 
mai értéklánc elképzelés elődjének számítnak, annak ellenére, hogy az irányzat nem került bele a 
legfontosabb nemzetközi kutatások közé. Wallerstein (1980) a nemzetközi kapitalizmusról szóló 
könyvében használta először az árulánc kifejezést. Oliver Keith 1982-ben publikálta ellátási lánc 
elméletét, Porter 1985-ben fogalmazta meg értéklánc elképzelését. A vállalati kapcsolatok 
világméretű rendszere kapcsán a globális árulánc kifejezés Gary Gereffi (1994) nevéhez kötődik, 
míg a globális termelési hálózat kifejezést Dicken (1998) alkalmazta először. A kapcsolódó 
vállalatgazdaságtani kutatásokban egyre nagyobb teret kap a tevékenységek térbelisége, földrajzi 
eloszlása. Itt elsősorban Kannegiesser (2008), Gereffi (1999), Sturgeon (2001) és Abonyi (2007) 
vállalati kutatásait említhetjük, valamint a német vállalatgazdaságtan-menedzsment irodalomból 
Holtbrügge (2005), Schmid (2007) valamint szerzőtársa Grosche (Schmid - Grosche 2008) munkáit, 
akik a német nagyvállalatok nemzetközi termelésének földrajzi eloszlásával és szerkezetével 
foglalkoztak. Az itt felsorolt megközelítések szoros kapcsolatot mutatnak egymással, ezért a 
közgazdaságtani irodalomban csekély tartalmi eltéréssel egyidejűleg használják az ellátási lánc, 
értéklánc, termelési hálózat vagy az árulánc kifejezéseket (Cséfalvai et al. 2005; Baldwin et al. 
2013). 
 
Ezzel párhuzamosan, a kilencvenes években egy másik elképzelés is megszületett, a Paul Krugman 
nevéhez köthető új irányzat, amely az új gazdaságföldrajz elnevezést kapta (Krugman 1991). 
Krugman Földrajz és kereskedelem című könyvében alapvetően közgazdász szemlélettel nyúlt a 
témához, ökonometriai modelljeibe számos (korábbi) földrajzi és térelméleti gondolatot beépített.  
A magyar közgazdasági irodalomban a vállalatok nemzetközi termelésével kapcsolatban 
meglehetősen terjedelmes szakirodalom áll a rendelkezésünkre. A legjelentősebbek között 
említhetjük a világgazdaság átalakulásával kapcsolatban Simai (2000) elemzését, Szentes (1990, 
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1999) a nemzetközi vállalatokkal foglalkozó és a világgazdasági folyamatokat tárgyaló munkáit, 
Antalóczy és Sass a vállalaton belüli kereskedelem témájában (2001, 2002), és a tőkebefektetések 
regionális elhelyezkedéséről (2005) írt tanulmányait. Elméleti megközelítésként az értéklánc elemzés 
közgazdaságtudományban történő alkalmazásával Borbély (2009) foglalkozott. A globális 
értékláncok és a külkereskedelem kapcsolatáról Éltető (2014) írt, a globális értékláncok átfogó 
elemzésével pedig Czakó és szerzőtársai (2014), Sass (2012, 2014) valamint Szalavetz (2012, 2013, 
2014) munkái foglalkoztak. 
 
Vizsgálatomat az imént ismertetett szakirodalmi előzmények felhasználásával, a Volkswagen 
termelését hat évtized időtávlatában összegyűjtött, részletes adatbázisra támaszkodva végzem el. A 
termelés, az értékesítés és a foglalkoztatottak térbeli alakulását, egymáshoz fűződő kapcsolatát és a 
folyamatok lehetséges okait vizsgálom és a témában eddig megjelent elméleteket új eredményekkel 
gazdagítom. 
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3. A nemzetközi termelés kialakulásának vizsgálata 

Ebben a fejezetben a nemzetközi termeléssel foglalkozó szakirodalmat foglalom össze, amely 
elméleti háttér nagyobbrészt a közgazdaságtudományból valamint az üzleti tudományok 
eredményeiből táplálkozik. Az elméletek többsége arra keresi a választ, hogy a vállalati 
termelőkapacitások földrajzi eloszlása milyen feltételrendszer mellett zajlik. A monográfiában a 
korai kereskedelemelméletektől, a nemzetközi működőtőke mozgással összefüggő megközelítéseken 
keresztül, egészen a vállalatok nemzetköziesedésének35

A világgazdaságban a második világháborút követő időszakban olyan mélyreható változások 
játszódtak le, amelyek teljesen új alapokra helyezték az addigi nemzetközi társadalmi és gazdasági 
viszonyokat. Korábban a világgazdaság fogalmán a nemzetgazdaságok kapcsolatának rendszerét 
értettük. A második világháborút követően a nemzetközi termelés fejlődése olyan mértékűvé vált, 
hogy a világgazdaság fogalma már több mint a nemzetgazdaságok közötti külső kapcsolatrendszer, 
vagy a nemzetektől függetlenül létező gazdasági entitások közötti kapcsolatrendszer (Szentes 1999, 
p. 21). A növekedését elősegítő illetve támogató technológiai újítások bevezetése mérföldkövet 
jelentettek a világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem fejlődésében. Az egyik ilyen újításról ír 
Van den Berg (1969) a modern közlekedési rendszerekről szóló könyvében, ahol kiemeli a modern 
konténerszállítás megjelenését

 elméletétig mutatom be a dolgozatom 
szempontjából releváns szakirodalmi előzményeket.  
 

36

                                                           
35 A nemzetköziesedés a magyar nyelvben meglehetősen furcsán hangzik, a dolgozat azonban ezt használja, mivel 
tudományos körben ez az elfogadott szó az angol internationalization-re.  
36 1956. április 20-án kihajózik New Yorkból az első teherautó-konténerekkel megrakott hajó. Az új technológia 
alkalmazása egyben lehetővé tette, hogy a teherautók szállítmányát a trélerről leválasztva, átcsomagolás nélkül 
helyezik át a hajó rakterébe. 

 (National Research Council 1992, p. 17.), amellyel az intermodális 
kapcsolódási pontokon egyszerűsödik és felgyorsul, azaz hatékonyabbá válik az áruk mozgatása. A 
hatvanas évektől a felerősödő világméretű termelésnek és kereskedelmi kapcsolatoknak 
köszönhetően a világgazdaság fogalma alatt már a globális piac meghatározó szerepét értjük (Bernek 
2002b, p. 14.). A globalizáció tehát nem egy állapot, hanem a külső (világgazdasági) és belső 
(nemzetgazdasági) körülmények változását leképező folyamat, amelynek meghatározó szereplői az 
országhatárokon átívelő termelési és elosztási rendszereket birtokló nemzetközi vagy más szóval 
transznacionális vállalatok. A társadalmi és gazdasági folyamatok elemzése, a társadalmi és 
gazdasági szereplők közötti kapcsolatrendszerek feltárása a társadalomtudományok számára állandó 
kutatási témát szolgáltat.  
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3.1. A nemzetközi termelés vizsgálatával kapcsolatos elméletek rendszerezése 

A termelési kapacitások eloszlását, a nemzetközi munkamegosztást és az ebből fakadó 
külkereskedelmi impulzus okait elsőként a XVIII. században Adam Smith37

A globalizációs folyamat következményeit kutató társadalomtudományok nem csak a jelenség 
részletesebb feltárására szorítkoztak, de kitértek a folyamatok társadalmi következményeire is. A 
globalizáció által teremtett kihívásokkal párhuzamosan a hatvanas években jelentek meg a gazdasági 
növekedés társadalmi vonatkozású kérdéseit etikai szempontból feldolgozó, filozófiai és gazdasági 
etikai művekben a „globális falu

 kutatta. Eredményei az 
abszolút előnyök elméleteként váltak ismertté. A nemzetek közötti árucsere folyamata az egyes 
országok társadalmi tevékenységének hosszú évszázadok óta a részét képezi. A kereskedelmi 
kapcsolatok a XV-XVIII. században a nagy földrajzi felfedezéseket majd az ipari forradalmat követő 
időszakban indultak látványos fejlődésnek (Holton 1978; Sárfalvi 1995). A kereskedelem 
bővülésével kezdetét vette a nagy földrajzi munkamegosztás, amely növekvő intenzitással vonta be 
az Európán kívüli területeket a magterület gazdaságába. A mai értelemben vett világgazdaság 
kialakulása ettől az időszaktól datálható, hiszen a földrészek közötti időtávolság a folyamatos 
technológiai vívmányoknak köszönhetően egyre szűkült, a kereskedelmi kapcsolatok rendszere egyre 
nagyobb méreteket öltött. Adolf Weber német közgazdász a világgazdasággal kapcsolatban a 
távolság jelentőségét kiemelve így fogalmazott: „A világgazdaság a tér áthidalásának gazdasága” 
(idézi: Sárfalvi 1995, p. 15.). Szervezettségét figyelembe véve az 1602-ben alapított Holland Keleti 
Indiai Társaságot tekinthetjük a világ első nemzetközi vállalatának (Vergne 2008). A kereskedelem 
társadalmi jelentősége kiemelkedő, hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és a társadalmi jólét 
megteremtéséhez. Ez a megállapítás különösen igaz napjaink (nemzet)gazdaságaira, amelyek egyre 
növekvő számban és mértékben válnak részeivé a világméretű (globalizált) gazdaságnak (UNCTAD 
2008).  

38” és a „Föld nevű űrhajó39

                                                           
37 Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. W. Strahan and T. Cadell, London 
1776, magyarul „A nemzetek gazdagsága”, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992 
38 Marshall McLuhan kanadai tudós és filozófus a globális falu kifejezést a Gutenberg galaxis című művében 
használta, amellyel a kommunikációs technológiák fejlődése által a hatvanas években mintegy megelőlegezte a 
jövőben a távolságok csökkenését és a tér összezsugorodását (McLuhan, Marshall 1962, The Gutenberg Galaxy: 
The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962.) 
39 Kenneth Ewart Boulding a gazdasági etika nagy klasszikusa a „Közelgő Föld űrhajó közgazdaságtana” című 
tanulmányában (Boulding, Kenneth E. 1966, The Economics of the Coming Spaceship Earth. In: Jarrett, H. (eds.) 
1966. Environmental Quality in a Growing Economy, pp. 3-14. Baltimore, MD: Resources for the Future/Johns 
Hopkins University Press.) a növekedésorientált gazdasági szemlélet korlátosságáról értekezik. 

” fogalmak. A földrajztudományban a 
globalizáció összekapcsolódik a lokalizáció fogalmával, hiszen egy időben és párhuzamosan zajló 
folyamatokról beszélünk (Bernek 2000, p. 88.). A földrajz a globalizációnak lokális tereket érintő 
hatásairól valamint az egyes tényezők többszintű – mikrotérségektől a makrotérségekig terjedő 
térszintek – rétegben történő feltárásával elemzi a gazdasági és társadalmi folyamatokat. A 
földrajztudomány a rendelkezésére álló (multidiszciplináris) eszközrendszerének köszönhetően a 
térségi kapcsolatok teljes körű feltárását képes elvégezni. Rész-tudományterületek közül a regionális 
tudomány: „a társadalmi tértudományok legalapvetőbb közös fogalmait, elméleteit, módszereit 
egységes rendszerbe foglaló és a társadalmi jelenségeket és folyamatokat ezek felhasználásával 
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vizsgáló társadalomtudomány” (Nemes Nagy 2009, p. 25.). A regionális tudomány módszertana nem 
a komplex vizsgálatok megvalósítását tűzi zászlajára, hanem kimondottan a vizsgált tényezők és 
folyamatok térbeliségre fókuszál (Sárfalvi 1994; Benko 1999; Nemes Nagy 2003; Probáld 2007).  
 
A nemzetközi termelés vizsgálatával foglalkozó közgazdaságtan és üzleti tudományok 
(vállalatgazdaságtan, menedzsmenttudomány, szervezéstudomány stb.) a kezdetekben a komparatív 
előnyök elméletéből kiinduló kereskedelem elmélet keret- és fogalomrendszerét használták (Fertő 
2003). A kutatások előrehaladásával az ismeretek gyarapodásával együtt bővült a megfigyelés köre, 
miközben a vizsgálatok súlypontja a tőkebefektetések irányába tolódott el. A nemzetközi tőkeáramlás 
szereplői, a világméretű beszerzési-, termelési- és elosztási rendszert kiépítő transznacionális 
vállalatok ekkor kerültek a kutatások homlokterébe.  
A nemzetközi termelést kutató elméleti megközelítéseket tárgyaló különböző monográfiák során a 
rendszertani elnevezések eltérnek. Szanyi (1997) rendszerezésében külkereskedelem-elméleti 
valamint vállalatelméleti megközelítések elnevezéseit használta. Morgan és Katsikeas (1997) 
monográfiájukban a nemzetközi kereskedelem, a külföldi működőtőke befektetések valamint a 
vállalatok nemzetköziesedésének témakörében született irodalmak mentén alkottak. A nemzetközi 
vállalatok terjeszkedésével összefüggésben a hatvanas évektől született elméleteket Cantwell (2000) 
is rendszerezte. A szerző a közgazdasági elméletek hat típusát különböztette meg, úgy mint 
tőkeáramlási-, kereskedelmi-, lokációs-, iparszervezeti-, innovációs- valamint vállalati elméletek 
(Cantwell 2000, p. 11.). Ietto-Gillies (2005) monográfiájában a nemzetközi befektetés elméleteket 
alapvetően a II. világháborút megelőző marxista valamint neoklasszikus és az utána következő 
modern irányzatokra bontotta, ahol 12 fontosabb irányzatot sorolt fel40

                                                           
40 Amelyek a következők: Hymer; termékciklus elmélet és a nemzetközi termelés; oligopolisztikus válaszok és a 
tőke területi elrendeződése; valutaövezetek és a nemzetköziesedés elmélete; nemzetköziesedés és a transznacionális 
vállalatok; a nemeztköziesedés állomásai: skandináv iskola; a transznacionális vállalatok fejlődésének elmélete; új 
kereskedelem elméletek; transznacionális monopólium kapitalizmus; nemzetállamok és a transznacionális vállalatok 
stratégiája; erőforrások, hálózatok és a transznacionális vállalatok (Ietto-Gillies 2005, pp. v-vi.). 

. Későbbi munkájában Ietto-
Gillies (2007) külön figyelmet szentelt olyan elméleteknek is, amelyek bár széles körben nem 
terjedtek el illetve nem köthetőek egyik irányzathoz sem, azonban a nemzetközi vállalatok 
világméretű tevékenysége szempontjából egyre fontosabbak. Ilyen a nyolcvanas évek végén Cowling 
és Sugden (1987) által vizsgált oligopolisztikus struktúra hatása, amely az egymással versengő 
nemzetközi vállalatok nemzetgazdaságokra és társadalmakra gyakorolt szerepét elemzi, vagy éppen a 
vállalatok munkaerővel kapcsolatos stratégiája, amely a nemzetközi vállalatok növekedése 
szempontjából kulcsfontosságú. A dolgozat a nemzetközi termeléssel összefüggő és a folyamatokat 
magyarázó elméletek közül a legjelentősebbek ismertetésére és rendszerzésére vállalkozik, amelyet 
az imént felsorolt szerzők munkáira támaszkodva végez el. 
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3.2. Nemzetközi kereskedelem elméletek 

A nemzetközi termeléssel és kereskedelemmel foglalkozó kutatások a XIX. században abból a 
nyilvánvaló alapvetésből indultak ki, hogy egy adott térség a társadalmi tevékenységek 
szempontjából egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. Földrajzban ezt a determinisztikus irányzatot a 
politikai földrajz képviselőjéhez Friedrich Ratzelhez köthetjük. Anthropogeographie című művében, 
amely 1872 és 1899 között született, úgy vélte, hogy a földrajzi környezet a helyben meglévő 
adottságok, a térség társadalmi tevékenységének jellege szempontjából és a térbeli kapcsolatok terén 
alapvető fontosságúak. Ezt a társadalmi tevékenységet a közgazdaságtan relációs értelemben, azaz a 
nemzetgazdaságok közötti kapcsolatok terén, a klasszikus kereskedelemelméletben a komparatív 
(másikhoz mért vagy viszonylagos) előny (Ricardo 1817) alapján határozta meg. A komparatív 
előnyök elmélete az Adam Smith (1776) által kidolgozott abszolút előny elméletével szemben, egy 
ország másokhoz mért pozícióit definiálta, amely alapján egy adott ország a relatív előnyét 
kihasználva alakítja termelését és kereskedelmét. Az országok az árucsere révén érvényesítik 
komparatív előnyeiket és szerzik be a számukra szükséges árucikkeket is. Ez azt jelenti, hogy 
(ideális) szabadkereskedelmi feltételek mellett egy gazdaságnak a kereskedelmi többlettel rendelkező 
árucikkek területén komparatív előnye, a kereskedelmi hiányt felmutató termékek esetében pedig 
komparatív hátránya van a másik országgal szemben.  
 
Ricardo komparatív elméletéből kiindulva a szabadkereskedelem kiegyenlítő szerepét hangsúlyozta 
Heckscher (1919) és Ohlin (1933). Abban az esetben ugyanis, ha egy ország azon termékek 
gyártására és exportjára törekszik, amelyek területén komparatív előnyt élvez, akkor az a 
szabadkereskedelemnek köszönhetően az adott országok között a termelési tényezők eltérő árainak 
(tényezőárak) kiegyenlítődését eredményezi. A korai elméletek a vállalatokat a nemzetgazdaságok 
adta keretekbe helyezték és nem számoltak a nemzetközi termelés egyik legfontosabb tényezőjének, 
a tőkének az áramlásával. A nemzetgazdaságok közötti a kiegyenlítő szerepet kizárólag a 
kereskedelem által magyarázták. 
 
Ezt az elméleti vonalat törte meg Mundell (1957), aki a korábbi véleményektől eltérően azt 
hangsúlyozta, hogy a komparatív előnyök által generált áruforgalom a nagyobb mobilitással 
rendelkező tényezők (elsősorban a tőke) exportjával helyettesíthető. Mundell nemzetközi 
kereskedelem-elméletének lényege azon a felismerésen alapult, hogy a nemzetközi kereskedelem, 
illetve a termelési tényezők mobilitása egymás komplementereként is felfoghatóak. Elmélete arra 
keresi a választ, hogy a világgazdaság hogyan teremti meg az egyensúlyt olyan esetben, amikor a 
körülmények eltérnek az tökéletestől. Ideális esetben ugyanis a tényezők áramlását semmilyen 
adminisztratív eszközzel nem akadályozzák a szereplők. A szerző számos tényező alakulását 
vizsgálta, köztük a termelékenység változását, behozatali illetve kiviteli adók alakulását és a vámok 
valamint a fogyasztásra és termelésre kivetett adók alkalmazását. Ezek alapján arra a megállapításra 
jutott, hogy a feltételek változása, a szabad kereskedelem bármilyen módon való korlátozása eltérő 
tényezőárakat eredményez, melynek következtében a tőkemozgás mintegy kiegyenlítő szerepet tölt 
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be. Elméletében teoretikusan azt is felvetette, hogy a teljes kiegyenlítődés esetén, szélsőséges esetben 
a kereskedelem is megszűnhet (Mundell 1957, p. 321.). 
 
Jones (1967) a mundelli elképzelésből kiindulva azt vizsgálta, hogy a kereskedelemelmélet 
alkalmazható-e olyan tényezőkre mint a tőke. A klasszikus komparatív elképzelésből kiindulva azt az 
állapotot feltételezte, hogy „X” ország hatékonyan termeli az adott terméket, „Y” viszont tőkével 
jobban ellátott.  Ezek alapján a tőkemegtérülés szempontjából arra a következtetésre jutott, hogy a 
jobb megtérülés miatt „Y” ország tőkéje az „X” országba áramlik, hiszen az adott termék 
termelésének tekintetében a tőke hatékonyabban tud működni. Kereskedelmi oldalról „X” ország 
fogja a tőkeintenzív terméket exportálni és a munkaintenzív terméket importálni. Ennek alapján 
láthatjuk, hogy a tényezőellátottság különbségei elősegítik a tőkeáramlás kialakulását. Az elgondolás 
a korai kereskedelemelméleti megközelítésektől eltérően, a nemzetközi tőkeáramlás legfontosabb 
motívumára is magyarázatot adott. 
 
A nemzetközi termelés és a kereskedelem közötti összefüggés talán legismertebb elmélete Vernon 
(1966) nevéhez fűződik. Termékciklus-elméletében három tényezőnek, a termék iránti piaci 
keresletnek, a környezet versenyképességének valamint a termelés helyének kölcsönhatása szerepelt 
(Ietto-Gillies 2007, p. 198.). Klasszikus iparági életciklus-elmélete (Product Life Cycle azaz PLC) 
szerint egy adott innováció illetve termék időbeli továbbélése leképezhető a térben. Azaz az iparági 
életciklus görbét alkalmazva egy adott termék (innováció) bevezetése a fejlett országoktól (donor 
országok) indul ki, s innen halad az egyre fejletlenebbek felé. Egy adott termék életciklusa során, a 
kezdeti időszakban a magas fejlesztési és gyártási ráfordítás következtében csak a fejlett országok 
piacain értékesíthető. Majd egy bizonyos idő elteltével az export elindulásával válhat 
tömegtermékké, és ezután helyezhető át maga a termelés. Az életciklus végső szakaszában a fejlett 
országok szükségleteiket már importra alapozzák. Elméletét, napjaink gazdaságának modellezésekor 
is előszeretettel használják (lásd: Székely-Doby 2006). Ugyanakkor az elmúlt időszakban a termelés 
új típusú változatainak, a kiszervezés, a licenc vagy a franchise szerződés előtérbe kerülésével 
(UNCTAD 2011, pp. 130-140.) a termelés és a szolgáltatási tevékenységek az anyacégtől elválasztva 
is megvalósultak. Vernon elméletének napjainkban való alkalmazása ezért elválik a szűken vett 
kereskedelmi megközelítéstől, inkább az újabb piacok bevonása és a termékciklus közötti kapcsolatot 
magyarázza.  
 
A nemzetközi kereskedelmi folyamatok és a transznacionális vállalatok tevékenységének vizsgálata 
során az új kereskedelemelmélet számos új szempont megjelenésével gazdagította a közgazdaságtant 
és társtudományait. Az elmélet Paul Krugman és Elhanan Helpman nevéhez köthető, akik a hetvenes 
évek végén számos más szerzővel párhuzamosan (Krugman 1979; Lancaster 1980; Helpman 1981) 
vizsgálták a nemzetközi kereskedelemi folyamatok alakulását. Kutatásaikat az indította el, hogy a 
komparatív előnyök mentén működő nemzetközi kereskedelem a huszadik században, a II. 
világháborút követően olyan mértékben átalakult, amelyre a korábbi kereskedelemelméleti (Ricardo, 
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Hecksher-Ohlin) megközelítések már nem voltak képesek magyarázatot adni. Elemzéseik során azzal 
a ténnyel találkoztak, hogy olyan országok között is élénk kereskedelem folyt, amelyek a komparatív 
előnyök mentén szinte azonos karakterisztikával rendelkeztek. Krugman (1979) a kereskedelem 
vizsgálatánál, Edward Chamberlin (1962) monopolisztikus versenyelméletét alapul véve arra a 
megállapításra jutott, hogy az iparágon belüli kereskedelem egyáltalán nem a tényezőellátottság vagy 
a technológiai fejlettség függvénye (Krugman 1979, p. 479.). A vállalatok számára a nemzetközi 
kereskedelem a piacbővítést, és ezáltal a növekvő skálahozadék41

A termelési központok, agglomerációk megléte a másik oldalon feltételezi a periféria térségek 
kialakulását. Az elméletek választ keresnek a nemzetközi termelési és elosztási rendszerben az egyes 
országok közötti jövedelemkülönbségek okaira és a felzárkózás-lemaradás folyamatának 
megértésére. A termelési agglomerációk vizsgálatához kapcsolódóan Krugman (1991) a 
közgazdaságtani regionális földrajz elképzelését a Földrajz és kereskedelem című könyvében 
ismertette. Az új gazdaságföldrajz (new economic geography) elméletében számos klasszikus 
földrajztudományi eredményt használ fel (Bernek 2000). Megfogalmazása szerint, elmélete 
ugyanúgy része a földrajztudománynak, mint a közgazdaságtannak. Kutatása során a földrajzi 
elhelyezkedés és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatot vizsgálta. Krugman megfigyelte, hogy 
bizonyos tevékenységek a térben koncentráltan találhatóak, a vállalatok ugyanis kihasználják az 
agglomeráció adta lehetőségeket (alacsonyabb beruházási költségek, alacsony szállítási költségek, 
méretgazdaságosság, stb.). Elméletében rendszerezte, hogy milyen külső tényezők játszanak szerepet 
a tevékenységek földrajzi eloszlásában. Ezek alapján megkülönböztette (Krugman 1998, p. 8.) a 
koncentráció irányába mutató centripetális tényezőket és a dekoncentráció irányába mutató 
centrifugális tényezőket. Előbbi elősegíti a vállalatok területi koncentrációját, utóbbi pedig ellene hat. 
Az elgondolásának alapjai és a vizsgálati módszerei alapján azonban Krugman elképzelése inkább a 

 elérését szolgálja. Később 
Krugman szerzőtársával Elhanan Helpmannal (Helpman - Krugman, 1985) a nemzetközi 
kereskedelmi folyamatokat vizsgálva három új körülményt (Bergoeing - Kehoe 2003) emelt ki: A 
kereskedelem bővülése és a gazdasági teljesítmény alakulása elváltak egymástól, a kereskedelem 
GDP-ben mért aránya megnőtt. A kereskedelem bővülése a résztvevő államok között rendkívül 
egyenetlenül oszlik el, mivel a kereskedelem legnagyobb része az iparosodott államok között zajlik. 
A szerzők a kutatások során arra is rávilágítottak, hogy a kereskedelem nagy része az iparágon belüli 
(intra-industry) kereskedelem keretében zajlik.  
 
A kereskedelmi kapcsolatok intenzitásának földrajzi eloszlása felveti a termelés térbeli sűrűsödését 
is. Ezek az agglomerációs folyamatok a működőtőke befektetések segítségével a transznacionális 
vállalatok által valósulnak meg (Ietto-Gillies 2007, p. 200.). Krugman elmélete az iparágon belüli 
kereskedelem motivációjára adott magyarázatot. A hasonló termelési tényező ellátottsággal 
rendelkező országok közötti kereskedelem magyarázatára a hagyományos kereskedelemelméletek 
adtak leginkább magyarázatot (Davis 1997). 

                                                           
41 A termelés skálahozadéka a termelés valamint a termelési a tényezők egyidejű növekedésének egymáshoz 
viszonyított aránya. Helpman és Krugmann a vállalat belső skálahozadékának növekedését írta le. 
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közgazdaságtudományhoz köthető (Mészáros 2000; Coe et al. 2007). Coe és szerzőtársai szerint 
(2007) Krugmann elmélete az „új gazdaságföldrajz” valójában „földrajzi közgazdaságtan” 
(geographical economics), amely csak a gazdasági folyamatokra fókuszál, s nem veszi figyelembe 
azokat a társadalmi-politikai és kulturális összefüggéseket, amelyek figyelembevétele valódi, 
komplex földrajzi megközelítést eredményezne. Az új gazdaságföldrajzot ért kritikák hatására 
(Vickerman 2003) később Krugman és az irányzat követői a japán Masahisa Fujita, és a brit Anthony 
James Venables a térgazdaság (spatial economy) elnevezést használták (1999). 
 

3.3. Külföldi működőtőke befektetés elméletek 

A nemzetközi termeléssel foglalkozó irodalmak másik csoportját a külföldi működőtőke 
befektetéssel kapcsolatos elméleti megközelítések adják. A hatvanas években növekedésnek induló, a 
nyolcvanas évektől pedig dinamikusan bővülő külföldi befektetés állomány (UNCTAD 1991) 
indokolttá tette a vállalati stratégiák és a vállalati működés vizsgálata alapján született 
megközelítések alkalmazását. A vállalatok külföldre irányuló befektetéseinek növekedésével 
párhuzamosan olyan technológiai újítások bevezetésére került sor, amelyek a szállítás és a távközlés 
területén nagyfokú hatékonyságnövekedést eredményeztek. Ezek a „térszűkítő” technológiák 
(Bernek 2000, p. 91.) lehetővé tették a vállalatok számára a korábbi szerveződési formáik 
megváltoztatását. Ekkor született meg, és vált el a korábbi többközpontú vállalat (multidomestic) 
elnevezéstől a nemzetközi vállalat (transnational company) megnevezés (Szanyi 1997, p. 493.), 
utalva ezeknek a vállalatoknak a nemzeteken átívelő szerveződési rendszerére. Ezeknél a 
vállalatoknál az addigi „laza” kapcsolódású (multidomestic) szerveződési szintet egy szorosabb 
integráció váltotta fel. A technológiai fejlődésnek – mind a szállítási, mind az információ-
kommunikációs oldalon – valamint a második világháborút követően bevezetett gyártás- és 
munkaszervezési újításoknak köszönhetően a vállalatok megtehették, hogy a termelés egyes fázisait 
kihelyezték abba az országba, ahol számukra a termelési tényezők eloszlása szempontjából a 
legkedvezőbbek voltak a feltételek. Ennek eredményeképpen a méretét és szervezettségét tekintve 
már nem nemzeti alapon működő gazdasági entitásokról van szó, hanem nemzetközi méretekben 
szerveződő vállalatokról. A nemzetközi termelés annyira átalakította a világgazdaságot, hogy a 
hatvanas évek óta eltelt időszakban már nem csupán a vállalatok nemzetköziesedéséről beszélhetünk, 
de ún. globális iparágakról is (Porter 1990, p. 54.), ahol a versenytársak már világszinten mérettetnek 
meg. A korábbi kutatások a nemzetközi szakosodás vagy a külkereskedelmi folyamatok vizsgálatára 
terjedtek ki (Szanyi 1997), amelyeket azonban a vállalati termelés növekvő földrajzi kiterjedése 
meghaladott. Amíg a hetvenes években a világgazdaság fogalmán – bár egyre csökkenő mértékben – 
a nemzetállamok társadalmi tevékenységének összességét értettük, addig a nyolcvanas években a 
globális folyamatok, a globális piac vált a világgazdaság rendező elvévé (Bernek 1999).  
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A nemzetközi működőtőke befektetésekre alapozott megközelítés úttörője Hymer (1960)42

Kezdetben a brit ipar háborút követő fejlődését vizsgálta

, aki a 
korábbi elméletekkel ellentétben a vállalati értékek mentén kezdte meg a tőkebefektetések 
motivációinak vizsgálatát. Munkásságát a nemzetközi termelés iparszervezeti megközelítéseként 
tartják számon (Szanyi 1997, p. 493.). A piaci tökéletlenségekkel foglalkozó elmélete amely Baumol 
(1959) és Pennrose (1958) klasszikus vállalatgazdasági eredményeire támaszkodott, azokat a 
szempontokat rendszerezte, amely egy adott vállalat nemzetköziesedését elindíthatja. Az un. Hymer-
féle feltétel lényege, hogy a cégnek a nemzetközi tevékenység elindításához rendelkeznie kell 
bizonyos versenyelőnyt biztosító tényezőkkel. Az előny megszerzése megtestesülhet egy termékben 
is, de a vállalat lehet olyan tudás birtokában is, mely a versenytársakhoz képest előnyt jelenthet.  
 
A nemzetközi vállalatok hatalmas anyagi források felett rendelkeznek, ennek köszönhetően a 
befektetésekhez kapcsolódó pénzügyi döntéseik meghozatalakor számos szempontot mérlegelnek. 
Aliber (1970) arra mutatott rá, hogy elhatározásaikat befolyásolhatja a befektetési célország 
valutájának a saját valutájukhoz képest meglévő, alá illetve fölé értékeltsége. Az 1950-es évek 
végétől bevezetett valutakonvertibilitás nagyban elősegítette a nemzetközi pénzügyi műveletek 
bővülését. A pénzügyi műveletekhez hasonlóan a befektetések is képesek kihasználni az eltérő 
árfolyamok adta profitszerzés lehetőségét. Befektetéseik megvalósítása költségmegtakarítást jelent 
számukra, ha a saját fizetőeszközükhöz képest egy alulértékelt valutával rendelkező országban 
hajtanak végre befektetést.  
 
Az internalizáció elmélete – ami a vállalaton belül tartást és nem a piacra vitelt jelenti – (Antalóczy - 
Sass 2011b, p. 28.) elmélete arra keres választ, hogy a vállalatok miért és hogyan folytatnak 
nemzetközi tevékenységet és különösen, hogy milyen elgondolások mentén dolgozzák ki ezeket. Az 
internalizáció során a vállalat a közvetlen tevékenységét szervezetileg (vertikálisan) és földrajzilag 
(horizontálisan) is kiterjeszti és közös tulajdonosi szerkezetbe viszi. Az átszervezés által megvalósul 
a vállalat és a fogyasztók közötti ún. közvetítő piacokon a tevékenységek ellenőrzése és irányítása. 
Ennek következtében a vállalaton belül megvalósuló belső piac (internal market) jelentős 
költségmegtakarítást eredményez a cég számára (Morgan - Katsikeas 1997, p. 70.). Az elmélet 
úttörői Buckley és Casson (1976) valamint Rugman (1981) és Hennart (1982) voltak. Vállalatszintű 
megközelítéseik azt kutatták, hogy a vállalat számára milyen előnyökkel jár a tulajdonosi kontroll 
kiterjesztése, azaz a nemzetközi terjeszkedés. Az elméletben központi szerepet játszó vállalati 
előnyök (firm specific advantages – FSA), mint hatékonysági tényezők mellett, másik változóként a 
hely szintű előnyök (home / country specific advantages – CSA) szerepelnek. 
 

43

                                                           
42 Stephen H. Hymer 1960-ban megjelent doktori (PhD) disszertációjában vázolta fel elméletét, amely 1976-ban 
poszthumusz jelent meg nyomtatásban is. 
43 Dunning, John H. (1958): American Investment in British Manufacturing Industry. London: Allen & Unwin. 

, később a multinacionális vállalati 
elméletek szintézisét létrehozó elgondolás szülőatyja volt John H. Dunning, aki saját elméletét a 
klasszikus kereskedelemelmélet és a vállalatelmélet között helyezte el. A Multinacionális vállalatok 
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és a globális gazdaság című művében (Dunning 1993), kiteljesedett „eklektikus paradigmája” 
összegezte mindazt az ismeretet, amit az addigi elméletekből merített (elsősorban Buckley és Casson 
valamint Rugman internalizációs elméletéből) és számos publikációján keresztül tökéletesített44

                                                           
44 Az eklektikus paradigma a Dunning által a hetvenes és kilencvenes évek között publikált tanulmányok során 
tökéletesedett. 

 
(Dunning 2001, p. 174.).  
Dunning a vállalat számára a nemzetközi termelés során elérhető stratégiai előnyök három típusát 
különítette el (innen az OLI paradigma kifejezés). Az első a tulajdonosi előnyök (O - ownership 
advantages), azok a versenyelőnyt megteremtő adottságok, melyek a vállalatot megkülönböztetik 
hagyományos versenytársaitól. A második a helyi vagy lokalizációs előnyök (L - locational 
advantages), azon komparatív előnyök, amelyekkel a befektetés helye rendelkezik, a harmadik pedig 
az internalizációs előnyök (I - internalization advantages) melyek a cég nemzetközivé válásából 
fakadnak. Elgondolása szerint a működőtőke befektetést a vállalatok akkor részesítik előnyben az 
exporttal szemben, ha az költségelőnnyel jár és a befektetés helyén fennálló termelési feltételek is 
kedvezőbbek a befektetések számára. Bizonyos külső körülmények szintén erősítik a 
tőkebefektetéseket: a szabad kereskedelmet korlátozó piacvédő intézkedések – amelyek különösen a 
dekonjunktúra időszakában erősödnek meg – valamint az információtechnológiai eszközök, amelyek 
elősegítik, hogy a működőtőke befektetések előtérbe kerüljenek a hagyományos kereskedelemmel 
szemben. Dunning elmélete mátrix jellegű, a versenyelőnyt biztosító források megszerzésére 
irányuló beruházásokat négy csoportra osztotta, amelyek a következőek:  
A helyi erőforrásokat kiaknázó (resource seeking) beruházások célja a termelési tényező-költség 
nemzetközi diverzifikációinak kihasználása, ezáltal a termelés hatékonyabbá tétele. A megfelelő 
költség-racionalizáció által a vállalat hatékonysága nő, ezáltal nő a nyereségessége, vagyis a termelés 
megfelelő allokációjának köszönhetően a profitmaximalizálás célja megvalósul. A befektetési 
motívumok második csoportja a piacorientált (market seeking) beruházások, amelyek célja, hogy a 
vállalat az új piacot saját termékeivel lássa el. A beruházó célja a befogadó ország és környezetének 
saját termékeivel történő ellátása. Elgondolása szerint a vállalatok alapvetően öt indok alapján 
hozzák meg döntéseiket. A követő beruházás esetében a befektető üzleti partnereit, legfontosabb 
beszállítóit vagy vevőit követi. A piac helyi igényeihez való alkalmazkodás során az adott piacot 
ellátó vagy kiszolgáló vállalatok speciális termelési tényezők bevonását igénylik. A befektetést 
indokolhatja az is, hogy egy telephely létesítése által a helyi piacok ellátása olcsóbbá válik. Az sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a befektetőt a globális verseny kényszeríti a stratégiai jelenlétre. 
Végül az általános adó, vám, és importszabályok befolyásoló szereppel bírnak, így jelentős ráhatásuk 
van a piaci jelenlétre, vagy éppen az adott piacról történő kivonulásra. 
A beruházások harmadik csoportja a vállalat számára hatékonyságnövelő (efficiency seeking) hatással 
jár. Ezen beruházások által a vállalat a helyi termelési erőforrásokat használja fel a termelés 
hatékonyabbá tételére. A nemzetközi terjeszkedés által a leányvállalatok tevékenységének 
optimalizálása által képes kihasználni a szinergiákat. 
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A befektetések negyedik típusa a stratégiai előnyök megszerzését (strategic asset/capabilities 
seeking) tűzi ki célul. Egy adott piacon való részvétel a cég számára hosszú távú előnyöket 
biztosíthat a versenytársakkal szemben. Az ilyen típusú befektetésekhez sorolhatjuk a fúziókat és a 
felvásárlásokat (mergers and acquisitions).  
 
Vállalatelméleti elgondolás mentén, a Hymer-féle vállalati versenyelőny tényezők alapján született 
Michael Porter (1985) értéklánc és vállalati versenyképesség elmélete.45

3.4. A vállalatok nemzetközivé válásának elméletei 

 Porter a korábbi elméletek 
(Oliver 1982) mellett a menedzsment tanácsadás terén szerzett gyakorlati tapasztalatait is beépítette a 
vállalati versenyképesség meghatározó tényezőit rendszerző elméletébe. Értéklánc elmélete teljesen 
új megvilágításba helyezi a vállalati tevékenység szervezését, hátteret adva az egyes vállalati 
tevékenységek közötti kapcsolatok feltárásához (Chikán 1997, p. 6., 13.). Az értéklánc elképzelés 
mellett szót kell ejtsünk Porter 1990-ben megjelent The Competitive Advantage of Nations című 
könyvében megjelent elméletéről is. Könyvében Porter a globális folyamatokat vizsgálva arra keresi 
a választ, hogy a nemzetközi versenyben milyen tényezők határozzák meg, hogy egyes gazdaságok 
versenyképesek mások pedig sikertelenek (Lengyel 2000, p. 40.). Gyakorlati tapasztalatokra 
alapozott empirikus vizsgálatának eredményeképpen arra a megállapításra jutott, hogy a globális 
versenyben a vállalatok lokális és regionális környezete meghatározó az egyes nemzetgazdaságok 
sikerességében. Elgondolását „gyémánt modellnek” nevezte (Lengyelnél 2000, „rombusz-modell”) 
amelynek csúcsain négy komponenst nevezett meg: tényező feltételek, keresleti feltételek, támogató- 
és kapcsolódó iparágak valamint a vállalati stratégia és verseny összefüggései. Elképzelése 
alapvetően versenyképességi megvilágításban vizsgálta a vállalatok és a nemzetgazdaságok 
kapcsolatát kiemelve az imént felsorolt tényezők mentén kialakult feltételeket.  
 

Az elméleti megközelítések következő csoportja a vállalatok nemzetközivé válásának hátterét és 
folyamatát kutatja. A hetvenes években dolgozta ki Johanson és Wiedersheim-Paul (1975) az ún. 
Uppsala modellt.46

                                                           
45 A tanulmány meghatározó részét képezi az értéklánc elmélet is, amelyről a dolgozat elkövetkező részében ejtek 
szót. 
46 A modell elnevezése a két kutató egyetemének az Uppsalai Egyetem nevéből származik. 

 A szerzők négy svéd vállalat (Sandvik, Atlas Copco, Facit és a Volvo) 
nemzetközi terjeszkedését vizsgálták, amely alapján a nemzetközivé válás négy egymás után 
következő állomását különítették el (1975 p. 307.). Szakaszaikat vállalati interjúkra alapozták, 
amelyek során leírták a meghatározó lépcsőfokokat. A szakaszok meghatározásakor az is számított, 
hogy az egyes időszakokban a vállalat piaci részvétele eltérő mértékű volt. A kezdeti időszakban 
rendszeres exporttevékenységről még nem beszélhetünk. A fejlődés következő szakaszában 
független képviseleteken keresztül elindul a kivitel. Ezt követi a tengerentúli értékesítő leányvállalat 
megalapítása, végezetül pedig tengerentúli termelési/feldolgozó egységeket hoznak létre. Ennek 
alapján a fejlődés első három fázisában a külföldről származó bevételek jelentősége megnő. A 
külföldi termelési egységek megjelenésével majd számuk gyarapodásával párhuzamosan a 
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munkavállalók és a termelés külföldi aránya kezd növekedni. Johanson szerzőtársával Vahlnével 
1977-ben továbbfejlesztette az elképzelést (Johanson - Vahlne 1977). Dinamikus modelljük már az 
egyes állomásokon tapasztalható vállalati szempontrendszer változására fókuszált. Amely szerint a 
vállalat nemzetközi terjeszkedése a piaci elköteleződés, a piaci ismeretek, az elköteleződés 
érdekében megtett lépések valamint az aktuális tevékenység egymásra épülésével valósulhat meg. 
Végeredményben a nemzetközi terjeszkedés a vállalat számára a piaci ismeretek elsajátításán túl a 
konkrét fizikai távolság legyőzését jelenti. 
 
A korábban említett kereskedelmi és külföldi működőtőke elméletekkel szemben a nemzetköziesedés 
elmélete kifejezetten arra keresi a választ, hogy a vállalat miért kezdi el külföldi termelését és ezt a 
folyamatot hogyan lehet meghatározni. Hayes és Abernathy (1980) nemzetköziesedést vizsgáló 
elméletükben arra mutattak rá, hogy a nemzetgazdaságok külkereskedelmi hiánya nem csupán egy 
makrogazdasági jelenség. A menedzsment tudományra alapozott kutatásaik 100 jelentős amerikai 
cég 1948 és 1952 valamint 1973 és 1977 közötti vállalatvezetési gyakorlatát vizsgálták. Meglátásuk 
szerint, mivel a gazdaság különböző iparágai számos cég tevékenységét igénylik, ezért ésszerű 
feltételezés, hogy a makrogazdasági folyamatok részben a vállalati döntések következményei, és a 
vállalatoknak jelentős szerepük van a nemzetgazdaságok külkereskedelmében is.  
 
A vállalat belső struktúrájának valamint a termelési rendszerének változását modellezte Pries 
(2003), aki elgondolásában a Volkswagen nemzetköziesedési folyamatát helyezte a középpontba. 
Rendszerzésében az anyavállalat és a leányvállalatok közötti erőforrás, tevékenység-, kompetencia- 
valamint hatalom területi konfigurációját vizsgálta. Elemzésében ötvözi az irányítási és ellenőrzési 
mechanizmusok (Porter 1986), az érték, a tudás, a kapacitás és a funkciók konfigurációját (Bartlett - 
Ghoshal 1998), valamint a termelő tevékenységek területi eloszlását (Ruigrok - van Tulder 1995).  
Számos kutatás foglalkozik az innováció-vezérelt nemzetköziesedés elképzelésével, amelynek során 
a vállalatok nemzetközi terjeszkedésével kapcsolatban vizsgálják az ún. „stop and go” szakaszokat. 
Rogers 1962-ben megjelent Kommunikáció és innováció című könyvében beszél először a vállalati 
fejlődés során az egymást követő tanulás és levezetés innovációs-adaptációs szakaszokról. Az 
irányzat jelentősebb képviselői Bilkey és Tesar (1977), Cavusgil47

                                                           
47 Cavusgil az Uppsala modellhez hasonlóan négy fázist különít el, azonban ezek jelentéstartalma eltér az eredeti 
modellétől. 1: nem exportáló vállalatok amelyek nem kutatják az exportlehetőséget, majd a (2) nem exportálók, akik 
felderítik a lehetséges exportpiacaikat. 3: elindul az export amely a teljes kibocsátás 10%-át nem éri el. 4: az 
exporthányad meghaladja a 10 %-ot. 

 (1980), Reid (1981), Jürgens 
(1998) valamint Rao és Naidu (1992), azt vizsgálták, hogy a vállalat fejlődése során hol találhatók 
olyan szakaszok, amelyeket a vállalatok egyes külső vagy belső kihívásokra adott válasza jellemez. 
A stop and go kifejezés a vállalati konszolidáció és az adekvát válaszhoz szükséges erőforrások 
összerendezésének folyamatát jelöli, vagyis a vállalati stratégiának a külső változásokra adott válasza 
a „megállok, megkeresem a választ majd továbbmegyek” folyamataként írható le. 
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4. A vállalatok termelési szerkezetének vizsgálata  

Ebben a részben a vállalati tevékenység szervezeti felépítésével fogalakozom. Áttekintem a vállalati 
tevékenység modellezése kapcsán létrejött elképzeléseket, illetve kiemelten foglakozom az egyes 
(rész)tevékenységek térbeliségét taglaló szakirodalmakkal.  
 

4.1. A vállalati tevékenység nemzetközi szerveződése 

A hatvanas évektől a nemzetközi termelés kiterjedésével kapcsolatosan a vállalatok termelési és 
elosztási szerkezetének kutatása is megkezdődött. A hatvanas évektől a kétezres évekig született 
jelentősebb tipologizálásokat Harzing (2000) rendszerezte. A vállalati tevékenység térbeli 
struktúrájának tipizálásához és modellezéséhez a kutatások vizsgálták az anyavállalat és a 
leányvállalatok közötti kölcsönös függést, az ellenőrző mechanizmusokat, a (leány)vállalat helyi 
beágyazottságát, valamint a külföldi jelenlét mértékét. Harzing (2000) áttekintésében hét különböző 
szempontot sorolt fel: környezet, vállalati stratégia, vállalati szintű szervezeti felépítés, a 
leányvállalatok szerepe és stratégiája, a leányvállalatok szerkezete, az ellenőrzési mechanizmusok és 
végül az emberi erőforrás megoldások. 
 

1. ábra: A vállalati növekedés fejlődési szakaszai Håkanson (1979) alapján 

 
Forrás: Pellenbarg - Wever 2008, p.10.  
 
A vállalatok nemzetközi terjeszkedését a hetvenes években Johanson és Vahlne (1977) mellett egy 
másik svéd közgazdász Lars Håkanson is kutatta. Håkanson (1979) a vállalati növekedést öt fejlődési 
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szakaszra osztotta (Hybbinett - Stubert 2007, pp. 15-18.). Amelyeket a vállalat térbeli terjeszkedése 
valamint az anyavállalat-leányvállalatok közötti kapcsolat átalakulása alapján határozott meg (lásd: 
1. ábra). A fejlődési folyamatban kiemelt szerepet tulajdonított a külföldi eladásokat lebonyolító 
értékesítési ügynökségeknek valamint a vállalathoz kapcsolódó helyi értékesítési képviseleteknek. 
1977-ben született elméletének gyenge pontja, hogy egy centralizált vállalat képét mutatta, ezért nem 
tárt fel olyan decentralizált sémákat sem, mint a leányvállalatok között kialakuló kapcsolatok 
mintázata. 
 
Håkansonnal szemben Bartlett és Ghoshal (1998) a vállalatok szerveződési formáit történelmi 
fejlődési folyamatba ágyazva vizsgálták. A nemzetközi feldolgozóipari vállalatok történeti fejlődése 
során megfigyelték, hogy a vállalatok külső és belső hatásokra adott válaszai eltérőek. Ezek nem 
csak a felhalmozott vezetési ismeretek és módszerek, ún. kulturális örökség alapján tipizálhatóak, de 
a vállalat szerveződési formáiban is testet öltenek. A szerveződési formák mindegyike jellemezhető a 
leányvállalatok és az anyavállalat közötti kapcsolattal. A szerzők a megfigyelt vállalatok esetében 
három alapvető szerveződési formát különböztettek meg (Bartlett - Ghoshal 1998, p. 18.). A 
multinacionális vállalat típus széleskörűen alkalmazott szervezési elv volt a második világháborút 
megelőzően és főként az európai vállalatok körében terjedt el. A cégek politikai, gazdasági és 
társadalmi okokból választották ezt a decentralizált vállalati struktúrát, amelyet decentralizált 
szövetségnek (decentralized federation) is nevezek. A kifejezés utal a leányvállalatok bizonyos 
mértékű autonómiájára is.  
 
A nemzetközi szerveződési mód a második világháborút követő időszakra volt jellemző és főként az 
Egyesült Államok vállalataira. Ez főként a technológia és a tudás átadását jelentette olyan más 
országban lévő termelési pontok számára, amelyek le voltak maradva az anyaország ipari-
technológiai szintjétől. A mai multinacionális modell ősének is tekinthető ez a szerveződési mód, 
amely az anyavállalat és a leányvállalat közötti koordinált irányítást jelentett. Az irányítás a háborút 
követő időszakban sokkal szorosabb volt, amint az később a multinacionális vállalati modell 
esetében megfigyelhető. Ezért ezt koordinált vagy irányított szövetségnek (coordinated federation) is 
nevezik.  
A harmadik organizációs típus a klasszikus globális szerveződés. Ez az egyik legrégebbi 
szerveződési forma, amelyet olyan nevek fémjeleztek, mint Henry Ford az autógyáros vagy John D. 
Rockefeller bankár és befektető, aki számtalan nagyvállalat tulajdonosa volt. A vállalati szervezet 
globális konfigurációja a vagyon, az erőforrások és a felelősség/döntéshozatal teljes centralizációját 
jelenti. A helyi leányvállalatok kizárólag a lokális piac ellátásáért felelősek. A feladatkörök 
meghatározását és minden más irányítási feladatot a döntéshozatali központban (angol kifejezéssel 
headquarter) hoznak meg. Ezt a szervezeti formát, amely a legkevesebb szabadságot nyújtja a 
leányvállalatok részére, központosított elosztónak (centralized hub) nevezik és leginkább a japán 
vállalatokat jellemzi. 
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Dicken (2003) Global shift című könyvében részben Bartlett és Ghoshal (1998) eredményeiből 
kiindulva megalkotta saját rendszerét is. A nemzetközi vállalatok termelési hálózatát vizsgálva a 
termelési egységek közötti elrendezés és kapcsolat alapján négy fő típust különített el (lásd: 2. ábra). 
 

2. ábra: A transznacionális vállalatok területi szerveződésének jelentősebb változatai 
 

A: globálisan koncentrált termelés B: helyi piacra 
termelés 

C: regionális és globális piacra 
történő termék specifikáció 

 

D: vertikális integrációk 

 
Forrás: Dicken 2003, p. 246. 
 
A globálisan koncentrált termelés (A eset) földrajzilag a legegyszerűbb képet adja, a központi 
termelési pontból látja el a külső a piacokat. A helyi piacra termelés (B eset) esetében a lokális 
keresletet elégítik ki, a vállalat nem végez export és import tevékenységet. Az úgynevezett 
importhelyettesítő stratégia a második világháborút követően az Európában termelést folyató 
amerikai valamint Brazíliában letelepedett külföldi vállalatokra volt jellemző. Ezt a típusú termelési 
szerkezetet legfőképpen a kereskedelmi szabályozások, javarészt importkvóták és tarifák indokolták. 
A helyi piacra termelés és a vertikum ilyen formán való kialakításában szerepet játszott továbbá a 
helyi igények minél hatékonyabb kielégítése is. Dicken harmadik típusként a regionális és globális 
piacra történő termék specifikációt (C eset) nevezi meg. Ez a szerveződési forma a jelentősebb 
regionális piacokon (Európai Unió, NAFTA) figyelhető meg, ahol a termelési tényezők területi 
eloszlását azok eltérő elhelyezkedését a termelés is leképezi. Ennél a termelési módnál az elosztás és 
a szállítás is kulcsfontosságú. A következő típusnál, a nemzetközi vállalatok vertikális integrációira 
Dicken két példát hoz (D ábrák). A vertikális integrációnál a vállalatok az egyes termelési fázisokat 
helyezik el a földrajzi térben. A kedvező termelési tényezőket kihasználni képes nemzetközi 
vállalatok a világszintű gyártást a félkész termékek (alkatrészek és részegységek) végső összeszerelő 
helyre történő szállításával valósítják meg. A szerkezet előnye, hogy piaci zavarok esetében sokkal 
nagyobb rugalmasságot enged meg, valamint a földrajzi távolságok figyelembe vételével a harmadik 
ország felé illetve az anyaországba történő késztermék szállítás lehetősége is adott. Ez a típusú 
termelési struktúra 1960-at követően jelent meg, főként az amerikai elektronikai vállalatok esetében. 
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4.2. Az értéklánc elmélet 

A nemzetközi termelés során a vállalatok által kialakított és alkalmazott szervezeti felépítés 
meghatározó jelentőséggel bírt. „A globális kapitalizmus alatt nem csupán a gazdasági 
tevékenységek nemzetközi méretét értjük, hanem az egész világra kiterjedő szervezeti rendszerét is” 
(Gereffi 1999, p. 41.). Az értekezés ezen része arra keres választ, hogy a hatvanas évektől 
kibontakozó nemzetközi termelés következtében a horizontálisan növekvő vállalati tevékenységet és 
annak szerkezetét a kutatások hogyan vizsgálták. A vizsgálat az értéklánc elméletként megismert 
elgondolás ismertetésével, előzményeivel valamint a továbbfejlődésével és térbeli aspektusaival 
foglalkozik. 
Az előzmények között találunk olyan elméleteket, amelyek megalapozták az értéklánc elképzelést és 
bekerültek a kutatások fő sodorvonalába, a széleskörűen alkalmazott elméletek közé és olyat is, 
amelyek elszigetelten fejlődtek. Utóbbira példa az 1960-as években a francia agrárkutatásokból 
kifejlődött filière elképzelés (lásd 1. szövegdoboz).  
 
1. szövegdoboz: A filière elképzelés 
A francia filière szó jelentése magyarul: csoport, alrendszer illetve ágazat. Az angol források a francia elmélettel 
kapcsolatban a lánc kifejezést használják, hasonlóan azokhoz a megközelítésekhez amelyek árurendszereket, 
láncokat, ágazatokat és alágazatokat írnak le (Raikes et al. 2000, p. 1.). A fogalom komplex értelmezését magyarul 
Fehér (2009) tanulmányában találjuk: „A „filière”: francia fogalom, amely egy adott termék megtervezése, 
termelése, feldolgozása és marketingje által megvalósuló tevékenységeket foglalja magába.” (Fehér 2009, p. 513.). 
A koncepció része a globális áru- vagy terméklánc48

A nemzetközi termelés szerkezetének vizsgálatára számos megközelítés született. Többek között 
ennek is köszönhető, hogy a szakirodalomban a (globális) termelési láncokra jó néhány elnevezés 
született (Cséfalvay et al. 2005; Baldwin et al, 2013). A vonatkozó irodalmak csekély tartalmi 
eltérésekkel használják az ellátási lánc (supply chain), az értéklánc (value chain), a globális termelési 

 (global commodity chain) elméleteknek. Ugyanakkor az 
angolszász példákkal ellentétben, amelyek az 1960-as évek fordista és az 1980-as évektől kezdődő globalizációs 
időszak ipari termelést vizsgálták, a francia megközelítés alapkoncepciója és gyökerei teljesen mások. Az elméletet 
az 50-es és 60-as években az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdaságában végzett kutatások inspirálták. Az 
Amerikában folytatott kutatások megfigyelték és tökéletesítették a farmgazdaságok működését annak érdekében, 
hogy a feldolgozás és elosztás esetében növeljék a hozzáadott értéket. A filière megközelítés a kezdeti időszakban 
szintén a hazai (francia) szerződéses mezőgazdaság és az integrált mezőgazdasági vertikum vizsgálatával 
foglalkozott. Hamarosan azonban a fejlődő országok agráriumának vizsgálatára is alkalmazták. A francia 
agrárpolitika ugyanis a gyarmati időszak alatt, majd az egykori területek függetlenné válását követően is, a meglévő 
kölcsönös függőségre tekintettel, az egykori gyarmatok legfontosabb exportcikkei (gumi, gyapot, kávé és kakaó) 
kivitelének növelésére fókuszált. Az árualapú elemzéseknél a filière megközelítés jól alkalmazható. Az elmélet 
alapkoncepciójából eredő gyenge pontja azonban, ami egészen az 1980-as évekig nem változott, hogy csupán a 
helyi termeléssel és fogyasztással foglalkozott, nagyrészt figyelmen kívül hagyva olyan területeket, mint a 
nemzetközi kereskedelem és feldolgozás.  

 

                                                           
48 Mindkét elnevezésre találunk példákat, a dolgozatban az árulánc kifejezést használom, amely jobban utal a 
világméretű kereskedelemben történő árumozgásra. A termék szó jelentésében sokszor összecseng a végtermék 
jelentésével amely félrevezető lehet, ugyanis az értéklánc során sokszor félkész termékek, áruk „cserélnek gazdát”. 
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hálózat (global production network) valamint a globális árulánc (global commodity chain) 
fogalmakat. Az egyes elméletek amellett, hogy a mai napig párhuzamosan léteznek egymás mellett, 
időrendileg levezethetőek egymásból. Az árulánc kifejezést Immanuel Wallerstein (1980) használta 
először Historical Capitalism című könyvében. Az ellátási lánc fogalma Keith Oliver (1982) nevéhez 
köthető. Az értéklánc elgondolása Michael Portertől (1985) származik. Részben a porteri gondolatra 
reagálva, részben pedig a korábbi kutatások felhasználásával sorra születtek meg az értéklánc 
elméletéthez köthető elképzelések. A globális árulánc kifejezést Gary Gereffi (1994) használta, a 
globális szintű termelési hálózatot pedig Peter Dicken (1998) nevével azonosítják.  
 
Az értéklánc megfogalmazás alapgondolatának megjelenését Kaplinsky (2000) még korábbra, az 
1960-70-es években végzett, az ásványkincs-exportáló országok fejlődési pályáinak 
tanulmányozására használt árulánc vizsgálatra vezette vissza. Girvan (1987) például, a nem 
energiaipari áruféleségeket termelő iparágakban (non-fuel commodity industries), a hetvenes években 
tevékenykedő transznacionális vállalatok működését vizsgálva mutatott rá a megtartott érték 
(retained value) földrajzi elosztásának fontosságára. Kutatása során arra a következtetésre jutott, 
hogy a vállalatok a termelés területén elvesztették a jelentőségüket, az elosztás (downstream) 
esetében azonban erősebbek, mint valaha. A szerző ezt az értéktermelő tevékenységeknek a termelés 
és a végső fogyasztás közötti egyenlőtlen földrajzi elosztásával magyarázta. Az értéklánc elképzelés 
fejlődését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a különböző fogalmak közötti szemléletbeli különbségek 
következtében a jelentéstartalmak gyakran összecsúsznak, az egyes fogalmak jelentéstöbblete 
szerzőnként eltérő. 
 
Az értéklánc definíció, a terméknek vagy szolgáltatásnak az elképzeléstől (ötlet), a tervezésen át a 
különböző termelési fázisokon (a nyersanyag megmunkálásától a kapcsolódó tevékenységek és 
szolgáltatások igénybevételéig) keresztül egészen a fogyasztóhoz való eljutáshoz a vásárlást követő 
szolgáltatásokhoz (after-sale services) illetve a használatot követő elhelyezéshez (hulladékkezelés, 
újrafelhasználás) szükséges tevékenységeket írja le.  
Az értéklánc elemzéssel foglalkozó kutatások a termelési és szolgáltatási láncok vizsgálata során az 
értéktermelő folyamatok (tevékenységi szintű) elkülönítésére törekedtek. Az értéktermelő sorozat 
illetve hálózat a korábbi kutatásoknak köszönhetően rendelkezésre állt, ezen túl azonban a vállalat 
belső értékteremtési folyamatának feltárására nem került sor. Ezt a hiátust töltötte be az értéklánc 
elmélet (value chain therory/analysis) megfogalmazásával Porter (1985). Elmélete a vállalati 
szervezet tevékenységeit elemzi, összekötve azokat a szervezet versenyképességi pozíciójával. Porter 
az értéklánc elképzelést közvetlenül a McKinsey and Company üzleti rendszer koncepciójából 
merítette (Porter 2008, p. 37.).49

                                                           
49 Heckmann és szerzőtársai (Heckmann et al. 2003) a porteri gondolat esetében, a Booz Allen üzleti tanácsadó 
cégnél a nyolcvanas években Keith Oliver (Oliver - Webber 1982) által kidolgozott ellátási lánc menedzsment 
(supply chain management) módszert tekintik az elsődleges forrásnak. Lütolf-Carroll és Pirnes (2009) szerint 
azonban Porter, Gluck (1980) anyagára reagálva írta le az értéklánc koncepcióját. 

 Az elemzés leírta a vállalaton belül láncszerűen rendeződő 
tevékenységek sorát, kiegészítette azokat az ún. kapcsolódó tevékenységekkel. Elképzelésének 
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lényege, hogy a rendszert nem csupán modellezte, de a szervezet versenyképességének oldaláról is 
vizsgálta. Ennek során értékelte mely értéktermelő tevékenységek járulnak hozzá a szervezet 
termeléséhez vagy a szervezet által nyújtott szolgáltatásokhoz. Ez az új nézőpont azon alapul, hogy a 
szervezet jóval több a gépek és berendezések, az emberi erőforrás vagy a tőke véletlenszerű egymás 
utániságánál. Az erőforrások megfelelő rendszere lehetővé teszi azt, hogy a vállalat vagy szervezet 
olyan terméket vagy szolgáltatást állítson elő, amelyért a vásárlók hajlandóak többet fizetni, mint 
amennyibe a folyamat (tényleges) működtetése került. Porter úgy érvelt, hogy a versenyelőny 
alapvetően az adott tevékenységek végrehajtásán és a közöttük meglévő kapcsolat irányításán múlik.  
 
Porter az elméletben megkülönböztetett elsődleges tevékenységeket és támogató tevékenységeket 
(lásd: 3. ábra). Az elsődleges tevékenységek közvetlenül a szolgáltatás vagy a végtermék 
létrehozásához kapcsolódnak, és öt csoportra oszthatók: 

- a beszállítói logisztika (inbound logistics): olyan tevékenységeket fog össze amelyek a 
bejövő tételek (inputok) átvételét, tárolását és elosztását jelentik. Olyan tevékenységek ezek, 
mint az anyagmozgatás, a tárolás, a leltározás, a működés optimalizálásához alkalmazott 
intelligens járműütemezés valamint a beszállítók felé történő visszáruzás. 

- termelés (operations): olyan tevékenységeket fog össze, amelyek a bejövő tételekből 
(inputok) létrehozzák a végterméket. Ezek a megmunkálás, csomagolás, összeszerelés, 
berendezések fenntartása, tesztelés és létesítmény fenntartás. 

- kiszállítási logisztika (outbound logistics): olyan tevékenységeket jelent, amely összegyűjti, 
tárolja majd kiszállítja  a terméket a fogyasztók számára. Azaz a késztermék tárolás, 
anyagmozgatás, szállítóeszközök működtetése, rendelések feldolgozása és ütemezése. 

- marketing és értékesítés (marketing and sales): azokat az eszközöket értjük ezalatt, amelyek 
felmérik, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást mely fogyasztók vásárolnak meg, amit 
különböző módokon támogatnak Ezek a kommunikációs eszközök (hirdetés és promóció), az 
eladás és az ezzel összefüggő adminisztráció. 

- szolgáltatások (service): olyan tevékenységek, amelyek arra irányulnak, hogy a termék 
értékét fenntartsuk. Ezek a beüzemelés, javítás, képzés, alkatrész ellátás és a termékhez 
kapcsolódó garanciális teendők. 

 
Porter elméletével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a versenyképességet meghatározó tényezők a 
vállalat tevékenységének jellegétől is függnek. Vagyis az értékláncon belül, egy viszonteladó vagy 
egy logisztikai cég esetében más tevékenységek fontosak, mint egy árukat nem mozgató szolgáltató 
cég esetében. Az elsődleges tevékenységek mindegyike kapcsolódik a támogató tevékenységekhez 
is, amely a szervezet hatékonyságát és az eredményességét segíti elő. A támogató tevékenységek 
négy fő területet ölelnek fel. A beszerzés (procurement) eredményeként a szervezet hozzájut az 
elsődleges tevékenységekhez szükséges inputokhoz (részegységek, szolgáltatások), továbbá a 
berendezésekhez és épületekhez is. A technológiai fejlesztés (technology development) során az új 
termékek létrehozása, a meglévő technológiák és a vezetés korszerűsítése, minőségjavítás és a 
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tervezési tevékenységek történnek. Az emberi erőforrás menedzsment (human resource 
management) a szervezet emberi erőforrás gazdálkodását végzi. Beleértjük a munkaerő- kiválasztást, 
felvételt, képzést és betanítást, a teljesítménynövelést illetve a vezetés és a szervezet fejlesztésével 
kapcsolatos tevékenységeket. Az infrastruktúra (infastructure) tevékenységek alatt értjük a 
rendszertervezés, pénzügy, minőségellenőrzés és információ menedzsment során felhasznált 
módszereket és modelleket. 
 

3. ábra: Porter értéklánc koncepciója 

 
Forrás: Porter 1985, p. 37. 
 
Az értéklánc koncepcióban az értékfolyamat végén szereplő árrés – amely lényegében a profit – a 
rendszer működtetése árán elért értéktöbbletet jelenti. Porter ezért az árrés nagyságát a szervezeti 
hatékonyság indikátorának tartotta. A porteri elképzelés lényege ugyanis, hogy a vállalat úgy 
értékesíti a termékét vagy szolgáltatását, hogy a vevő ezért hajlandó többet fizetni, mint az értéklánc 
összes tevékenységeinek költsége. A szervezet hatékonysága, azaz maga a vállalati siker, a 
tevékenységek közötti kapcsolatokban keresendő. 
Porter elméletének lényege a szerző bevallása szerint is egyfajta új szemlélet megjelenése az 
értéklánc rendszerben. Egyes szerzők50

4.2.1. Az értéklánc elmélet továbbfejlődése 

 mint Corsten, (2001) éppen ezt tartották az elképzelés gyenge 
pontjának, szerintük ugyanis a porteri gondolat a folyamat elemzése helyett csupán a korábbi 
elméletek alapján a klasszikus funkcionális elkülönítést követte, nem elemezte a folyamatokat, 
csupán felsorolta a tevékenységeket.  
 

Porter elképzelésének továbbgondolása egyfelől az elmélet finomhangolásában, másfelől az elmélet 
tartalmi kiterjesztésében így például a térbeliség beemelésében valósult meg. Nem csupán az 
alapkoncepció kiterjesztéséről volt szó, de olyan új megközelítések beemeléséről, mint Dickentől 

                                                           
50 Idézi: Kannegieser 2008, p. 12. 
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(1998) a globális termelési hálózat (global production network) valamint Gereffitől (1994) a globális 
árulánc (global commodity chain). 
Jóllehet az értékláncot gyakran hívják (Kaplinsky 2000) egyszerűen vertikális láncolatnak (vertical 
chain), valójában a logikai kapcsolat jóval összetettebb ennél. A valóság ugyanis az, hogy a láncok 
között nem csak a logikai sorrendiségen alapuló közvetlen kapcsolat (inter-kapcsolat) létezik, hanem 
a rendszeren belül (intra-kapcsolat) számos visszacsatolás is. A rendszer egészének hatékonyságát 
fokozza például a láncolaton belül a marketing tevékenység, amely nem csupán a termelési 
tevékenyéggel áll kapcsolatban, hanem a termékfejlesztés felé is rendelkezik visszacsatolással (lásd: 
4. ábra).  
 

4. ábra: Értékláncon belüli kapcsolatok 

 
Forrás: Kaplinsky - Morris 2002, p. 4. 
 
A fent vázolt értelmezés azonban meglehetősen leegyszerűsíti a folyamatot, a valóságban ugyanis az 
értéklánc számos más kapcsolódási pontot tartalmaz így a tevékenységek ritkán írhatók le egyetlen 
láncolatként. Chikán (1997, p. 16.) számos szerzőre hivatkozva51

                                                           
51 Håkansson (1982), Hallen és szerzőtársai (1991), Axelsson és Easton (1992) valamint Axelsson (1995). 

 arról beszélt, hogy nem egyszerűen 
láncokról, hanem hálókról kell beszélnünk, a lánc ugyanis csak egy kiragadott szeletet ábrázol. 
Kaplinsky (Kaplinsky - Morris 2002, pp. 4-5.) a bútoripar tekintetében szintén az alaptevékenység 
értékláncához kapcsolódóan mutatott ki tucatnyi tevékenységi és ágazati kapcsolódási pontot. És ez 
nem csupán az értéklánc termelési részénél igazolható, de az értékesítés vagy akár az 
újrafelhasználás tekintetében is, kiemelve, hogy különbség van egy hazai piacra termelő vagy egy 
exportra szállító lánc esetében. Fontos szempont, hogy az egyes értéklánc tevékenységek több 
egymástól független kapcsolattal is rendelkezhetnek. A Kaplinsky és Morris (2002) által felvázolt 
kibővített értéklánc alapján egy tevékenység nem csak az adott értéktermelő folyamatba kapcsolódik, 
de más értékláncok felé is kötődik. Ennek hatása van a vizsgált értékláncra is, amennyiben a 
tevékenységet végző termelési egységek illetve vállalatok fejlődésnek indulnak vagy csökkentik 
tevékenységüket, akkor az értékláncokban betöltött szerepük/súlyuk is megváltozik. Rendszeren 
belüli inputjaik (eladásaik) növekedése esetében jelentőségük is nagyobb lesz, a beszállítás illetve a 
technológia esetében ez a kulcsszerephez jutást jelenti számukra. Erre számos példát találunk az 
elektronikai eszközök gyártása során (Avnet, Arrow Electronics, WPG Holdings, Future Electronics, 
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WT Microelectronics, stb.) vagy az autóipar területén (Denso, Hella, Johnson Controls, Visteon, stb.) 
is. 
 
A következő megközelítés a vállalati tevékenységek szervezőerejéből indult ki, amely a történetileg 
eltérő fejlődési utakat alkalmazó országok növekedésének szerkezetére alapozott. Gereffi (1999) 
Japán és ázsiai újonnan iparosodott országok (Dél-Korea, Tajvan, Hong Kong és Szingapúr) 60-as 
évek óta tartó növekedését vizsgálva az árulánc vezérelve szerint, termelő vezérelt (producer-driven) 
és vásárló vezérelt (buyer-driven) láncokat különböztetett meg. Amíg a termelő vezérelt árulánc 
esetében a nagy transznacionális vállalatok (anyavállalatok) által egy erősen koncentrált rendszer a 
jellemző, addig a vásárló vezérelt árulánc teljesen más szerkezetet mutat. A hagyományosan a 
termelő vállalat által (hegemónként) uralt termelő vezérelt rendszer jellemzően a tőke- és a 
technológia intenzív iparágakban jellemző, mint az autóipar, a repülőgépipar, a számítástechnikai 
gépgyártás, a félvezetőgyártás vagy a nehézgép gyártás. A rendszer, szervező elvét jól szemlélteti, a 
klasszikus piramis elrendezés, amely napjainkban leginkább az autóiparra jellemző. 
A vásárló vezérelt értékláncok esetében a termeléshez kapcsolódó előre és visszacsatolások a 
meghatározóak. Ebben a rendszerben a jelentős forgalmat bonyolító kiskereskedők52 (large 
reatilers), az adott márkát forgalmazók (branded marketers) illetve az adott márkát gyártó vállalatok 
(branded manufacturers) egyaránt meghatározó szerepet tölthetnek be. A hagyományos koncentrált 
felépítésű értéklánccal szemben a Japánban és a délkelet-ázsiai térségben az 50-as évektől egészen a 
kilencvenes évekig felmutatott exportvezérelt növekedés merőben eltérő szerveződést mutatott. A 
térség fejlődését meghatározó vásárló vezérelt árulánc típus főként az élőmunka igényes 
ágazatokban jellemző. Olyan tevékenységek tartoznak ide, mint a ruházat, a lábbeli, a játék, a 
háztartási- gépek és elektronika gyártása. A termelés általában többszintű hálózatok rendszerében 
történik, ahol a végtermék az adott piaci igényeknek megfelelően készül. Az áruláncok felépítése 
tükrözi a tevékenységek jellegét, ezért az egyes ágazatokat e két értéklánc típus szerint is 
csoportosíthatjuk (Gereffi 1999). Nyilvánvaló, hogy a dél-kelet ázsiai országokban jellemző vásárló 
vezérelt áruláncok rugalmassága messze nagyobb, mint a termelő vezérelt rendszereké, ugyanakkor 
számos az utóbbiban tevékenykedő transznacionális vállalat igyekszik minél decentralizáltabb 
működést kialakítani a helyi igények minél hatékonyabb kielégítésének érdekében.53

Abonyi (2007, p. 12.) a globális értékláncokat és hálózatokat vizsgálva Gereffi elméleti 
megközelítését átvéve, egy harmadik típust a többpólusú (multi-polar) láncokat illetve hálózatokat is 
megkülönböztetett. Abonyi nem csak láncokról, hanem hálózatokról beszél, jelezve a rendszer 
területi és szervezeti komplexitását. A rendszer olyan nagyvállalatok jelenlétét mutatja, amelyek 
egyénenként egyfajta kiegyensúlyozó erőként viselkednek egy multipoláris rendszerben. A 

  
 

                                                           
52 Abonyinál (2007) a kiskereskedelmi láncoknál az élelmiszeriparban jelentős a francia Carrefour, vagy a 
textilruházatban az amerikai Levi Strauss. 
53 A Volkswagen 2018-ra szóló stratégiájában kiemelt szerepet szán a helyi fogyasztói igények kielégítésre, 
versenytársát a Toyota Motor Corporation példáját követve (Schmid - Grosche 2008, p. 39.). 
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számítástechnikai vagy IT szektor értékláncában a Microsoft hegemóniáját a Dell vagy az Intel a 
maga eszközeivel (vagy csupán a jelenlétével) fogja vissza. 
 
Más megközelítések az adott iparágra jellemzően is megkülönböztették az értéklánc szerkezetét és az 
értéklánc-tevékenységek közötti kapcsolódást. Példaként hozhatóak az autóiparra vonatkozóan 
Dicken (1986) valamint Schmid és Grosche (2008), a textiliparra vonatkozóan Dicken (1986) 
valamint Gereffi és Memedovic (2003), a logisztikára és az elosztási rendszerekre vonatkozóan 
Schary és Skjøtt-Larsen (2001) megközelítései. 
 

4.2.2. Az értéklánc elmélet térbeli aspektusa 

A világméretű iparosodás a termelés és a kereskedelem egységes rendszerét hozta létre. A 
távközléssel és a szállítással összefüggő technológiai vívmányok következtében a világméretű 
termelés rendszerszintű integrációja is lezajlott, amellyel a vállalati tevékenység is globálissá vált. A 
globális, mint szervezettségi szint, az értékláncok felépítését is befolyásolta (Gereffi 1994, p. 95). 
Gereffi a vásárló vezérelt értékláncok vizsgálatakor rámutatott a földrajzi határokat is átlépő 
világméretű áruláncra. Korábbi tanulmányára visszautalva Gereffi (Gereffi et al. 2001) már globális 
értékláncról (global value chain) beszélt, amely mentén számtalan tevékenység és vállalati 
kibocsátás szerveződik össze. 
 
A belső ellátási lánc struktúrák (company-internal supply chain structures) elgondolásából kiindulva 
Kannegiesser (2008) az értékláncot, vagyis a nyersanyagtól a végtermékig tartó sorozatot, négy 
egymást követő fázisra osztotta.54

                                                           
54 A beszerzés, a termelés, az elosztás és az értékesítés, mint a vállalat belső értéklánca Dickersbachnál (2003) 
jelenik meg. 

  A négy tevékenység (lásd: 5. ábra) a támogató tevékenységekkel 
együtt alkot egyetlen értékláncot. Norman és Ramirez (1993) kiegészítette a Porter által használt 
egyetlen vállalatra alkalmazható sémát, hangsúlyozta, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás 
előállítása során, a vállalat számos eltérő partnertől származó inputot (termék és szolgáltatás) használ 
fel illetve ad tovább. E gondolat mentén továbbhaladva Kannegiesser (2008) beszerzés oldali és 
értékesítés oldali kapcsolatokról beszélt. A belső-értéklánc input oldalán a beszállítók értékláncához, 
az output oldalról pedig a felhasználók értékláncához kapcsolódnak. A beszerzési oldal, számos 
beszállítóval tart kapcsolatot, az értékesítés pedig számtalan felhasználó számára szállít (lásd: 5. 
ábra) termékeket.  
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5. ábra: A vállalati belső értéklánc felépítés Kannegieser szerint 

 
Forrás: Kannegieser 2008, p. 16. 
 
Az egyes értékláncok tevékenységei horizontálisan – azaz a földrajzi térben – is kirajzolódnak. 
Kannegiesser a vállalat, a beszállítók valamint a partnerek értékláncában is feltárta az egyes 
tevékenységek belső kapcsolatait. Az elképzelésben már szerepelt az egyes tevékenységek helyként 
való megnevezése, mint lehetséges önálló földrajzi lokáció.  
 
A gyakorlati kutatások során nyilvánvalóvá vált, hogy a földrajzi tér, nem csak a tevékenység 
elhelyezkedése, hanem szélesebb értelemben, mint szerveződési szint is szóba jöhet. A vállalatok 
tevékenységeiket ugyanis több ponton is végezhetik, így akár eltérő településen, országokban vagy 
földrészeken is.55

Abonyi (2007) a nemzetközi termelési rendszereket a vállalati tevékenység és a tevékenység 
rendszerbe szerveződése alapján négy csoportra osztotta (Abonyi 2007, pp. 8-11.). A termelési 
hálózatok esetében a vállalatok között jönnek létre kapcsolatok egy adott termék előállítására. A 
nemzetközi termelési hálózatok esetében a termelési hálózat nemzetközi szinten szerveződik és a 
termelésbe bevont vállalatok különböző országban helyezkednek el. A vállalaton belüli nemzetközi 
termelési hálózat az anyavállalat különböző leányvállalatai közötti kapcsolatot jelöli, míg a 

 Hasonlóan az értéklánc egyes tevékenységeinek (a termelés, az értékesítés vagy 
éppen a gyártáshoz kapcsolódó logisztika területén) elkülönítéséhez, mint egy következő dimenzió, a 
tevékenységek földrajzi elhelyezkedése is új szempontként jelent meg. A nemzetközi termelés és 
szolgáltatás elemzésekor, a globális szintű rendszerek feltárására az elmúlt időszakban számos 
tanulmány született (Gereffi 2005, 2011; Abonyi 2007; Sturgeon et al. 2008; Baldwin, 2012;). A 
vizsgálatok kiterjedtek a globális áruláncokra, termelési láncokra, ipari körzetekre vagy éppen a 
lokális klaszterszerveződésekre (összefoglalva lásd Sturgeon 2001), illetve érintik a globális 
értékláncok társadalmi és területi következményeit (Hess 2002; Coe et al. 2004;  Coe et al. 2008; Coe 
- Hess 2013). 
 

                                                           
55 Ilyen példákat számos (autóipari, elektronikai, textilipari), globális szinten szerveződő iparág esetében találhatunk 
(lásd bővebben: UNCTAD 2002, pp. 123-126 .). 
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vállalatok közötti termelési hálózatok az egyes vállalatok közötti kapcsolatot jelentik, beleértve olyan 
tulajdonszerzéssel nem járó együttműködéseket és kapcsolatokat is, mint a licencszerződés, illetve 
más gyártási és technikai együttműködések. Ez utóbbi komplex és sokszereplős termelési értéklánc 
az autógyárak mellett különböző globális kereskedelmi és szolgáltatási vállalatokra jellemző (lásd 
bővebben: UNCTAD 2011, pp. 133-134.). 
 
Sturgeon (2001) az értéklánc térbeli szerveződési szintjeire ötszintű rendszert használ (lásd 1. 
táblázat). Ebben a szerveződésben a legmagasabb szintet globális méretűnek (global scale) nevezte, 
nyomatékosítva, hogy az egyes típusok nem kiterjedést, hanem szerveződési szintet jelölnek. 

 
1. táblázat: Az értéklánc területi szintjei 

Típus Működési szint Elnevezés 
helyi település és környéke - ipari körzet 

- különleges ipari klaszter 
- regionális gazdaság 

hazai ország - beszállító alapú 
- nemzeti termelési rendszer 

nemzetközi több ország - határon átnyúló termelési hálózat 
- nemzetközi termelési hálózat 

regionális több országot magában foglaló 
kereskedelmi megállapodás (NAFTA, EU, 
MERCOSUR, ASEAN, AFTA) 

- regionális termelési rendszer 
- regionális termelési hálózat 

globális méretű szereplők által irányított tevékenységek 
kontinensek (legalább kettő) vagy 
kereskedelmi blokkok között  

- világméretű árulánc 
- világméretű termelési hálózat 

Forrás: Sturgeon 2001, p. 6. 
 
A termelésüket világszinten szervező nemzetközi vállalatok, globális méretekben képesek döntést 
hozni és cselekedni, vagyis a rendelkezésre álló kapacitásaik megfelelő allokációjával világszinten 
képesek az értéklánc létrehozására és működtetésére. Abonyi (2007, p. 3.) a nemzetközi szintű 
termelési értéklánc kialakulásának két fontos mozgatórugóját nevezte meg. Vállalati szinten az 
átszervezés és az áthelyezés dinamikája az, amely a vállalatok egymástól távollévő termelési helyeit, 
a kapcsolódó nemzetközi termelési hálózatok (rendszerek) mentén felfűzve és rendszerbe szervezve, 
a nemzetközi termelési értékláncok kialakulását eredményezik. A rendszerszervezés kétirányú lehet, 
a decentralizáció egyfajta centrifugális erőként a földrajzi elterjedést segíti elő, a centralizáció pedig 
az egyközpontúság felé tereli a vállalat működését. A két erőhatás egymáshoz viszonyított mértéke 
határozza meg a termelés területi eloszlását, azaz az értékkonfigurációt (Schmid - Grosche 2008, p. 
17.). A vállalatok konfigurációs stratégiája, a tevékenységének térbeli szervezése, a centralizált 
stratégiát követő egyetlen országra koncentráló értéklánctól a több országra vagy kontinensre 
kiterjedő decentralizált stratégiáig terjedhet, ahogyan azt a 6. ábra szemlélteti.  
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6. ábra: A konfigurációs stratégiák alapvető típusai 
 

 
Forrás: Kutschker - Schmid 2008, p. 19. 
 
Schmid és Grosche (2008) szerint számos olyan partícionális tevékenység létezik, amelynek a 
kiszervezése (területileg és vállalati szinten) nem érinti jelentősen az értéklánc folyamatot, ugyanis 
nem feltétlenül szükséges őket egyetlen telephelyen végezni. Példaként az autóiparban már az 1800-
as évek végétől alkalmazott (lásd Sturgeon - Florida 2000) CKD és SKD összeszerelést56

                                                           
56 Bővebben lásd: 5. fejezet. 

 hozta fel, 
amelyeknél a végső összeszerelést a gyártástól eltérő helyen végzik. 
Az egyes értékláncokat tehát nem csak földrajzi kiterjedésük, szabályozottságuk (vevő vezérelt, 
vásárló vezérelt és többpólusú), hanem a vállalati szervezet formája és az értéklánc egyes 
tevékenységei/termelési pontjai között lévő viszony (lásd: 6. ábra) is meghatározza.  
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5. A nemzetközi termelés átalakulása az autóiparban, területi és 
szerkezeti változások 

Az autóipari tevékenység területi és szerkezeti változásainak szemléltetéséhez hosszabb időszakra 
visszanyúló áttekintése szükséges. Az autóipari termelés földrajzi eloszlása az iparág kialakulásától 
napjainkig tartó közel 140 évben markáns átalakuláson ment keresztül. A fejezet első részében a 
világtermelés alakulásán keresztül a termelés földrajzi elhelyezkedését vizsgálom, kiemelve az 
autóiparban meghatározó vállalatok szerepét. A fejezet második része az iparágban végbement 
szerkezeti változásokat tárgyalja. 
 

5. 1. Az autóipar termelésének területi folyamatai a XX. század kezdetétől napjainkig 

A világgazdaság átalakulásával együtt az autóipari vállalatok stratégiája is folyamatosan változott. 
A vállalatok számára a terjeszkedés, azaz a külföldi termelés elindítását meghatározó szempontokat 
Sturgeon és Florida (2000) foglalta össze (2. táblázat). Az autóipar korai időszakában a vevők 
közelsége volt a meghatározó, a vállalatok többnyire a helyi piacokat szolgálták ki, mivel jelentős 
kereskedelemről akkor még nem beszélhettünk. Az iparág következő jelentősebb időszakában a 
kilencszázas évek elején a tömegtermeléssel együtt nagyobb felvevőpiacok is kialakultak. A gyártók 
a profitmaximalizálás érdekében a piac közelébe telepítették gyártósoraikat, amivel csökkentették a 
szállítási költségeket. A külföldi termelés elindítását a különböző piacvédelmi mechanizmusok is 
elősegítették (Håkanson 1979, Sturgeon - Florida 2000), Amelyek arra késztették a gyártókat, hogy a 
termelést az felvevőpiac országában valósítsák meg, ezzel is elkerülve a magas vámokat és az egyéb 
kereskedelmi korlátozásokat. A nyolcvanas évektől a világméretű termelés kialakulásával a 
vállalatok a termelés térbeli optimalizálásával hatékonyabb működésre voltak képesek, amellyel 
előnyre tehettek szert a versenytársakkal szemben (Dunning 1993, Dicken 2003). Ez a momentum a 
nyolcvanas évektől alapvetően határozta meg az autóipari termelés területi eloszlását, az iparág 
földrajzi mintázatát (Sturgeon - Van Biesebroeck 2011). 
  

2. táblázat: A külföldi termelés elindításának szempontjai az autóiparban 
Szempont/indíték Jellemző időszak 
A piac (vevők) közelsége 1890-1919 
Alacsony szállítási költségek 1910-1929 
Vám elkerülése / kereskedelmi súrlódások / helyi tartalom szabályok 1930-as évektől napjainkig 
Alacsonyabb működési költségek 1980-as évektől napjainkig 

Forrás: Sturgeon - Florida 2000, p. 21. 
 

5.1.1. A XX. század első fele: Észak-Amerika egyeduralma 

Az autóipar bölcsőjének Európát tekinthetjük (Kukely 2008). A korai XVII. századi műszaki 
előzményeket követően és számos próbálkozás után az első benzinnel működő, belsőégésű motorral 
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hajtott járművet 1885-ben a német Karl Benz mutatta be. Európa előnye azonban nem tartott sokáig, 
a XX. század első évtizedében Észak-Amerika vette át a vezető szerepet és 1915-ig gyakorlatilag 
egyedül uralta az autóipart (lásd: 7. ábra). 
Az észak-amerikai termelés az ötvenes évekig teljes egészében az Egyesült Államok kibocsátást 
jelentette (lásd: 4. táblázat). Az amerikai hegemónia megszűnése 1915 után következett be, amikor a 
termelési térképen megjelent Dél-Amerika és ezzel egy időben az európai kibocsátás is növekedésnek 
indult. Az új belépők azonban az ötvenes évekig képtelenek voltak megtörni az Amerikai Egyesült 
Államok egyeduralmát. Az európai valamint a dél-amerikai termelés növekedésének egyik oka, az 
amerikai autóipar aktív piaci stratégiája volt. A szállítási költségek csökkentése érdekében (lásd: 2. 
táblázat) ugyanis az amerikai autógyárak sorra hozták létre összeszerelő üzemeiket Európában, Dél-
Amerikában (Humphrey - Memedovic 2003, p. 18.) valamint Afrikában és Ázsiában (Fujimoto - Tidd 
1994, p. 71.; Sturgeon - Florida 2000, p. 22.). Erre az időszakra tehető a vállalatok 
nemzetköziesedésének korai periódusa (Bartlett - Ghoshal 1998), amelynek következtében az 
Egyesült Államok autóipari vállalatainak külföldi eladásai már az 1930-as évek közepén meghaladták 
a hazai értékesítési adatokat (Dassbach 1989).  
 

7. ábra: Az autóipari termelés nagytérségi eloszlása  
(1900 és 1950 között, személyautók, könnyű- és nehézgépjárművek, millió darab) 
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Forrás: saját számítás Freyssenet (2014) alapján 
 
Az amerikai vállalatok az 1920-as évektől megvalósított külföldi termelése úgynevezett CKD azaz 
completely knocked down készletekre épült (lásd magyarázatot: 3. táblázat). A kifejezés a 
logisztikában használatos, amely egy adott helyen történő előállítást és egy másik, az előzővel nem 
azonos helyen történő készre szerelést jelent. Lényege, hogy a végösszeszerelést különböző 
készültségi fokra előszerelt alkatrészek segítségével valósítják meg. Ezzel a termelési módszerrel, az 
autóipari cégek a szállítási költségek jelentős megtakarítását érték el (Sturgeon - Florida 2000, p. 
23.), mivel a készre szerelés általában az értékesítési helyhez (piac) volt közel. A ma is használatos 
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termelési módszer, a kiszállított készletek feldolgozottsága szerint különböző mértékű lehet (lásd: 3. 
táblázat).  
  
3. táblázat: A helyi termelés bonyolultsága a gyártás során felhasznált alkatrészek készültségi 

foka szerint 
Rövidítés Jelentése/műszaki tartalma 

FBU (Fully Built Unit) - teljesen összeszerelt Teljesen összeszerelt jármű. 
SKD (Semi Knocked Down) - félig összeszerelt Teljesen kész a karosszéria, a hajtáslánc (a motor, a váltó és az 

első tengely), a hátsó tengely és az alváz többi részegységei (a 
kerekek, az üzemanyagtank, a kipufogó) valamint az üzemi 
folyadékok. 

MKD/CKD-3 - közepesen összeszerelt Fényezett karosszéria, motor, váltó, részegységek (1300-1700 
különböző, szintén eltérő készültségi fokon álló alkatrész) valamint 
az üzemi folyadékok. 

CKD (Completely Knocked Down) - teljesen szétszerelt Préselt és hegesztett karosszériaelemek, egyéb alkatrészek 
(javarészt összeszerelés nélkül) valamint a folyékony anyagok. 

Forrás: Škoda Auto 2008, p. 52. 
 
A fordizmus bevezetésével megvalósult tömegtermelés következtében az autó egyre szélesebb 
rétegek számára vált elérhetővé. A megnövekedett piaci kereslet kielégítése hatalmas lökést adott az 
amerikai autóipar számára. Európa jelentősége mindössze az 1929-es nagy gazdasági összeomlás 
éveiben nőtt meg, hogy aztán rövid időn belül Észak-Amerika ismét átvegye a vezető szerepet. A 
második világháború időszakában a világgazdaság akkori meghatározó gazdaságaiban (USA, 
Európa, Japán) a haditermelésre történő átállás (Kaen 2012, p. 1.) visszavetette az autóipari 
kibocsátást, ámde az Amerikai Egyesült Államok ebben az időszakban is megtartotta vezető szerepét 
(lásd: 4. táblázat). A háború végét követően az Egyesült Államok dinamikus gazdasági növekedése 
további lendületet adott az autóiparnak. Ezzel szemben a megosztott Európa és Japán romokban 
hevert, az ipar pedig eszköz- és emberhiányban szenvedett. A II. világháborút követően a korábbi 
termelési eredményeket is túlszárnyalva az USA 1950-re évi 8 millió járművet állított elő, amely az 
akkori világtermelés közel 80 százalékát jelentette. 
 

5.1.2. Az ötvenes évek: Európa megerősödése 

Az autóiparban a II. világháború után következtek be alapvető területi és szerkezeti változások. 
Utóbbiról a fejezet további részeiben még szót ejtek, most a legfontosabb területi folyamatokat 
elemzem. A háborút követően az újjáépítés mellett a nyugat-európai kormányok igyekeztek a 
kereskedelmi politikájuk segítségével (védővámok és kvóták) megerősíteni gazdaságukat, és kedvező 
helyzetbe hozni a nemzeti vállalataikat, amelynek segítségével többek között a hazai autóipar 
kibocsátását is növelni tudták. Ezek a kereskedelmi korlátozások az amerikai vállalatok számára 
jelentős piaci akadályt jelentettek (Maxcy 1981), amelyre válaszként (lásd: 2. táblázat) egészen a 
hetvenes évekig az amerikai autógyárak jelentős beruházásokat valósítottak meg a nyugat-európai 
országokban (Sturgeon - Florida 2000, p. 32.). A kereskedelmi védelemnek köszönhetően az ötvenes 
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években a nyugat-európai vállalatok megerősödtek, a kontinens világtermelésében játszott szerepük 
megnőtt. A folyamatot az is elősegítette, hogy a számos nemzet alkotta, fragmentált és vámokkal 
védett nyugat-európai piacok között a gazdasági és kereskedelmi együttműködés az ötvenes hatvanas 
években egyre intenzívebbé vált (Bhaskar 1980, p. 8.). A másik oldalon 1955-öt követően a 
tömegtermelés világméretű elterjedésével az amerikai autóipari vállalatok elveszették korábbi 
versenyelőnyüket, különösen Nyugat-Európával szemben ahol a meghatározó autóipari vállalatok 
(Volkswagen, Renault, FIAT) jelentős fejlesztésekbe kezdtek (Womack et al. 1990). 1960-ra Észak-
Amerika és Európa között a termelési arányok 10 százalékpont különbséggel közel kiegyenlítődtek 
(lásd: 4. táblázat). Az addig egypólusú termelés eloszlás kétpólusúvá vált (lásd: 8. ábra), mivel Dél-
Amerika, Afrika vagy éppen Ázsia és Ausztrália szerepe ebben az időszakban eléggé jelentéktelen 
volt. Erre az időszakra tehető az európai cégek terjeszkedésének elindulása is, amely főként a fent 
említett térségeket célozta meg. A Volkswagen dél-amerikai valamint észak-amerikai terjeszkedése is 
erre az időszakra tehető (részletesebben lásd: 6. fejezet). 
 

8. ábra: Az autóipari termelés nagytérségi eloszlása  
(1950 és 2010 között, személyautók, könnyű- és nehézgépjárművek, millió darab) 
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Forrás: saját számítás Freyssenet (2014) alapján 
 

5.1.3. Japán megjelenése a világtermelésben: a triád kialakulása  

Az ötvenes évek végére az autóipar lényegében „kétszereplőssé” vált, a világtermelést az észak-
amerikai országok és Európa uralta. Az európai termelés valójában nyugat-európát jelentette, hiszen 
1960-ban a kontinens nyugati fele adta a kibocsátás közel kilencven százalékát, míg a szocialista 
országok még a Szovjetunió termelésével együtt is csak az európai termelés 10, és a világtermelés 
4,6 százalékát jelentették57

                                                           
57 A legmagasabb értékeket 1975 és 1981 között mérhetjük, amikor a szocialista országok a világtermelés 8-9, az 
európai termelés 20-23 százalékát adták, míg az azt megelőző időszakban az ötvenes évektől az európai termelés 
csupán 10-15 százalékát termelték. 

. Amerika kiaknázta a háború utáni időszak gazdasági fellendülését, a 
keresletnek és az azt kielégítő tömegtermelésnek hála autóipari termelése stabil volt. Az intenzív 
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piaci stratégiának köszönhetően a külföldi termelés aránya is megnőtt, a hatvanas évektől kezdve az 
amerikai vállalatok termelésének egyre nagyobb hányada már nem az Egyesült Államokban 
jelentkezett (Bhaskar 1980).  
 

4. táblázat: Az autóipari termelés fontosabb nagytérségek és országok szerint 
(1900 és 2010 között, személyautók, könnyű- és nehézgépjárművek és buszok, a világtermelés 

százalékában) 

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Észak-Amerika 39,5 72,3 93,5 81,9 87,6 79,8 51,4 32,8 24,6 24,9 30,4 16,1 
 ebből                         
  USA 39,5 72,3 93,5 81,9 87,6 75,9 48,6 28,1 19,9 19,4 22,0 10,2 
  Kanada … … … … … 3,7 2,4 4,0 3,4 3,8 5,1 2,7 
  Mexikó … … … … … 0,2 0,3 0,7 1,2 1,6 3,3 3,1 
Európa 60,5 26,7 2,6 14,3 8,1 18,9 41,9 44,8 40,3 38,3 35,2 25,9 
 ebből                         
  Ny-Európa 60,5 26,7 2,6 14,2 5,2 15,1 37,3 39,3 31,9 33,0 30,0 18,3 
  Közép- és Kelet-Európa … … … … … 0,3 1,4 2,3 2,8 1,5 2,4 4,3 
  SZU/Oroszország … … … 0,1 2,8 3,4 3,2 3,1 5,5 3,4 2,1 1,9 
  Törökország … … … … … … … 0,1 0,1 0,4 0,7 1,4 
Dél-Amerika 0,0 1,0 4,0 3,7 4,4 0,0 1,4 2,2 3,6 2,1 3,5 5,5 
 ebből                         
  Brazília … … … … … … 0,8 1,4 2,9 1,8 2,9 4,5 
  Argentína … … … … … … 0,8 0,9 0,4 0,4 0,6 0,9 
Ázsia … … … … … 0,4 3,4 18,6 29,5 33,3 29,8 51,5 
 ebből                         
  Japán … … … … … 0,3 3,0 17,9 27,5 26,8 17,4 12,7 
  Dél-Korea … … … … … … … 0,1 0,3 2,6 5,3 5,6 
  Kína … … … … … … 0,1 0,3 0,6 1,1 3,5 24,1 
Afrika … … … … … … … … 1,0 0,7 0,6 0,7 
Ausztrália … … … … … 0,9 1,9 1,6 1,0 0,8 0,6 0,3 
… = nincs adat 

            
 
Forrás: saját számítás Freyssenet (2014) alapján 
 
A váltás a hetvenes évektől következett be, amikor Japán belépett a nemzetközi piacra. Japán 
autóipari kibocsátása az ötvenes évektől kezdődően erősödött meg58

                                                           
58 Az autógyártás 1955-től, a teherautógyártás pedig 1967-től vett új lendületet (Smitka 1990). 

 és főként a hazai igényeket 
elégítette ki (lásd: 8. ábra). Ugyanakkor az ötvenes évek végétől egyre több japán autógyártó vállalat 
kezdett el külföldön terjeszkedni. A nyolcvanas évekig elsősorban Dél-Amerikában (Brazília, Peru, 
Ecuador) fektettek be, de jelentős fejlesztések történtek Délkelet-Ázsiában (Thaiföld, Malajzia, 
Indonézia) is. Japán termelésének jelentős lökést adott, hogy a hatvanas évektől a japán autógyárak 
elkezdtek exportálni az Amerikai Egyesült Államokba és Európába. Az kedvező árú és jó minőségű 
autók sikeresek voltak és komoly versenyt támasztottak az ottani autógyáraknak (Holweg 2008, p. 
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14.; Sturgeon - Van Biesebroeck 2011, p. 5.). A japán autóipar számára azonban az igazi piaci 
áttörést a második olajválság hozta el. Az olajárak növekedésének köszönhetően az Egyesült 
Államokban megnőtt a kereslet a kis autók iránt, amit az európai és a japán importtal szemben az 
amerikai ipar sem árban, sem minőségben nem tudott kielégíteni (Sturgeon - Florida 2000, p. 35.). 
Japán 1982-re tízmillió darab feletti éves termelésével a világtermelés közel egyharmadát adta. 
Ugyanebben az évben az Egyesült Államokban közel hétmillió járművet állítottak elő, Nyugat-
Európában pedig 12,5 milliós volt a termelés. A japán autóipar dinamikus növekedése 
következtében – az anyaországi kibocsátás a hetvenes évektől a nyolcvanas évekre megduplázódott – 
a nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején a világ autóipari piacát termelési és keresleti 
oldalon is a triád országok, az Egyesült Államok, Japán és Nyugat-Európa uralta. A kiemelkedő 
Japán termelés mellett a japán vállalatok az importkorlátozások miatt (lásd: 2. táblázat) a nyolcvanas 
években jelentős beruházásokat hajtottak végre Mexikóban, Kanadában és az Amerikai Egyesült 
Államokban, a nyolcvanas és kilencvenes években pedig Nyugat-Európában is (Dalton - Goksel 
2013). 
 

5.1.4. Új szereplők az autógyártásban, globalizálódó termelés 

A nyolcvanas és kilencvenes években új szereplők léptek be a világ autótermelésébe, átalakítva ezzel 
az addigi piaci és termelési viszonyokat. Kis feltörekvő ázsiai és közép-európai gazdaságok éppúgy 
megjelentek a termelési térképen, mint a sajátos kínai kapitalizmust építő Kína, vagy Dél-Amerika 
vezető gazdasága, Brazília. 
Az iparágban a kilencvenes évektől lezajlott területi és szerkezeti változásokat a vonatkozó kutatások 
(Sturgeon - Florida 2000; Veloso - Kumar 2002; Humphrey - Memedovic 2003; Sturgeon - Lester 
2004; Nunnenkamp 2004; Sturgeon et al. 2007; Sturgeon et al. 2008; Sturgeon - Van Biesebroeck 
2011) az alábbiak szerint összegzik: 

• Az autógyártásban résztvevő országok száma a kilencvenes évektől megnőtt, az új országok 
részesedése folyamatosan növekszik; 

• A kilencvenes évektől az autóipari kibocsátás számottevő növekedést mutat a fejlődő 
országokban59

• Az autóipar globalizálódik: a globális vállalatok univerzális termékekkel jelennek meg a 
világpiacon, amely az iparágban megvalósult technológiai újításoknak köszönhető; 

, a folyamat jelentőségét jelzi, hogy a világtermelés növekedésének nagy része 
ezekből az államokból származik; 

• Ugyanakkor a nyolcvanas évek közepétől megfigyelhető a termelés területi eloszlásának 
regionális piacok mentén való fejlődése is. Ezek főként az észak-amerikai, dél-amerikai, 
európai, dél-afrikai és ázsiai piacok mentén szerveződnek; 

                                                           
59 Humphrey és Memedovic (2003) tizenhárom országot sorol fel: Kína, India, Mexikó, Indonézia Malajzia, Tajvan 
és a Fülöp Szigetek, Argentína, Brazília valamint a közép-európai országok: Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia. Sturgeon és szerzőtársai (2008), mint jelentős piacokat Brazíliát, Indiát és Kínát emelik 
ki, mint alacsony termelési költségű országokat illetve térségeket pedig az USA déli államait, Mexikót, Közép-
Európát, Spanyolországot és Kínát. 
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• A triád országokban (USA, Európa és Japán) az autóipar strukturális problémákkal küzd 
(kapacitástöbblet, alacsony termelékenység, stb.) a triád országok eladásokból való 
részesedése visszaesett a feltörekvő térségek javára;  

• Az autóiparban résztvevő országok számának növekedése nem jelenti a gyártók számának 
növekedését; éppen ellenkezőleg a fúziós felvásárlásoknak köszönhetően az iparágban egy 
konszolidációs folyamat figyelhető meg; 

• Az autóipari cégek egyre több új piacon jelennek meg gyártóként és eladóként, azonban a 
vállalatok számára továbbra is a hagyományos piacok a meghatározóak.  

 
A nyolcvanas években ázsiai országok új csoportja emelkedett ki a világgazdaságból. Az újonnan 
iparosodott országok (Hong Kong, Szingapúr, Dél-Korea és Tajvan) a hetvenes években megkezdett 
iparosítási politikájuk következtében egyre jelentősebb szeletet hasítottak ki a világtermelésből. 
Kiemelkedő szereplője ennek az ország csoportnak Dél-Korea, amely a nyolcvanas évek közepétől 
fokozza jelenlétét a világ autótermelésében. Ez nem csak a világtermelésben betöltött szerepét 
érintette, de az ázsiai térségben is növelte az ország jelentőségét. Japán gépjármű termelése 1990 és 
2000 között 3,5 millióval csökkent és alig haladta meg a 10 millió darabot, addig ugyanezen időszak 
alatt Dél-Korea 1,3 millióról 3,5 millióra növelte kibocsátását, ezzel 2000-ben a világtermelés 5,3 
százalékát adta (lásd: 4. táblázat).  
 
1978-ban bejelentett kínai piacgazdasági reformokat (Juhász O. 2009) követően jelentős 
beruházások valósultak meg a kínai autóiparban (Lee 2001). Az addig elszigetelten fejlődő iparág a 
technológiai innováció és a tőkeimport következtében mennyiségi és minőségi fejlődésnek indult. A 
korábbi évekhez képest a kibocsátás növekedése már 1990-ben érezhető volt, látványos fejlődés 
azonban csak a kétezres évektől tapasztalható. Kína termelése 1980 és 1990 között duplájára, több 
mint fél millióra nőtt. 1990 és 2000 között megnégyszereződött és meghaladta a 2 millió darabot, az 
elkövetkező tíz évben pedig a 2000-es érték kilencszeresére emelkedett. 2010-ben az évi 18 millió 
darabos termelésével Kína az első helyre lépett elő, és egyedüliként a világtermelés közel negyedét 
adta (lásd: 4. táblázat). 
 
A kilencvenes évektől a közép- és kelet-európai rendszerváltó országok: Csehország, Lengyelország, 
Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, a Balti országok valamint Románia és Bulgária, hátat fordítva 
az addigi világgazdaságtól való elszigetelődésüknek, gazdasági szerkezetváltást hajtottak végre. A 
térség problémája nem az aluliparosodottság volt (Inotai 1995), ugyanis ezek az országok jelentős 
nehéz- és gépipari kapacitásokkal rendelkeztek. A járműgyártás is ide tartozott (Rechnitzer - Smahó 
2012), számos országban folyt személyautó gyártás (Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, 
Jugoszlávia és az Német Demokratikus Köztársaság). Jelentős volt a buszgyártás Magyarországon és 
Lengyelországban, a teherautó gyártás pedig Lengyelországban, Csehszlovákiában és az NDK-ban. 
A rendelkezésre álló termelőkapacitások esetében azonban meg kell jegyezni, hogy a kibocsátás a 
helyi igényeket sem tudta kielégíteni. Ennek oka a tervgazdálkodásból fakadó piaci mechanizmusok 
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kiiktatása volt (Pavlínek 2008, p. 80.), a világtermelésben játszott szerepük pedig hetvenes és 
nyolcvanas évektől eltekintve igen csekély (lásd: 5. táblázat) maradt. A kilencvenes években a 
gazdasági átmenet nagy kérdése a modernizációhoz szüksége tőke és technológia előteremtése 
(Antalóczy - Sass 2009; Túry 2014b) volt. A tőkebevonás külső forrásból valósult meg, ezért a 
kilencvenes évektől megindult a külföldi tőkebefektetések importja, amelyek jelenős része az 
autóiparba érkezett (Pavlínek et al., 2009). A nemzetközi vállalatok privatizációs befektetéseinek 
(ún. barnamezős beruházás) és a zöldmezős beruházásoknak köszönhetően a térségben megjelentek a 
világ, jelentős európai, amerikai, japán és dél-koreai autóipari vállalatai (Túry 2010, 2014c). A 
vállalatok az itt megvalósított termelés során az alacsony termelési költségeknek (alacsony 
munkaerőköltség, kedvező adózási szabályok, fejlesztési támogatások, stb.) köszönhetően jelentős 
költségmegtakarítást (lásd 2. táblázat) értek el (Éltető 1999, p. 74.; Nunnenkamp 2004; Tirpak - 
Kriozen 2006, p. 2.; Becker 2007, p. 51.; Barta 2012, p. 30.; Smahó 2012, p. 112.). Az autóipari 
kibocsátás a 2000-es évektől lendületesen nőtt és ennek köszönhetően a közép- és kelet-európai 
térség részesedése 2010-ben már meghaladta a 4 százalékot (lásd: 5. táblázat). A jelentős termelés 
szinte teljes egészében kivitelre került (Barta 2012, p. 50.; Túry 2014c, p. 92.). 
 

5. táblázat: Az autóipari termelés a közép- és dél-európai országokban  
(1965 és 2010 között, személyautók, kishaszon gépjárművek, 

nehézgépjárművek és buszok, ezer darab) 

 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Csehszlovákia 96 171 208 229 232 248 : : : : 
Csehország       232 455 602 1 076 
Szlovákia : : : : : : 23 182 218 557 
NDK 119 154 197 217 257 : : : : : 
Magyarország 6 10 13 15 14 9 52 137 152 168 
Lengyelország 59 118 259 418 340 309 398 505 613 869 
Bulgária 0 11 21 22 25 24 0 0 0 0 
Románia 21 61 107 123 156 110 74 78 195 351 
Jugoszlávia 52 137 201 270 250 366 : : : : 
Szlovénia : : : : : : 89 123 178 206 
Horvátország : : : : : : 1 0 0 0 
Szerbia és Montenegró : : : : : : 9 13 14 6 
Teljes termelés 353 662 1 007 1 294 1 275 1 065 877 1 493 1 973 3 234 
Részesedés a 
világtermelésből (%) 1,4 2,1 2,8 3,1 2,7 2,1 1,7 2,6 3,0 4,2 

 
Forrás: saját számítások az UN Industrial Statistics Yearbook vonatkozó számai és az OICA adatai 
alapján 
 
Az értekezés során vizsgált időszak utolsó három évében kezdődött, és a 2008-tól világméretűvé vált 
válság következményei túlmutatnak a kutatás időtávján, azonban jelentőségét tekintve indokolt a 
témával foglalkozni. A válságot kutató külföldi (OECD 2010; Sturgeon - Van Biesebroeck 2010) és 
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hazai (Antalóczy - Sass 2011a; Somai 2009; Túry 2010, 2012, 2013; Kiss 2011; Szalavetz 2012) 
elemzések alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 

• A fejlett térségben a kormányzatok által hozott piacélénkítő intézkedések csak rövid ideig 
voltak képesek az addig is telített piacokon további fogyasztásbővülést elérni;  

• A válság felerősítette a termelés földrajzi eloszlásában tapasztalt korábbi folyamatokat, a 
fejlődő térségek szerepe nem csak a fogyasztásban, de a kibocsátás esetében is megnőtt; 

• A válság ideje alatt a nyugat-európai autóipari vállalatok termelésének visszaesésével 
párhuzamosan a közép-európai térségben (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és 
Magyarország) lévő leányvállalataik termelése is csökkent; 

• A gyártók a válság utáni időszakra készülve, elsősorban a centrumtérségek környezetében 
található fejlődő régiókban (Mexikó, Közép- és Kelet-Európa) jelentős beruházásokat 
indítottak el; 

• Folytatódott a termelés konszolidációja, a termelés területi eloszolásánál megnőtt a költség 
optimalizáció jelentősége, a termelés költségcsökkentési okokból áthelyeződött.  

 

5.2. Az autóipari termelés szerkezetének átalakulása 

A négyütemű belsőégésű robbanómotor (Ottó motor) 1876-os szabadalmaztatása óta eltelt közel 140 
év alatt az autóipar, kisipari manufakturális tevékenységéből, nemzetközi termelési és értékesítési 
hálózattal rendelkező, globális méretű és szervezettségű iparággá fejlődött. Visszatekintésem az 
1900-as évek elejétől, az iparág alapjait meghatározó folyamatoktól indul, de részletesebben az 1920-
as évekkel, valamint a második világháborút követő időszakot követő eseményekkel foglalkozik. 
Ebben az időszakban ugyanis az autóipari termelés alapjaiban alakult át, amely a nemzetközi 
termelési és elosztó hálózatok létrejöttével nem csak földrajzi értelemben nyíltak új távlatok, hanem 
az egyes termelési fázisok új rendszerbe szerveződése is meghatározó jelentőséggel bírt. 
 
A XIX. század végén a négyütemű belső égésű benzinmotor illetve később a gázolajjal működő 
dízelmotor szabadalmaztatásával, Európa és azon belül Németország úttörő szerepet játszott. Ebben 
az időben az „autóipari központok” földrajzi fekvésüket és kapcsolathálózatukat tekintve a 
konstruktőrökhöz (tervező mérnökök) kötődtek (Kukely 2008). Ekkor jöttek létre a mai napig létező 
székhelyek – a Daimler esetében Stuttgart, a Peugeotnál Sochaux, a Renaultnál Boulogne-
Billancourt, a Laurin & Klementnél (a későbbi Škoda) Mladá Boleslav a FIAT esetében pedig Torino 
– amelyek az ipari hagyományokkal rendelkező innovációs központokban helyezkedtek el. Az ipari 
kultúrához való földrajzi kötődés érthető, a tevékenység ugyanis a mai napig meglehetősen 
nyersanyagigényes ágazat és számos szereplő együttműködését igényli.  
Womack és szerzőtársai (1990, pp. 88-91.) a következőképpen összegzik az iparág korai időszakát 
jellemző manufakturális termelést. Az üzemekben az eszközhasználat, az összeszerelés és a termék 
külső formai kialakítása során magasan képzett munkaerőt használtak. A tevékenység rendkívül 
decentralizált volt, ugyanakkor földrajzilag egy adott városban összpontosult. A fém és fa alkatrészek 
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megmunkálását és a velük való munkát általános (több célra felhasználható) gépekkel végezték. A 
technológiának köszönhetően a legyártott autók sokféle kialakítással készültek, a kibocsátás 
mennyisége meglehetősen alacsony volt, nem érte el az évi 100 darabot sem. 
 

5.2.1. A fordista termelés és a tömegtermelés kezdete 

A XX. század elején az Amerikai Egyesült Államok az autóipari kibocsátás tekintetében átvette 
Európától a vezető szerepet. Sorra jöttek létre a mai napig is meghatározó autógyárak. Henry Ford 
1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t, David Dunbar Buick pedig szintén ebben az évben 
a Buick Motor Companyt. 1908-ban a General Motors Corporation (GM) megalapításával a Buick 
márka a GM-hez kerül, amely az azt követő években számos korábbi független amerikai gyártót 
olvasztott a cégbe (Oldsmobile, Cadillac, Oakland). Az autógyártó vállalkozások alapvető célja volt, 
hogy leszorítsák a termelési költségeket annak érdekében, hogy kedvező áraiknak köszönhetően 
egyre szélesebb rétegeket érjenek el. Ebben a törekvésben Henry Fordnak úttörő szerep jutott, 
gyökeresen átalakítva azt a képet (lásd: 1. szövegdoboz), ami az addigi autógyártást jellemezte.  
 
1. szövegdoboz: Henry Ford és a fordista termelés 
Henry Ford, a Ford Motor Company tulajdonosának újításai a Taylor (Taylor 1911) által kidolgozott 
munkaszervezési eljáráson alapultak, amely a technológia és a szaktudás kapcsolatát helyezte új alapokra. Ez 
alapvetően hatékonyság növekedést jelentett a termelés teljes vertikumában. A technológiai vívmányok 
felhasználásával, és a munkaszervezési újítások – a komplex feladatok helyett az egyszerű feladatok végzése, 
továbbá a futószalagos termelés – bevezetésével lehetővé vált a korábbinál kevésbé szakképzett munkaerő 
alkalmazása is. A fordizmust ezért a taylorizmus és az összeszerelő sor kapcsolatával azonosítják, amelyben 
azonban nem utóbbi jelenti a munkaszervezési áttörést (Tolliday 1993; Havas 1998), hanem a technológiai újítások 
valamint a feladatok illetve munkafázisok új szervezeti rendszerének bevezetése. A technológiai fejlődésnek 
köszönhetően Ford számára a termelési tényezők csereszabatossá váltak. Helyettesíthetővé váltak a beépített 
alkatrészek, ahogyan az összeszerelést végző munkaerő is. Az autók készre szerelésének gyakorlata is megváltozott, 
a korábbi egyedi gyártást felváltotta a gépek által, pontosan megmunkált alkatrészek használata, ezért sorozatban 
történhetett az összeszerelés. A standardizálásnak és a technikai újításoknak (futószalagos termelés, gépek 
alkalmazása, stb.) köszönhetően az összeszerelés egyszerűsödött (Tolliday - Zeitlin 1987, pp. 1-2.), emiatt az 
autógyárak a korábbiakhoz képest nagyobb mozgástérhez jutottak. A beszállítókkal való korábbi függő kapcsolat 
teljesen átalakult. A Ford által vertikális hierarchiába szervezett gyártás hatékonyabbá vált, a részfeladatok 
szétválasztásával ugyanis a kieső partnereket könnyen pótolták, ezáltal az alkatrészek és a munkaerő mellett a 
beszállítók is csereszabatossá váltak. Ford újításai között talán a legfontosabb, hogy a tervezés házon belül tartásával 
és a részfeladatok diverzifikált elosztásával a korábbi kiszolgáltatott helyzetet kiküszöbölve a termelési vertikumban 
központi szerephez jutottak az autógyártók. Az új technológiák alkalmazása és a termelés szervezésének átalakítása 
lehetőséget teremtett arra, hogy az autógyártók kevésbé függjenek a beszállító cégektől.  

 
A század elejére jellemző, egyedi manufakturális gyártást 1913-ban felváltotta az általa alkalmazott 
fordista termelési rendszer, amely a tömegtermelés alapjait jelentette, és megteremtette az autóipar 
vertikumba szerveződését (Holmes - Snider 2011). A tömegtermelés kínálati oldalán lévő autóipari 
szereplők vertikális rendszerbe szerveződése a versenyképes áru autó gyártásával vette kezdetét. A 
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tömegtermelés megvalósításához azonban nem volt elegendő a Ford által kidolgozott recept átvétele, 
a sikernek jelentős földrajzi (lokális) feltételei is voltak. Az 1910-es és 20-as években felmutatott 
robbanásszerű termelésnövekedéshez ugyanis hozzájárult az Egyesült Államokban tapasztaltalt 
kedvező gazdasági környezet (konjunktúra időszak), amely az amerikai piac méretével és 
lehetőségeivel messze túlszárnyalta az akkori európai kilátásokat (Tolliday 1993). 
 
A Ford által bevezetett termelési modell ugyanakkor egy típus, a Ford T piaci sikerén alapult, amely 
azonban már középtávon számos problémát felvetett. A nagy darabszámban történő gyártás ugyan 
csökkentette az egy autóra jutó költségeket, a választék hiánya azonban a többi vállalathoz képest 
versenyhátrányt jelentett a Ford számára. Már az 1920-as években világossá vált, hogy a vállalat 
monokultúrás stratégiája a versenytársakkal szemben alulmaradt (Fujimoto - Tidd 1994). Miután 
1923-ban Alfred P. Sloan került a General Motors elnöki székébe a cég számos márkájára 
támaszkodva decentralizálta a termelést (Holweg 2008, p. 14.), és a vevői igényekhez igazodva 
szélesítette a kínálati portfóliót.60

5.2.2.  A második világháborút követő időszak, a világméretű termelés kezdete  

 Sloan kereslethez igazított vállalati megoldásai a tömegtermelés 
újabb mérföldkövét jelentették. Az egyes márkák számára szélesebb autonómiát kínáló vezetési 
felfogása sikeresebbnek bizonyult a Henry Ford által alkalmazott merev standardizált termék 
kínálatnál (Maxton - Wormald 2004, p. 109.). Mivel a Fordnak nem sikerült szélesíteni a kínálatot az 
új modellek pedig nem jelentettek valós alternatívát, így 1927-ben a General Motors az élre tört, ez 
az elsőbbség mind a mai napig fennáll.  
 

A 80-as évek közepéig az Egyesült Államokban és a nyugat-európai országokban folytatott gyártás, a 
munkaszervezés tekintetében nem sokban különbözött a Henry Ford által bevezetett 
tömegtermeléstől (Oliver - Wilkinson 1988; Tóth 2007; Holweg 2008). Ugyanakkor a tömegtermelés 
jellege számos eltérő kulturális és ipartörténeti háttérre visszavezethető sajátosságot mutatott, 
egyebek között az Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa vagy Japán esetében (Roobeek 1987; 
Womack et al. 1990). Emellett a fordizmus mint termelési-munkaszervezési eljárás megítélése sem 
egységes. Hounshell (1984) szerint az Alfred P. Sloan által a húszas években a General Motorsnál 
bevezetett rendszer túllépett a fordizmuson, a fordizmus megszűnt és átvette a helyét a rugalmas 
tömegtermelés (flexible mass production). Fujimoto és Tidd (1994) szerint azonban minden 
előremutató megoldás ellenére, a bevezetését követő ötven évben a fordizmus maradt a meghatározó 
szemlélet. Az autóipart világszinten meghatározó és átformáló változások a hetvenes és nyolcvanas 
években következtek be a fordizmust felváltó ún. posztfordista termelési rendszerrel. Az átalakulást a 
Japánból érkező egyre erősebb verseny kényszerítette ki (ezzel a dolgozat elkövetkező részében 
részletes foglalkozom). 

                                                           
60 Sloan által az 1924-es éves jelentésben használt szlogen: „a car for every purse and purpose” azaz egy autó amely 
minden pénztárcát és igényt kielégít (http://history.gmheritagecenter.com) 
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A fordizmust a hetvenes-nyolcvanas évektől felváltó posztfordizmus61 általános értelemben a 
hagyományos társadalmi kapcsolatok újraértelmezését, az új szerveződési formák és az új 
intézmények megjelenését jelentette (Kenney - Florida 1989, p. 140.). Fujimoto és Tidd (1994, p. 
78.) a posztfordizmust62

• Telített piacok: a fejlett gazdaságokban megjelenő és növekvő nemzetközi verseny, valamint 
a nagyobb jólét a hagyományos piacok telítődéséhez vezet. Következésképpen, a legtöbb 
gyártó arra törekszik, hogy új piaci szegmensek felé nyisson, amelynek következtében az ár 
helyett a formatervezés (dizájn) és a minőség válik meghatározóvá.   

 vállalati szempontból a következőképpen jellemzi: 

• Programozható technológia: a fejlődés a mikroelektronika alapú gyártási technológiák széles 
körű alkalmazásának köszönhető, mint például a rugalmas gyártórendszerek (FMS) és a 
robotika, amelyek lehetőséget nyújtanak a tömegtermelés nagyobb flexibilitására. 

• Japán stílusú vállalatvezetés: az európai és az észak-amerikai gyártók egyre jobban 
elsajátítják a japán vállalatok munkaszervezési módszereit. Különösen a minőségbiztosítási 
és a logisztikai-áruszervezési megoldások váltak népszerűvé. 

 

5.2.3. Változó szerepkörök és szervezeti rendszer, a Toyota módszer elterjedése 

A korábbi példák alapján láthattuk, hogy a vállalati működés során bevezetett munkaszervezési 
eljárások jelentős hatással vannak mind az autóipar fejlődésére, mind a vállalatok versenyelőnyére és 
a termelés földrajzi eloszlására is. A 6. táblázat az egyes munkaszervezési és technológiai eljárások 
bevezetésének alakulását mutatja a legfontosabb térségekben. 
 

6. táblázat: A munkaszervezési eljárások és új technológiák megjelenése az autóiparban  
(a legfontosabb térségek szerint) 

 USA Európa Japán 
Manufakturális termelés – az autóipar hőskora 1895 1885 1907 
Fordizmus – a tömegtermelés kezdete 1913 1930 1934 Sloan-i tömegtermelés – marketing és menedzsment megoldásai 1923 
Toyota módszer – a hatékony termelés 1980 1980 1949 Posztfordizmus 1973 1973 
Kiszervezés és modularizáció – az autóipari tevékenység szervezeti és technológiai 
átalakítása 1980 1985 1950* 

MQB – autók modulokból, rugalmas és költséghatékony kínálat (Volkswagen Csoport)  2007  
* csak kiszervezés    
Forrás: saját szerkesztés, Smith (1968); Roobeek (1987); Smitka (1990); Womack et al. (1990); 
Fujimoto - Tidd (1994); Ahrens (2006); és Schmitt - Van Biesebroeck (2013) alapján 

                                                           
61 A nyolcvanas évek végén számos szerző összegezte a fordista termelési mód változásával létrejövő új rendszer 
legfontosabb sajátosságait. Az új szervezeti felépítés leírására meglehetősen sok elnevezés született: neofordizmus, 
globális fordizmus, posztfordizmus, rugalmas specializáció. Az elnevezések közötti különbség a hagyományos 
fordista struktúra és a fordista struktúrát meghaladó posztfordista berendezkedés közötti átmenet folyamatából 
következik. A legfontosabb irányzatok/elképzelések összefoglalását Roobeek (1987) és Kenney - Florida (1989) 
írásaiban találhatjuk, a témát bővebben a dolgozat terjedelmi korlátai miatt nem tárgyalom.  
62 A szerzők tanulmányukban a neofordizmus kifejezést használják, ugyanakkor annak leírásakor a technológiai 
változások mellett a szervezeti változásokat is ide sorolják, amely Kenney és Florida (1989) meghatározása szerint 
már a posztfordistának nevezett stuktrúrára jellemző (Kenney - Florida 1989, p. 140.). 
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A II. világháborút követően az autóiparban végbement modernizáció motorja az értéklánc folyamat63

Az innovációt lean production-nak (lásd: 2. szövegdoboz) nevezték, amelyet a második világháborút 
követő időszakban, Japánban dolgoztak ki. Az angol elnevezés a nyolcvanas években született az 
Amerikai Egyesült Államok kormányának megbízásából, a japán gyártási mechanizmusokat elemző 
Womack és szerzőtársai nyomán (Womack et al. 1990). A kifejezés magyar megfelelője a 
karcsúsított gyártás, amely azonban cseppet sem adja vissza a módszer lényegét. Az elképzelés 
alapja, hogy a termelés során folyamatosan csökkentik a költségeket, így szüntetik meg a nem 
értéktermelő műveleteket (Tóth 2007, p. 3.). A hatékony és rugalmas termelési folyamatnak 
köszönhetően ezzel időt és költséget takarítanak meg. A módszernek, amely kezdetben csupán a 
termelésben, majd később a vállalat számos más tevékenységi területén bevezetésre került, 
legjelentősebb úttörője a Toyota volt. A lean gyártási módszer elnevezés mellett ezért gyakran 
használják a TPS-t, a Toyota Production System

 
mentén bevezetett műszaki és szervezeti megoldások voltak (lásd: 6. táblázat). A Japánból kiinduló 
innovációs megoldások földrajzi terjedése egészen a hetvenes-nyolcvanas évekig váratott magára 
(Holweg 2008, p. 14.). Az olajválságok során nyilvánvalóvá vált, hogy a japán vállalatok komoly 
versenyképességi előnyre tettek szert a „nyugati országokkal” szemben, bizonyos munkaszervezési 
eljárások korai bevezetésével (Peng et al. 2001). A hetvenes és a nyolcvanas években a japán 
vállalatoknál bevezetett termelési rendszernek köszönhetően az amerikai és a nyugat-európai 
gyártókhoz képest a kereslet visszaesés a szigetország vállalatait jelentősen nem érintette (Bhaskar 
1980; Freyssenet 2014). Éppen ellenkezőleg, a japán autóipari cégek Egyesült Államokban elért piaci 
részesedése ebben az időszakban vette kezdetét (Holweg 2008, p. 19.). 
 

64

Jogosan merül fel a kérdés, hogy a vizsgálatunk szempontjából miért fontos a lean gyártás. A lean 
gyártás során bevezetett újítások jelentős mértékben járultak hozzá (Rodrige 1999) a hagyományos 
tömegtermelést megtestesítő fordista rendszert leváltó illetve meghaladó ún. posztfordista időszak 
megteremtéséhez. Ezek a munkaszervezési eljárások érintették a termelés egészének szerkezeti 
átalakítását, amely leginkább egy piramisra hasonlít, ahol hierarchikus rendszerbe szerveződnek a 
beszállítók, a csúcsán pedig az autógyár, maga az OEM azaz az Original Equipment Manufacturer

 angol rövidítését.  
 

65

                                                           
63 Az értéklánc folyamat fogalma a tervezéshez, beszerzéshez, gyártáshoz és értékesítéshez kapcsolódó folyamatokat 
foglalja össze. 
64 Toyota Termelési Rendszer 
65 A kifejezés nyers fordításban: eredeti berendezés gyártó. Nem csupán az autógyárakat nevezik így, hanem minden 
olyan vállalatot, amely a saját neve alatt adja el a beszállítók által előállított alkatrészekből összeállított terméket. 
Ilyen például az összes elektronikai cég, de ide sorolhatjuk az autógyártókat is. 

 
található.  
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2. szövegdoboz: Toyota Termelési Rendszer 
A II. világháborút követően a negyvenes évek végére a Toyota értékesítése összeomlott, ezért kénytelen volt 
felmondani a munkavállalói nagy részének. A gyár mérnökei számára nyilvánvalóvá vált, hogy a taylori 
tömegtermelés nem volt hatékony (Ahrens 2006, p. 15.). A gyártás során ezért a kezdetektől fogva a folyamatos 
innováció segítségével megvalósított hatékonyságnövelés és minőségjavítás jelentette az egyik legfontosabb célt 
(részletesen lásd: Tóth 2007). A rendszer leváltásakor a kísérleti jelleggel bevezetett új eljárásokból született a 
Toyota Production System, és végül a lean termelés. Elsőként 1949-ben került bevezetésre a „just-in-time” rendszer, 
amely a japán gyárak fokozódó termelése következtében fellépő szűkös raktározási kapacitások problémáját oldotta 
meg. A TPS rendszerben az 1970-es években folyamatosan kerültek bevezetésre azok a folyamatszabályozási 
újítások66 és raktározási megoldások67

5.2.4. A tevékenységek kiszervezése  

, valamint olyan rendelési rendszerek, amelyek lecsökkentették a szállítási 
távolságokat és lehetővé tették a termelés földrajzi elterjedését. A nyolcvanas években a számítógépes technológia 
fejlődésének köszönhetően a korábban kidolgozott újításokat még hatékonyabban tudták megvalósítani.  
A lean termelés másik lényeges eleme a szervezeti felépítés. A II. világháborút megelőzően a harmincas évek 
közepétől kialakuló iparágat, a sorozatos csődök miatt, a szóba jöhető beszállítók életképtelennek tekintették, ezért 
sem mennyiségben sem pedig minőségben nem szolgálták ki őket, amiért az autógyárak kénytelenek voltak 
vállalaton belül megoldani az alapanyag és alkatrészellátást (Smitka 1990, p. 165.). Ez egy rendkívül erős vertikális 
integrációhoz vezetett, amely a háborút követően is meghatározta az iparág szerkezetét. A II. világháború utáni 
japán gazdasági recessziónak a koreai háború (1950-1953) miatt jelentkező hadiipari megrendelés vetett véget. A 
gyárak tartva attól, hogy a fellendülés csak időszakos lesz és a felduzzasztott munkaerő állomány később 
feleslegessé válik, a növekedést nem a házon belüli termelés (in-house production) növelésével valósították meg, 
hanem a külső beszállítóikat bíztak meg a feladattal (Smitka 1990, p. 165.). Így történhetett, hogy amíg 1952 és 
1957 között a Toyota termelése ötszörösére nőtt, a cégnél foglalkoztatottak száma csupán 12 százalékkal bővült. Ez 
a stratégia járható volt, hiszen a recesszió időszakát követően – mivel akkoriban az autóipar súlya elenyésző volt a 
feldolgozóiparon belül – a gyártók könnyűszerrel válogathattak a beszállító cégek között. Ami a beruházás anyagi 
terheit és kockázatát is megosztotta a beszállítók és az autógyárak között, így az autógyárak komolyabb beruházás 
nélkül tudták növelni termelésüket (Smitka 1990, p. 165.). Az autógyártók csak a legszükségesebb stratégiai 
tevékenységeiket tartották házon belül, úgy mint a végső összeszerelés, a tervezés és a dizájn. Ezzel a japán gyártók 
az iparág szereplői közül a nyolcvanas évek végéig a legalacsonyabb házon belüli termelési aránnyal rendelkeztek, 
azaz a késztermékhez szükséges alkatrészek és részegységek gyártásának túlnyomó része a beszállítóknál történt 
(Chanaron 1995).  

 
 

Annak ellenére, hogy az amerikai vállalatok által alkalmazott termelési rendszer elmozdult a fordista 
termeléstől a General Motors által bevezetett rugalmas tömegtermelés felé, az alapvető képességek 
és struktúrák tekintetében a fordizmus maradt az uralkodó berendezkedés. Ez a nyolcvanas évektől a 
japán gyártók által támasztott verseny idején, az amerikai gyártók számára jelentősen megnehezítette 
a rugalmas és hatékonyabb termelésre történő átállást (Fujimoto - Tidd 1994, p. 104.). A japán 

                                                           
66 „Multiply process” a korábbi központi raktározási rendszert felváltva folyamatos, lineáris termelést vezetett be, 
ezzel is csökkentve az esetlegesen felmerülő raktározási és szállítási kiadásokat, lecsökkentve az áru térbeli 
mozgását. 
67 „Circling transport of mixed loads” a különböző áruk körkörös továbbítása. 
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vállalatok a hetvenes években jelentek meg az észak-amerikai piacon (lásd bővebben: Dalton - 
Goksel 2013) és az olajválságokat követően a megváltozott vásárlói szokásoknak köszönhetően a 
nyolcvanas években komoly veszteségeket okoztak az amerikai autóiparnak. Ezzel radikális 
költségcsökkentésre kényszerítve az ottani autógyártókat. A két gazdasági centrumtérség az Egyesült 
Államok és Nyugat-Európa a nyolcvanas évek közepén a perifériaterületek integrálásával csak 
rövidtávon volt képes ellensúlyozni a versenyhátrányát. Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi 
Egyezmény (NAFTA) létrehozása és az Európai Közösség együttműködési kapcsolatainak és 
tagjainak bővítése, csupán ideig-óráig voltak képesek ellensúlyozni az amerikai és a nyugat-európai 
autóipar versenyhátrányát, világossá vált, hogy vállalati szinten kell megoldást találni a felmerült 
kérdésekre.  
Ennek következtében a nyolcvanas és kilencvenes években az autógyártók (OEM) és a beszállítók 
közötti kapcsolat gyökeresen átalakult. A nyugat-európai és az észak-amerikai autógyártók a 
Japánból érkező egyre erősebb verseny miatt megváltoztatták az értéklánc szerkezetüket.  Japánban 
az ötvenes évektől alkalmazott módszert (lásd: 2. szövegdoboz) a külső beszállítóknak kiszervezett 
munkafolyamatokat ekkor kezdték el bevezetni az észak-amerikai és a nyugat-európai vállalatok. 
Csökkentették a házon belüli termelést (in-house production) és egyre több tervezési és gyártási 
funkciót adtak át a vezető beszállítóiknak (Chanaron 1995, pp. 16-17.; Humphrey - Memedovic 
2003, p. 20.). A tendencia a fejlett országok autóiparát jellemezte, tehát azokra a cégekre 
vonatkozott, amelyek technológiai ráfordításaik tekintetében és piaci jelenlétükkel nemzetközileg is 
jelentős szereplőknek számítottak. Azok az észak-amerikai és nyugat-európai autógyártók, amelyek 
nem vették át ezt a típusú rendszert, a kilencvenes években egyre nagyobb versenyhátrányba kerültek 
a japán gyárakkal szemben (Havas 1998; Humphrey - Memedovic 2003). 
Az autóiparban végrehajtott strukturális átalakulás, vagyis bizonyos értéklánc tevékenységek 
kiszervezése és a moduláris termelési rendszer bevezetése az egyik legjelentősebb fejlődési irány volt 
az iparágban (Dicken 2003). Az autóiparban a globalizációhoz kapcsolódó szervezeti változás 
kulcsszerepet játszott a modularizáció során tapasztalható technológiai fejlődésében. Jóllehet a 
globalizáció, a modularizáció és a kiszervezés más-más jelentés tartalommal bírnak, valójában 
elválaszthatatlanok egymástól (Camuffo 2004). Ebben a részben azért foglalkozom ezzel az iparág 
fejlődését meghatározó két folyamattal, a modularizációval és a kiszervezéssel. Teszem ezt azért, 
mert a kiszervezés és a modularizáció az elmúlt három évtizedben olyan mértékben alakította át a 
résztvevők számát és viszonyrendszerét, amely egy a korábbitól teljesen eltérő földrajzi és termelési 
struktúrát eredményezett az autóiparban.  
 
Az Amerikai Egyesült Államokban 1990 és 1996 között az autóiparban létrejött 103 ezer új állás nagy 
része a beszállítóknál realizálódott (Sturgeon - Florida 2000), az „autógyárakban” kevesebb 
munkáskézre volt szükség, az autógyártási feladatok egyre nagyobb hányada került át a 
beszállítókhoz. A beszállítóknál nem csak a fizetések voltak alacsonyabbak és kevesebb szakképzett 
munkaerőre volt szükség, de a jól szervezett szakszervezeti mozgalommal sem kellett számolni. A 
kiszervezés az autógyárak versenyképességének javulásán és vertikumon belüli pozíciójának 
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erősödése mellett más, elsősorban a termelés földrajzi eloszlásával kapcsolatos körülmények 
megváltozását is jelentette. A kiszervezésnek köszönhetően, ugyanis egy adott telephelyen 
megvalósított befektetés kockázata (Camuffo 2004) és anyagi terhei nem csak megoszlottak az 
autógyárak és a beszállítók között, de a nagyságrendek áttevődtek az utóbbiak felé (Sturgeon - 
Florida 2000, p. 57.). Ezért a vállalatok világszintű jelenléte, egy adott termékük piaci bevezetése 
vagy új piacokra történő belépésük dinamikusabban és sikeresebben mehetett végbe (Sturgeon - 
Florida 2000, p. 52.). Lényeges szempont ugyanakkor, hogy a beszállítók megválasztása vagy egy 
adott feladat új beszállítóknak történő átadása nem csak a rugalmasságot befolyásolja, de földrajzi 
értelemben is változást hozhat. 68

A feladatok átadása a beszállítók jelentőségének növekedésében is kézzelfogható, hiszen a kétezres 
évek végén a beszállítói rendszer az autóipari termelés 75 százalékát adta (IHS Global Insight 2009, 
p. 16; Unger 2012, p. 3.), valamint az autóipari kutatás-fejlesztés 50 százaléka is külső cégeknél folyt 
(European Commission 2004, p. 256.). A kibocsátás mellett a hozzáadott érték tekintetében is 
jelentős elmozdulás történt, a kétezres évektől a beszállítók az iparági vertikumon belül egy adott 
részegységnek

 
 
Az autógyárak számára a gyártáshoz kapcsolódó tevékenységek átadásával összpontosíthattak a 
kiemelt gyártási feladatokra. Az autógyárak beszállítóikat a kutatás-fejlesztési feladatok nagyobb 
mértékű vállalására ösztönözték, így a döntési folyamatok jelentős része is átkerült a beszállítókhoz 
(Humphrey - Memedovic 2003, p. 41.). A kiszervezés legfontosabb hozadéka az OEM-ek gyártásban 
történő visszaszorulása, mivel a hozzáadott érték tekintetében az autógyártók korábban domináns 
pozícióit a beszállítók vették át (Donovan 1999). A házon belüli termelés csökkenésével a beszállítók 
így egyre nagyobb szeletet hasítottak ki az autógyártás folyamatából mind az elvégzett feladatok 
mennyisége, mind pedig a hozzáadott érték nagyságának tekintetében.  

69 egyre nagyobb hányadát adják (Dannenberg - Kleinhans 2005, p. 91). Ez már 
önmagában is jelentős, azonban ha azt is figyelembe vesszük, hogy a modern autók esetében a 
ráfordítási költségek 60 százaléka az első tengely és a műszerfal között található70

 

 és a hajtáslánc és a 
váltó kivételével a beszállítók szerepe ebben a szakaszban a meghatározó, még inkább igazolást nyer 
a járműgyártás technológiai fejlődésének jelentősége. A közúti járműgyártásban az autók műszaki 
tartalmát illetően, az elmúlt évtizedekben forradalmi változás ment végbe (Smahó 2012, p 116.). 
Mára a kényelmi szolgáltatásokat nyújtó extra felszereltség és a jármű elektronikájának fejlődése a 
beszállítók tekintetében sokkal magasabb hozzáadott értéket képvisel. A kiszervezés nyomán a 
termelés növekedése illetve csökkenése nem elsősorban az OEM-nél jelentkezik, hanem az autó 
értékének egyre nagyobb hányadát adó beszállítói vállalatoknál.  

                                                           
68 A Porsche autógyár a Boxter típus összeszerelésére az addigi beszállítója helyett új céggel kötött megállapodást. 
Az addig Finnországban összeszerelt gépkocsikat a jövőben az ausztriai Grazban készítik (Porsche to switch Boxster 
assembly to Magna Steyr. By Bettina Mayer, Automotive News Europe, June 25, 2008 
http://www.autoweek.com/article/20080626/FREE/491595533). 
69 Dannenberg és Kleinhans (2005) nyomán elkülöníthetjük az alvázat, a hajtásláncot, a motor kiegészítő 
rendszereit, a karosszériát, a külső valamint a belső részeket illetve az elektromos rendszereket. 
70 Martin Winterkorn a Volkswagen igazgatótanácsa elnökének előadása a Budapesti Műszaki Egyetemen, 2012. 
november 2-án. 
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9. ábra: Az autóipari vállalatok száma  
(1900 és 2015 között) 

 
Forrás: Dannenberg - Kleinhans 2005, p. 92. 
 
A termelési folyamat során a kompetenciafeladatok átadása az iparági vertikum átalakulásával 
párhuzamosan történt. A kiszervezés nem jelentette a vállalatok számának növekedését, sőt a 
feladatok átadása egy olyan konszolidációs időszakban zajlott le, amikor mind az autógyártók száma, 
mind pedig a beszállító vállalatok száma csökkenő tendenciát mutatott (lásd: 9. ábra).  A 
költségoldalról jelentkező folyamatos nyomás, a terjeszkedéshez szükséges képességek megléte, 
valamint a beruházásokhoz elengedhetetlen megfelelő pénzügyi háttér igénye, kevesebb számú, de 
nagyobb méretű vállalatokat eredményezett mind az autógyárak mind pedig a beszállító cégek 
esetében (Dannenberg - Kleinhans 2005). A hetvenes évektől kezdődött el a független vagy 
kezdetben az autógyárakhoz tartozó, majd azokból kivált beszállítók nemzetközi terjeszkedése, 
amelyek az általuk eszközölt felvásárlásoknak, és a kiemelt státuszuknak köszönhetően tovább 
erősítették az iparág koncentrációját.  
 

5.2.5. A moduláris rendszer bevezetése 

A gyártási tevékenységek kiszervezéséhez elengedhetetlen volt az olyan technológiai-szervezési 
újítások bevezetése, mint a moduláris rendszer. 71

                                                           
71 Moduláris rendszer: szabványosított kapcsolódási felülettel (csatlakozások és kompatibilitás) rendelkező önálló 
funkcionális egységek sorozatával az adott célnak megfelelő modulokat hoznak létre. A modulokat felépítő önálló 
funkcionális egységek varianciáinak köszönhetően többcélú illetve sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé 
(Camuffo 2004). 

 Iparági példákból kiindulva moduláris tervezés 
megvalósulhat jelentős kiszervezés nélkül is (Helper et al. 1999; Fujimoto - Takeishi 2001), azonban 
a kiszervezési folyamat a rendszer konszolidációjával a moduláris felépítés irányába mutatott 
(Collins et al. 1997). A modularizációval az autógyárak a szerkezeti egyszerűség elvét valósították 
meg, amely az addig jellemző komplexitást váltotta fel. A Henry Ford által 1913-ban bevezetett 
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csereszabatos alkatrészek használata csupán az adott modell egyes darabjai közötti helyettesíthetőség 
lehetőségét teremtette meg, a modularizáció azonban már a tervezés során megvalósította a sokoldalú 
felhasználást. A járműgyártás mellett ez a rendszer az elektronikai gépgyártásban terjedt el 
leginkább, ahol nagyon alacsony az úgynevezett házon belüli (in-house) gyártás, az alkatrészek 
túlnyomó többsége független beszállítóktól érkezik, és ezért vált célszerűvé az egységesített illetve 
szabványosított csatlakozási lehetőségek kialakítása. Az autógyártás során ez egyaránt jelentette a 
szabványosított szabályozó és kényelmi berendezéseket (motorszabályozás és vezérlés, hűtés-fűtés), 
a belső tér elemeit (ülések, belső borítás), vagy az egységes padlólemezre (platform) épített és 
különböző motorokkal szerelt autómárkákat. Ez utóbbi magában foglalja a padlólemezen kívül a 
meghajtást, a váltóművet és a műszerfal belső elemeit (Wilhelm 1997, p. 146.). Ezzel megnövelte a 
kapcsolódási pontok lehetőségét, így egy adott modult a vállalat számos egyéb termelési pontján fel 
tudtak használni. A modularitás bevezetése egy olyan átfogó koncepció, amely az értéklánc minden 
egyes elemét érintette (Camuffo 2004) és a folyamatok jelentős mértékű kiszervezésével együtt az 
értéklánc jelentős átalakulását eredményezte (Helper et al. 1999; Robertson - Ulrich 1998).  
 
Az autógyárak hosszú időn keresztül meghatározó (szinte kizárólagos befolyással bíró) szereplői 
voltak az értéklánc tevékenységeknek. A moduláris termelés az értéklánc rendszerén belül a 
koordinációs hatáskörök, a menedzsment, az ellenőrzés és a szervezés esetében átalakulást hozott 
(bővebben lásd: Sturgeon - Lester 2003; Gereffi et al. 2005). A moduláris termelési struktúrára 
ugyanis jellemző a komplett rendszerek72 illetve az összetett (bonyolult) alkatrészek és 
részegységek 73 használata. A kompetenciaátadás természetesen eltérő volt. A kiszervezés és a 
modularizált gyártási szint elérheti azt a mértéket, hogy az autógyártók – az ún. „black box” típusú 
rendszerben74

                                                           
72 Komplett rendszer: autóelektronika (belső szórakoztató és teljes rendszerek), autóklíma, hűtő és fűtő rendszerek, 
fékek és fékrendszerek, motorelektronika és vezérlés, kormányrendszer. 
73 Összetett (bonyolult) alkatrészek és részegységek: karosszéria elemek, tengelyek, váltók, autóbelső (székek, 
kárpitok, borítások), műszerfal. 
74 „Black box” típusú rendszer: „black box” részegységek esetében a tervezés alapvető és meghatározó részeit az 
autógyártók végzik, a részleteket már a velük kapcsolatban lévő beszállítók dolgozzák ki (Clark et al. 1987, pp. 769-
770.). Ami alapvetően a japán gyártókra jellemző. 

 – kikerülnek a komplex fejlesztési folyamatból, tevékenységük csak a késztermék 
beépítésére korlátozódik. Ebben az esetben a beszállítók a rendelkezésre álló technológiájukat 
felhasználva fejlesztenek és gyártanak a vevő igényei szerint alkatrészeket és részegységeket. Más 
vállalatok igyekeznek házon belül tartani a tervezési tevékenységeket, vagy legalább valamilyen 
szintű irányítást gyakorolni a tervezés felett, megtartva ezzel a stratégiai irányítást a termelési lánc 
legfontosabb pontjain (Morris - Donnelly 2006). Az értéktermelési folyamat is átalakult, hiszen 
korábban az autógyárak által a részegységeken elvégzett összeszerelési folyamatok a beszállítók első 
köréhez (tier 1.) kerültek, akik azután rendszerintegrátorként, vagy kulcsfontosságú beszállítókként 
is közreműködtek. A beszállítók szerepének növekedése és a kompetenciafeladatok megváltozása 
olyan mértékben alakította át a hierarchiarendszerben elfoglalt helyeket, hogy a beszállítói 
rendszerben a korábban elsőkörös (tier 1.) rendszerintegrátorokat (lásd: 10. ábra) – utalva az 
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autógyárakkal való szoros együttműködésükre, feljebb sorolva őket – globális, mega beszállítóknak 
vagy 0,5 körös (tier 0.5) beszállítóknak is nevezik (Humphrey - Memedovic 2003, p. 22.).  
 

10. ábra: Az autóipari vertikum rendszerének átalakulása 

 
Forrás: Beinke 1997, p.61. 
 

5.3. Az autóipar szervezeti változásainak hatása az autógyártók (OEM) értékláncára 

Az elmúlt évtizedekben az autóiparban megvalósult szerkezeti változások, új munkaszervezési 
eljárásokat és a technológiai modernizáció integrálását és strukturális felhasználását jelentették. 
Annak ellenére, hogy az autóipari vállalatok nemzetközi terjeszkedése már a XX. század kezdetétől 
megfigyelhető (Sturgeon - Florida 2000), az értéklánc világméretű szervezettségéről csak az elmúlt 
évtizedek óta beszélhetünk (Dicken 2003; Sturgeon - Van Biesebroeck 2011). Kétségtelen tény, hogy 
a nemzetközi tőkeáramlás, a kereskedelmi kapcsolatok mélyülése és az információtechnológiai 
forradalom mind katalizátorként hatottak az iparágra. Azonban a szervezeti változások, a beszállítók 
és az autógyárak közötti feladatmegosztás átalakulása – amely többek között csökkentette a 
beruházási költségeket, megosztva a kockázatot az OEM-ek és a beszállítók között – megkönnyítette 
és újabb lökést adott a világméretű termelési rendszerek kialakulásának (Smitka 1990, p. 165.). Az 
1950-es évektől a japán autóipari cégek által alkalmazott kiszervezés, a külső erőforrások 
segítségével megvalósított termelésbővülés mára a nagy nemzetközi autóipari vállalatok számára 
mindennapos gyakorlattá vált. Ahogyan az időben tervezett raktárkészleteket megvalósító just-in-
time, vagy a modularizáció bevezetése, illetve az első körös (tier 1.) beszállítók rendszerintegrátori 
szerepe is, amelyek egyaránt nagyobb mozgásteret biztosítanak az autógyárak számára. Egy olyan 
erősen integrált iparágról beszélhetünk, amelynek teljesítménye számos szereplő együttes működésén 
és együttműködésén alapul, ahol az autógyártók egyre inkább csak a stratégiai területek fölötti 
ellenőrzést tartják a vállalaton belül, amíg a beszállítók egyre több feladatot hajtanak végre önállóan. 
A részegység gyártás egyre nagyobb méretű leválasztásával már az autóipari vállalatok felelnek 
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jellemzően a főegységekért (motor, sebességváltó) és a karosszéria elemekért, valamint a végső 
összeszerelést végzik (lásd: 11. ábra). 
 

11. ábra: Az autógyártás jellemző gyártási fázisai 

 
Forrás: Schmid - Grosche 2008, p. 20. 
 
A mostani folyamatok abba az irányba mutatnak, hogy a kiszervezéssel és a járművekbe beépített 
technológia fejlődésével az értéklánc folyamatban a beszállítók által végzett tevékenységek aránya a 
jövőben még tovább növekszik. A hatvanas-hetvenes évektől kezdődően a járművek műszaki 
tartalmának (felszereltségének) bővülése (Veloso - Kumar 2002, p. 4.) azaz a technológiai fejlesztés 
miatt a beszállítók szerepének növekedése tovább fokozódik. A ma már hagyományosnak mondható 
posztfordista autóipari értéklánc egyre több eleme kerül át független beszállítókhoz (Svéhlik 2005; 
Schmid - Grosche 2008), ami az értékláncban betöltött súlyuk növekedését hozza magával, átalakítva 
az autógyárak eddigi kulcspozícióit.  
 

12. ábra: Előrejelzés az autógyártók feladatainak értéklánc mentén történő átalakulására  

 
Forrás: Ernst & Young 1998, p. 4. 
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Az autógyártók által végzett feladatok esetében a jövőt illetően az elemzések (Ernst & Young 1998; 
Svéhlik 2005) további feladatok kihelyezését jelzik (lásd: 12. ábra). A Volkswagennél 1996-től a 
brazíliai Resendében megvalósított moduláris konzorcium nem csupán a beszállított alkatrészek nagy 
részét szerzi be a beszállítóktól, de az összeszerelést is külső vállalatokkal végezteti el (Collins et al., 
1997; Pires, 1998), integrálva őket a Volkswagen helyi gyártóbázisába (részletesebben lásd: 8. 
fejezetben). 
 
Ez a változás nem csupán szervezetileg, de területileg is leképződik. Egy új termelési egység 
beruházásának költségigénye alacsonyabb, a korábbinál arányaiban kevesebb beruházást igényel 
majd. Az autógyártóknál a végső összeszereléshez szükséges idő lecsökken, az autók készre 
szereléséhez kevesebb munkaerő ráfordítás szükséges, ezáltal kevesebb munkaerőre van szükség. A 
platform és a moduláris rendszer bevezetésének köszönhetően a méretgazdaságosság jobban 
érvényesülhet, a vállalatok egy adott részegység termelési helyének megválasztásában nagyobb 
mozgásteret kaptak. 
 
A másik jelentős változás, hogy a kilencvenes évektől a moduláris rendszerek bevezetésével, 
szervezeti és technológiai oldalon is megteremtették a feltételeket (ezzel átvéve a lean termelés egyik 
legfontosabb technológiai/szervezeti újítását) a gyártási tevékenységek rugalmas szétválasztására és 
elosztására (Schmid - Grosche 2008), amelynek következtében az értéklánc folyamat is átalakult. Az 
OEM-ek nemzetközi munkamegosztása a globális értéklánc folyamatok mentén valósult meg, és 
szervezettségével valamint méreteivel meghaladja a korábbi évek szintjét (Schmid - Grosche 2008, p. 
11.). Más szerzők, mint Sturgeon és Van Biesebroeck (2011, p. 182) valamint Sturgeon és 
Memedovic (2011, p. 23.) ugyanakkor rámutattak, hogy az iparág egészének értéklánca és 
kereskedelme nem globálisan, hanem regionálisan pontosabban régiókon belül szerveződik, igazodva 
a piaci kereslethez és a fő beszállítók (tier 1.) elhelyezkedéshez.  
 

13. ábra: Az autóipar belső gyártási értékláncának felépítése 
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A szervezeti átalakulások, az értéklánc mentén növelték a beszállítók által végzett tevékenységet, 
szűkítve az eddig csak az OEM-ek által végzett feladatok körét. A belső értéklánc kifejezést 
használom a kizárólag az OEM-ek által végzett értékteremtő tevékenységek szervezeti leírására, 
megkülönböztetve a beszállítókat is tartalmazó, teljes termelést lefedő autóipari értéklánc kifejezéstől 
(lásd: 13. ábra). A vállalat a belső értéklánc folyamat során az alkatrész és részegység gyártáson 
kívül, a karosszéria elemek gyártásával az összeszerelést előkészítő folyamatokkal, valamint a 
gépjármű teljes összeszerelésével foglalkozik. Az értekezésben a későbbiekben találunk példát arra 
is, hogy további belső értéklánc feladatok is kiszervezésre kerülnek, hatékonyabbá és rugalmasabbá 
téve az OEM-ek termelését. A példák a szervezeti változások fontosságára hívják fel a figyelmet, 
amelyek jelentősen módosíthatják a termelés és a foglalkoztatottak területi eloszlását. 
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6. A Volkswagen nemzetközi tevékenységének és térszerkezetének 
átalakulása 1950 és 2010 között 

A wolfsburgi székhelyű autóipari vállalat, a Volkswagen Csoport (Volkswagen Konzern), 2010-ben, 
a megfigyelési időszak záróévében, hétmillió darabot meghaladó termelésével a világ harmadik 
legnagyobb gépjárműgyártója volt.75

Csoport 

 Az elmúlt hat évtized alatt a cég alaptevékenységét 
(autógyártás) kiegészítő, egyéb szolgáltatásokkal is foglalkozó leányvállalatok köre kibővült és 
átalakult. A cég ma jóval több, mint egyszerű autógyártó, a hatékony működés érdekében az 
autóipari tevékenységet végző részlegei mellett pénzügyi és egyéb szolgáltatási tevékenységeket is 
végez (lásd: 7. táblázat).  
A mostani fejezet időrendi áttekintést nyújt a vállalat legfontosabb mérföldköveiről, amelyben 
kiemelt figyelmet fordítok a termelés fejlődésére és a vállalat földrajzi terjeszkedésére.  
 

7. táblázat: A Volkswagen Csoport felépítése 2010-ben 
 

Típus Márka/Vállalat Tevékenység Alapítás dátuma Felvásárlás dátuma 

Gépjármű 

Személyautó 

Volkswagen 

Személyautó 
gyártás 

1938 - 

Audi 1932 1965 

Škoda 1895 1991-1995 

SEAT 1950 1986-1990 

Lamborghini 1963 1998 

Bugatti 1909 1998 

Bentley 1919 1998 

Haszon-
gépjárművek 

Volkswagen 
haszongépjárművek 

Haszongépjármű 
gyártás 

1995 - 

Scania  1900 2000-2008 

MAN 1758 2006-2012 

Pénzügyi 
tevékenység  Volkswagen Financial 

Services AG 

Kereskedői- és 
vevőfinanszírozás: 
lízing, bank, 
biztosítás, flotta-
fenntartás 

1949 - 

 

Forrás: saját szerkesztés, Volkswagen 2011b, p. 106. alapján 
 

                                                           
75 A vállalat 2006-tól napjainkig, mindig az első három legnagyobb autóipari vállalat között található, hol a 
második, hol a harmadik helyen. 
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6.1. A Volkswagen nemzetközi vállalattá alakulása 

Ebben a részben áttekintem hogyan lett egy németországi autógyárból világméretű vállalat. A 
fejlődéshez a kezdetekben az európai piacokon való megjelenés, később a tengerentúli (Észak-
Amerika, Dél-Amerika, Afrika) terjeszkedés bizonyult fontosnak. Az új piacok mellett a német 
mérnököknek és tervezőknek köszönhetően a kapcsolati tőke felhasználásának jelentősége is 
megnőtt.  
A Volkswagen megalapítása egy 1937-ben hozott politikai döntésen múlt. 1934-ben a német 
kancellár Adolf Hitler, a Ford T modelljének sikeréből kiindulva, a német ipar által előállított 
„népautó” gyártását tűzte ki célul. Az elvárásai igen magasak voltak, a típusnak egyszerűnek, 
olcsónak és öt személy befogadására alkalmasnak kellett lennie (Tolliday 1995a). A feladattal végül 
a független mérnökként dolgozó Ferdinand Porschét bízták meg. A prototípus elkészültét követően 
megtörténtek a gyár felépítésének előkészületei és 1938-ban megalakult a Volkswagenwerk GmbH. 
A braunschweigi gyár után nem sokkal később felépült a vállalat mai központja is a wolfsburgi 
üzem. A háború alatt a vállalat átállt a haditermelésre, részben a hadsereg számára gyártott 
járműveket, részben pedig a légierő (Luftwaffe) számára gyártott alkatrészeket és végzett javításokat.  
A vállalat a háborút követően 1945-től egészen 1949-ig brit katonai ellenőrzés alatt állt. A fejlődés 
számára kedvező volt, hogy az angol vezetés76

A Volkswagen nemzetközi tevékenységének fejlődése szorosan kapcsolódik a Type 1, azaz a 
Volkswagen Bogár történetéhez, mivel a típus sikere végigkíséri a vállalat világméretű 
terjeszkedését. Jelentőségét pedig jól mutatja, hogy a második világháború előtt 1935-ben elkészült 
prototípustól a 2003-ban Mexikóban elkészült utolsó darabig összesen 20 ország gyáraiban több mint 
21 millió darab készült belőle. Az 1945-öt követő időszakban a gyár termelése meredeken ívelt 
felfelé

 meglehetősen pragmatikusan állt a vállalat jövőjéhez. 
A német vezetéssel összhangban ők is érdekeltek voltak a termelés felfuttatásában és az 
exportlehetőségek felkutatásában és kiaknázásában. Ez az akkori európai viszonyok között nem csak 
a nyersanyag és a munkaerőhiány miatt jelentett nehézséget, de a külkereskedelmi áruforgalom 
elindítása sem volt lehetséges az érintett országok között, a megkötött export megállapodások nélkül. 
Emiatt leginkább az eredményes piacszerzéstől függött a vállalat fejlődése, ami az aktív 
kereskedelmi politikájának köszönhetően igen hamar bekövetkezett.  

77

                                                           
76 Ebben kulcsszerepe volt a wolfsburgi gyárat felügyelő angol tisztnek Ivan Hirstnek, aki ahelyett, hogy az üzemet 
az eredeti elképzeléseknek megfelelőn háborús jóvátételként leszerelte volna, mérnökként felismerte, hogy a brit 
hadsereg számára a Wolfsburgban kifejlesztett katonai jármű a „Kübelwagen” a háború során hasznos lelet. Ezért a 
gyár leszerelése helyett a termelés mihamarabbi újraindítását és a polgári modellek (Volkswagen Type1) gyártását 
szorgalmazta. 
77 Az 1939 és 1945 közötti időszakban a Volkswagen gyár teljes kapacitása a hadiipart szolgálta ki, ezen időszak 
alatt mindössze 600 személygépjárművet gyártottak (Pries 2003). 

, a Nyugat-Németországban előállított autók (ekkor még kizárólag a Volkswagen Bogár) 
száma már 1951-re meghaladta az évi 100 ezret. Az egyszerű műszaki megoldásainak és kedvező 
árának köszönhetően rövid idő leforgása alatt piacra talált nem csak Nyugat-Németországban, de 
más fejlett (Nyugat-Európa, USA, Kanada, Dél-afrikai Köztársaság) és fejlődő (Közép- és Dél-
Amerika, Afrika, Ázsia) térségekben is. A gyár nem titkolt szándéka volt a külpiacokon való aktív 
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részvétel, így már 1949-ben elkészült a típus export változata. A negyvenes évek végén a 
Volkswagen folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, amelyek a külföldi összeszerelés 
megvalósítását segíthették elő (Brick 2004). Az export 1947-ben indult el (Tolliday 1995a, p. 326.), 
egy holland autókereskedő céggel kötött első exportszerződés 1947-es aláírásakor (Lupa 2011, p. 
112), majd 1948-ban további együttműködéseknek köszönhetően Svájccal, Luxemburggal, 
Svédországgal, Dániával és Norvégiával. A rákövetkező években a külföldi összeszerelés, ekkor még 
kizárólag a gyárból származó alkatrészekkel történt (Lupa 2011). 1947 és 1949 között összesen nyolc 
országba indultak szállítások, amely 1954-re 95 országra bővültek. 1949 januárjában megérkezett 
New Yorkba az első exportszállítmány, ezzel a Volkswagen megjelent az Amerikai Egyesült 
Államokban amely az egyik legfontosabb piacát78

                                                           
78 A vállalat számára a nyugat-európai exportpiacok mellett, az Amerikai Egyesült Államok piacán való jelenlét és 
az eladások növelése a globális első hely elérése szempontjából kulcsfontosságú.  

 jelentette (Tolliday 1995a, p. 297.). Ugyanebben 
az évben létrejött a Volkswagen-Finanzierungs-Gesellschaft mbH (lásd: 7. táblázat), amelynek célja 
a vevők részére nyújtott pénzügyi szolgáltatások segítségével az eladások növelése volt. Az 
exportpiacok bővülésével 1954-re már a világ összes kontinensére szállítottak (Volkswagenwerk 
1955) gépjárműveket. A folyamatos és jelentős eladási mennyiséget felmutató piaci jelenlét azonban 
csak a kereskedői hálózat kialakítása után valósult meg. Egyes kiemelt piacok esetében a helyi 
leányvállalat megalapítása nagyságrendekkel növelte a térségbe exportált autók mennyiségét.  
 
A cég földrajzi kiterjedésében és termelési rendszerében az áttörést az első külföldi termelő vállalat 
létrehozása jelentette. A hazai és a külföldi leányvállalatok megalakulását a 14. ábra illetve a 
függelékben található F7. táblázat foglalja össze. A telephelyekről szóló részletes elemzést a 6.2. 
részben teszem meg. 
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14. ábra: A Volkswagen földrajzi terjeszkedése a termelési egységek mentén,  
1950 és 2010 között 

(a telephelyek/leányvállalatok alapításának idejét eltérő színek jelölik) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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6.1.1. A Volkswagen fejlődését vizsgáló kutatások 

A Volkswagen termelési szerkezetének, és fejlődésének folyamatát az általam összegyűjtött területi 
statisztikai adatok hosszú távú elemzésével mutatom be. Vizsgálatomnak elméleti keretet ad a 
vállalatok nemzetközi termelésének kialakulásával (többek közt Vernon 1966; Johanson - Vahlne 
1977; Dunning 1993), valamint a vállalati tevékenység nemzetközi szerveződésével (Håkanson 
1979; Bartlett - Ghoshal 1998; Dicken 2003) foglalkozó irodalom, emellett a Volkswagen fejlődését 
vizsgáló kutatások eredményeit is felhasználom. 
Az elmúlt évtizedekben számos, a vállalat (történeti) fejlődését és átalakulását taglaló mű született 
(Brumlop - Jürgens 1983; Jürgens 1994, 1998, 2002; Tolliday 1995a, 1995b; Haipeter 2002; Pries 
2003; Brick 2004; Volkswagen 2008b; Rieger 2013), amelyek eltérő szempontok alapján vizsgálják 
a cég fejlődését, nemzetközivé válását. 
A dolgozatban vizsgált hatvan év alatt, a Volkswagen egy a nemzetközi piacra kilépő vállalatból, a 
tevékenységeit nemzetközi szinten szervező vállalcsoporttá fejlődött. A hatvan év alatt a cég 
tevékenységét meghatározó nemzetközi környezet jelentős változáson ment keresztül, amelyre a 
vállalatnak reagálnia kellett.  
A Volkswagen 1938-at követő eseményeinek áttekintése és korszakolása az egyes szerzők különböző 
szempontjai miatt eltér. Tolliday (1995a) a vállalat létrejötte és a korai évek elemzése mellett 
kiemelte a háború utáni építkezés korszakát, hangsúlyozva a még brit megszállási zónában fekvő 
gyárat ért kihívásokat. A nemzetközi gazdasági környezet a kezdetektől jelentős hatással volt a 
vállalatra, hiszen a belső kereslet korlátossága miatt a Volkswagen már a negyvenes évek második 
felében megjelent a nyugat-európai és a tengerentúli (übersee) piacokon. A vállalati vizsgálatok 
kiindulási pontja ezért gyakran a nemzetközi gazdasági és iparági környezet vállalatra gyakorolt 
hatása volt. A Volkswagen vállalat által készített történeti áttekintésben (Volkswagen 2008b) hét 
fejlődési időszakot különítettek el, amelyek átívelnek a kezdetektől a világméretű vállalat 
kialakulásáig (lásd: 8. táblázat). A felosztás alapvetően a növekedésre koncentrált, kiemelve az új 
exportpiacok meghódítását, a nemzetközi termelés megteremtését, a Bogár korszakot és az ezt 
felváltó új modellek megjelenését, az új márkák integrálását valamint a kétezres években a globális 
vállalat kialakulását.  
Tolliday (1995b) aki a Bogár monokultúrától a német modellig című tanulmányában a termelési 
rendszer és a vállalaton belüli fejlesztési stratégia átalakulása mentén vizsgálta a Volkswagen 
teljesítményét 1945 és 1991 között (lásd: 8. táblázat), elsősorban a technológiai újítások szerepét 
emelte ki mind a munkaszervezési eljárások, mind pedig a késztermék előállítása esetében. A 
Volkswagen Bogár meghatározó szerepe miatt a szerző külön periódusként kezelte a negyvenes évek 
végétől a hatvanas évek végéig tartó vállalati időszakot. Amely intervallumban folytatott gyártás a 
típus egyeduralmára utal Jürgens (1994) szerint is – aki hasonlóan elkülönítve ezt a szakaszt „Bogár 
kultusznak” nevezte el. A monokultúrás termelés miatt a vállalat termelése fordistább volt a Ford 
termelésénél (Tolliday 1995b, p. 111.) is. A termelés fordista racionalizálása valójában az 50-es évek 
végén kezdődött, amikor a megnövekedett feladatok és dolgozói létszám miatt a gyártási feladatok 
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elosztásra kerültek a vállalatnál akkor üzemelő három, németországi (Brauschweig, Hannover és 
Wolfsburg) üzeme között (Gutzmann - Lupa 2008).  
A Tolliday (1995b) által is kiemelt monokultúrás termelés a kezdeti időszakban a piaci sikerek 
jelezte kétségtelen előnyök mellett, hosszú távon számos veszélyt rejtett magában. A kedvező 
eredmények miatt a szükséges és előremutató fejlesztések nem történtek meg, az újabb modellek 
(például a Volkswagen Bogár alapjaira épülő VW 411) által képviselt műszaki tartalom nem jelentett 
igazi előrelépést. Részben ezzel a nehézkes modellváltással indokolható az Amerikai Egyesült 
Államok piacán a hetvenes években elszenvedett kudarc és az újabb típusok sikertelensége. 
Marketing szempontból az észak-amerikai kontinensen a Volkswagennel kapcsolatos képet a mai 
napig meghatározza a Bogár által teremtett márka-image79

A hetvenes évektől a japán autógyárak által teremtett verseny

.  
A várakozások a hazai piacon is meglehetősen borúlátóak voltak, hiszen a háborút követően, a 
hatvanas évek végén bekövetkezett válság, az első komoly visszaesés volt a Német Szövetségi 
Köztársaság életében (Herlyn et al. 2012, p. 42.). A hetvenes években a Nyugat-Németországban 
elszenvedett piacvesztés okozta hiányt csupán a külföldi (elsősorban dél-amerikai) termelésnek és 
eladásoknak köszönhetően sikerült csökkenteni (Streeck 1992, p. 113.). Ezt az időszakot Wellhöner 
(1996) és Haipeter (2000) akik a nemzetközi konjunktúra időszakok, az iparági kapcsolatok illetve a 
vállalat által alkalmazott vállalatvezetési módszerek alapján szakaszolták (lásd: 8. táblázat) a 
Volkswagen fejlődését egészen 1966-ig, a fellendüléstől a válságig elnevezéssel illették (idézi: Pries 
2003, p. 3.). 
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79 Amíg Európában és a Távol-Keleten a Volkswagen a minőség és a magas presztízs jelképe, addig az Egyesült 
Államokban a Volkswagen a Bogár népszerűsége miatt a mai napig nem tudta átformálni az olcsó népautó miatt 
kialakult negatív véleményt. A márka csúcsmodelljének számító Phaeton egyesült államokbeli bevezetése a kétezres 
évek közepén teljes kudarccal végződött. Az esetet egy atlantai székhelyű marketing stratéga Al Ries a 
következőképpen kommentálta: „Hogy marketing szempontból mi a helyes megoldás? Vissza kell térni az 
alapokhoz, ami a márkát naggyá tette: kis, csúnya és megbízható autókat kell gyártani.” 
(http://adage.com/article/al-ries/volkswagen-phaeton-failed-u-s-market/47646/). Ennek következtében a vállalat 
amerikai piacon alkalmazott stratégiájaként feladta az Európában hangoztatott minőség elvét, és a 2000-es évek után 
alapvetően versenyképes áron kínált autókra összpontosított (Bloomberg 2011, VW Sees Passat Picking Up Jetta’s 
U.S. Success. http://www.bloomberg.com/news/2011-07-13/vw-sees-passat-picking-up-wherejetta-is-in-u-s-market-
cars.html). 
80 A japán autógyárak termelése minőségileg is komoly javulást mutatott a hetvenes évekre, mindezen felül az 
alacsony ár is jelentős kihívást jelentett az amerikai és európai márkák számára. 

 és az erős nyugat-német márka 
következtében a másik jelentős piacon, az Egyesült Államokban az eladott autók száma is 
visszaesett. Ezért a modellváltás szükségessége mellett felvetődött egy észak amerikai termelő üzem 
felépítésének gondolata is. A modellváltás a hetvenes évek közepétől megjelenő új típusok 
bevezetésével valósult meg. Ebben az időszakban került bemutatásra a márka kínálatát a mai napig 
meghatározó Golf, Jetta és Passat hármas. A megoldást a vállalat által 1964-ben megszerzett Auto 
Union vállalatban folyó korábbi előremutató fejlesztések jelentették (Tolliday 1995b, p. 117.; 
Volkswagen 2008b, p. 61.). A párhuzamosan a Porschénél, a Volkswagennél valamint az Auto 
Uniohoz tartozó NSU autógyárnál folytatott fejlesztések összevonásával született meg a Volkswagen 
későbbi sikerét biztosító modell család (Golf, Passat és Audi 80), amelynek típusai az NSU 
K70/Audi 80 műszaki alapjaira épültek.  
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A hetvenes évek második felében végrehajtott technológiai fejlesztések, a munkaszervezés területén 
végrehajtott változtatások (Tolliday 1995b, p. 115.) és a nyugat-németországi érdekvédelmi 
szervezetekkel történő megegyezéssel81 a munkaerő létszámának racionalizálása82 jelentette a 
vállalat fejlődésének következő állomását. Amelyet a nyolcvanas évektől bevezetett ún. német 
modell követett. A termékfejlesztést és az új modellek bevezetését követően (lásd: 8. táblázat) a 
termelés szerkezete is átalakult. Az átalakítások tehát nem csupán a technológiai fejlesztést foglalják 
magukban, de az összeszerelés során alkalmazott új munkaszervezési eljárások bevezetését is 
(Brumlop - Jürgens 1986, p. 18.). A német modellre – amely alapvetően a munkaadók és 
munkavállalók közös érdekein nyugvó, ún. neokorporista83 elképzelésen alapult – épült az ún. 
humanizált taylorizmus (Tolliday 1995b, p. 126.) ami a Toyota termelési módszerére (lean84

A vállalat számára a kilencvenes évek elején elszenvedett pénzügyi veszteségek

) adott 
német válasz volt. A vállalat nemzetközi terjeszkedése mellett azonban egyértelművé vált a 
vállalatvezetés számára, hogy a németországi termelés nemzetközi összehasonlításban a magas 
termelési (elsősorban bérköltségek) költségek miatt versenyképtelen.  
A versenyképesség mellett a második olajválság okozta gazdasági sokk és az eladások stagnálása egy 
rövid ideig 1980-tól 1983-ig tartó hanyatlási időszakot jelentett a vállalat számára (Wellhöner 1996; 
Haipeter 2000). Az intézkedések az erőforrások földrajzi eloszlásában is megjelentek, a beruházások 
és a termelés a tengerentúli területek felé irányultak. Az európai termelés megtartása érdekében, a 
nyolcvanas években először Spanyolországban létrehozott termelő kapacitások is ezt a felismerést 
támasztották alá. Wellhöner (1996) és Haipeter (2000) ezt az időszakot egészen a kilencvenes évek 
elejéig újraindult terjeszkedésnek nevezte. Ezzel együtt az iparági szereplők számára már a 80-as 
években nyilvánvalóvá vált, hogy a magasabb minőséget és a hatékonyabb termelést a lean rendszer 
bevezetése szavatolja. A Toyota módszerrel ellentétben, amely az alacsony árfekvésű, és erős 
versennyel rendelkező piacokon bizonyult hatékonynak, a Volkswagen rendszer a magas minőséget 
képviselő és a kevésbé élénk versenyt támasztó piacokon lehet csupán sikeres. A vállalati átalakulás 
időszakát Tolliday (1995b, p. 129.) az ún. humanizált taylorizmus, a technológiafejlesztési stratégia 
korszakának hívta. 
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81 A vállalat történetében a második világháborút követő évekre visszanyúlóan a szakszervezetekkel való szoros 
együttműködésnek nagy hagyománya van (Jürgens 1994). 
82 A hatvanas évektől a német autógyáraknál (így a Volkswagennél is) egyre több külföldi munkavállalót 
(vendégmunkást) alkalmaztak. A Volkswagen és a szakszervezetek közötti tárgyalások során a céget kedvezően 
érintette, hogy a dolgozói létszám racionalizálása főként az említett vendégmunkás kört érintette.  
83 Az ún. fehérgallérosok és kékgallérosok közötti együttműködés lényege, hogy a vállalat vezetése és az 
érdekvédelmi szervezetek között megállapodás született, hogy a fejlesztések és a termelés területi elosztásánál a 
németországi foglalkozatás fenntartására és növelésére törekednek. 
84 Lásd bővebben 7.1.3. rész. 
85 1993-1994: a válság és a válságkezelés időszaka (Wellhöner 1996; Haipeter 2000). 

 után nyilvánvalóvá 
vált, hogy a kitörés csak a nemzetközi termelés fokozásával valósítható meg. Ez új fejezetet jelentett 
a vállalat életében, amelyet a csehszlovákiai Škoda automobilová megvásárlása, a közép-európai 
térségben történő további termelőkapacitások kiépítése, a mexikói gyártás fejlesztése illetve a 
nyolcvanas évektől a kínai piac felé történő erőteljes terjeszkedés alapozott meg. A dinamikus 
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növekedés (Wellhöner 1996; Haipeter 2000) 1995-től következett be és töretlen volt egészen a 2008-
as pénzügyi és gazdasági válság világméretűvé válásának pillanatáig. 
 

8. táblázat: A Volkswagen fejlődési szakaszai az eltérő elméleti megközelítések alapján 

 

Volkswagen (2008) 
idővonal – Volkswagen 

krónika 

Tolliday (1995b) 
 a termelési rendszer 

átalakulása 

Wellhöner (1996), 
Haipeter (2000) 

nemzetközi konjunktúra 
időszakok 

Jürgens (1998) 
iparszervezési modell 

Pries (2003) 
nemzetköziesedési 

folyamat  

1940 
1904-1945: az álomtól a 
beteljesülésig   

 

1940-1967/69: elosztásra 
épülő multinacionális 
vállalat 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1945-1949: az angolok és 
az ő gyáruk 

1945- 1965: a Bogár 
egyeduralma  1945-1966: fellendüléstől a 

válságig 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1950-1960: 
nemzetköziesedés és 
tömegtermelés a német 
gazdasági csoda 
időszakában 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1973/74: válság 

1961 

1961-1972: a Bogár-gyártó 
vállalat a fellendülés és a 
válság között 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1966-1975: a Bogár 
monokultúra válsága 

1967 

1967-1979: a talpra állástól 
a 70-es évek végéig  

1968 
1969 

1967/69 - 1990/92: 
termelésre épülő 
multinacionális vállalat 

1970 
1971 
1972 
1973 

1973-1981: az új generáció 

1974 
1975 

1975: termékfejlesztés az új 
modell(ek) bevezetése 

1993/94: válság 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1980-1983: a hanyatlás 
időszaka 

1981 
1982 

1982-1991: új márkák, új 
piacok 

1982-1991: „humanizált 
taylorizmus” a 
technológiafejlesztési 
stratégia időszaka  

1983 
1984 

1984-1991: újraindult 
terjeszkedés 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1990/92: globálisan működő 
transznacionális vállalat 

1991 
1992 

1992-2007: globális 
mobilitás 

 

1993 1993-1994: válság és 
válságkezelés 1994 

1995 

1995- dinamikus növekedés 

 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

 

2002 
2003 
2004 

 

2005 
2006 
2007 
2008 

 

2009 
2010 

 
Forrás: saját szerkesztés, Tolliday (1995b), Jürgens (1998), Pries (2003) és a Volkswagen (2008b) alapján 
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Kiemelten szerepelnek a konjunktúra és a dekonjunktúra időszakok Jürgensnél is (1998), aki a 
Volkswagen iparszervezési modellje alapján tipizálta a korszakokat (lásd: 8. táblázat). Ezek alapján 
kiemelte az 1973-1974-es valamint az 1993-1994-es válságidőszakokat, amelyek mintegy keretbe 
foglalják a vállalat egymás utáni fejlődési szakaszait (Jürgens 1998, p. 273.). A szerző kiegészíti a 
válság időszakokat egy belső útkeresési periódussal, amikor a belső válság, a határozatlanság, a 
próbálkozás útján való tanulás (trial-and-error approches86

 

), és az ezekkel járó belső viták és 
bizonytalanságok voltak a meghatározóak. Ezért nála az első 1968-1974 közötti időszak a válságot 
jelöli, míg a második periódus az 1988-1994 közötti a visszaesés korszakát jelenti. A vállalat által 
alkalmazott eltérő iparszervezési modellek, az új stratégiák kidolgozása – végső soron a vállalat 
nemzetközi szintű alkalmazkodóképessége – a megváltozott külső körülményekre adott adekvát 
válaszként voltak értelmezhetőek.  
Szintén a vállalat belső struktúrájának, és termelési rendszerének változását modellezte Pries (2003), 
aki elgondolásában a Volkswagen nemzetköziesedési folyamatát helyezte a középpontba. 
Elemzésében ötvözi az irányítási és ellenőrzési mechanizmusokat (Porter 1986), az érték, a tudás, a 
kapacitás és a funkciók konfigurációját (Bartlett - Ghoshal 1998), valamint a termelő tevékenységek 
területi eloszlását (Ruigrok - van Tulder 1995). Rendszerzésében az anyavállalat és a leányvállalatok 
közötti erőforrás, a tevékenység-, a kompetencia- valamint a hatalom területi konfigurációját 
vizsgálta. A vizsgálat során három dimenziót különített el, amelyek alapján ábrázolta a vállalat 
nemzetközi mintázatát. A vállalatirányítás és nyereség stratégia, a termékválaszték és piaci 
stratégia valamint a termelési rendszer alapján Pries (2003) három szakasz különített el (lásd: 9. 
táblázat).  
 

9. táblázat: A Volkswagen nemzetköziesedési folyamatának szakaszai 

1. Elosztásra épülő 
multinacionális vállalat  

(1940-1967/69) 

2. Termelésre épülő 
multinacionális vállalat 

(1967/69 - 1990/92) 

3. Globálisan működő 
transznacionális vállalat 

(1990/92-) 

Vállalatirányítás és nyereség 
stratégia  centrum-periféria alakzat centrum-periféria alakzat 

centralizációval 
globalizált centralizáció és 
belső szervezeti kompetenciák 

Termékválaszték és piaci 
stratégia centrum-periféria alakzat centrum-periféria alakzat 

globalizált platformok87 
regionálisan kialakított egyedi 
jegyekkel  

Termelési rendszer centrum-periféria alakzat világméretű termelési hálózat globális tanulás és alapvető 
termelési elvek átadása  

Forrás: Pries 2003, p. 4. 
 
A vállalati stratégiát a korai szakaszban a nemzetközi jelenlétet megalapozó piacbővítési cél 
határozta meg. Mindhárom szempont (a vállalatirányítás és nyereség stratégia, a termékválaszték és 
piaci stratégia, a termelési rendszer) esetében a nyugat-németországi központ volt a meghatározó. A 
vállalat életében ez az időszak alapozta meg a későbbi meghatározó piacokon (Nyugat-Európa, USA, 
                                                           
86 A kifejezés lényege, hogy a tapasztalatok segítségével történő tanulás a próbákon illetve kísérletezésen alapuló 
megoldások megtalálásán alapszik. 
87 Az autógyárak a platform rendszer bevezetésével az egyes modellek között képesek megosztani a tervezési, 
mérnöki és termelési kapacitásaikat (Brylawski 1999). 
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Brazília) történő megjelenést. A piacok ellátása döntően a nyugat-németországi gyárakból történt. A 
hatvanas évek végétől az új termelési egységek létrehozásával és a külföldi termelés 
megerősödésével párhuzamosan a vállalat mintázata is átalakult. A vállalatirányítás és nyereség 
stratégia centralizációja erősödött, a termékválaszték és a piaci stratégia tekintetében továbbra is a 
centrum-periféria konfiguráció volt a jellemző, ugyanakkor a termelési rendszerben elindult a 
hálózatosodás. A harmadik szakaszban a kilencvenes évektől a vállalat vállalatirányítási, piaci 
stratégiai és termelési rendszerét a globalizációs folyamatok határozták meg. A kilencvenes évektől 
ugyanis nem csak jelenlétében, de szerveződési rendszerében is egy globális autóipari vállalatról 
beszélhetünk (lásd: 9. táblázat). Hasonlóan más szerzőkhöz (vö: Dicken 1998; Gereffi 2005; Abonyi 
2007; Sturgeon et al. 2008, 2011; Baldwin 2012) Pries (2003) is kiemelte, hogy a globális vállalat 
nem csupán földrajzi értelemben szól a világméretű jelenlétről, de a cég szervezettségi szintjét 
tekintve is. 
 

6.2. A vállalat fejlődése a telephelyek mentén 

A vállalati értéklánc (Porter 1985) földrajzi kiterjedésének vizsgálata a különböző fejlődési elméletek 
(Vernon 1966; Johanson - Wiedersheim-Paul 1975) illetve a Volkswagen terjeszkedését kutató 
elméletek mentén (Tolliday 1995a, 1995b; Wellhöner 1996; Jürgens 1998; Haipeter 2000; Pries 
2003) különböző képet kaphatunk a vállalat nemzetközi termelésének átalakulásáról. A korábbi 
részben a Volkswagenre vonatkozó kutatásokat ismertettem, ebben a részben a telephelyek 
fejlődésére helyezem a hangsúlyt, a termelés mennyiségének (legyártott járművek száma) területi 
változásának elemzésével.  
A helyi termelés elindítását ugyanis nem csak a piaci körülmények befolyásolják, hanem számos más 
tényező is, többek között az állami szabályozás és a gazdaságpolitikai intézkedés is kulcsszerepet kap 
(Dunning 1993; Schmid - Grosche 2008). A gyakorlat is ezt támasztotta alá, mert a piacok fejlődése 
és a termelés elindítása közötti kapcsolatot számos más tényező is befolyásolta. A legalapvetőbb a 
termelési tényezők relatív árszínvonala, vagy a helyi termelés versenyképessége (Porter 1990), de 
olyan befolyásoló tényező is, mint az exportpiacok ellátásakor létrejött valuta árfolyamok közötti 
különbségekből (Aliber 1970) adódó veszteség. 
 
Az adatok alapján bizonyítást nyert, hogy a termelés és foglalkoztatottak területi eloszlása az 
eladások földrajzi trendjéhez képest eltérően alakult. Az új piacok bevonásából és a piacbővítésből 
nem minden esetben következett a termelés és a foglalkoztatottak területi arányainak átalakulása. 
Azt is megállapítható, hogy a vállalat rendkívül gyorsan reagált a hazai illetve a nemzetközi 
gazdasági változásokra, az alkalmazásban állók számának változása a nyolcvanas évekig együtt 
mozgott a termelés változásával. A nyolcvanas évektől a termelési adatok változásának hatására, a 
tengerentúli termelési egységek foglalkoztatása a nyugat-németországi gyárakhoz képest eltérően 
alakult. 
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Amíg a kezdeti időszakban a nyugat-németországi gyártás volt egyeduralkodó, és innen történt a 
legfontosabb piacok (Európa, Észak-Amerika) ellátása, addig az új termelési pontok megjelenésével 
megváltozott az NSZK szerepe. A korábban Nyugat-Németországból ellátott exportpiacok 
„önellátóak lettek”, majd a hatvanas évek végétől és a hetvenes években a dél- és közép-amerikai, az 
afrikai és az európai termelési pontok is bekapcsolódtak a vállalat nemzetközi elosztási és termelési 
rendszerébe (lásd: 7. fejezet). Az új piacokon való megjelenés és a helyi termelés elindítása nem 
azonos időben történt, a vállalat értékesítési politikája és termelési rendszere a kezdeti időben a 
nyugat-németországi termelésen alapuló ellátási láncra épült (Pries 2003). A termelés kiterjesztése 
és a piacok területi eloszlásának alakulása eltérő intenzitással ment végbe.  
 
A Volkswagen fejlődésében a nemzetközi terjeszkedés korai időszakát az ötvenes és a hatvanas évek 
jelentették. 1950-et írunk, amikor Írországban a Motor Distributors Limited által bérelt, egykor 
villamos remiznek használt csarnokban CKD88

                                                           
88 Lásd: 5. fejezet. 

 készletekből elkészült az első külföldön összeszerelt 
Volkswagen Bogár (Volkswagen 2014a). Ekkor a Volkswagen nemzetközi tevékenysége nagyobb 
részt az értékesítésre korlátozódott, az alkatrészek kizárólag Nyugat-Németországban készültek és 
teljesen elemeire bontott azaz CKD készletek formájában kerültek az összeszerelés helyére. Ez a 
későbbiekben is jellemző volt, hogy számos licenc megállapodás hasonló formában jött létre, azaz a 
vállalat egy helyi termelő vállalattal kötött megállapodást az autók összeszerelésére. 1981-ben a 
Volkswagen a perui Motor Peru S. A-val valamint a Nissan Motor Co. Ltd-vel kötött szerződést az 
autók összeszerelésre (Volkswagenwerk 1982, p. 11.). Abban az esetben, ha a partnervállalatokban 
a Volkswagenek nincs tulajdonrésze, a termelési adatok nem kerülnek bele az éves jelentésekbe, ezért 
ezek az adatok nem szerepelnek az adatbázisomban.  
Amennyiben a vállalat a kiszemelt piacon a termelés beindítása mellett dönt, két lehetősége van, 
vagy megveszi a korábbi partnerét vagy a térségben alapít önálló leányvállalatot. Sok esetben egy 
ilyen partner vállalaton keresztül alapozza meg a helyi termelés későbbi elindítását. A helyi termelő 
leányvállalatok létrehozása a termelés földrajzi eloszlása szempontjából mennyiségi és minőségi 
(technológiai) előrelépést jelentett.  
A Volkswagen gyártási pontjainak száma, a termelés földrajzi kiterjedése a kezdeti két németországi 
telephellyel szemben 2010-re nagyságrendekkel átalakult, számuk elérte a negyvenet (Volkswagen 
2011b, p. 190.). A termelés földrajzi súlypontja, a legyártott járművek száma alapján a fejlett 
térségek felől a feltörekvő piacok/térségek irányába tolódott el (lásd: 15. ábra). Az össztermelés a 
kezdeti 100 százalékról 2010-re 41 százalékra esett vissza a fejlett térségben (azaz a Német 
Szövetségi Köztársaságban az Európai Közösség 12 illetve később az Európai Unió 15 tagállamában, 
ezen felül az Egyesült Államokban). A legnagyobb visszaesés Németország esetében következett be, 
az itteni termelés súlya a kezdeti 100 százalékról több szakaszban csökkent le 28 százalékra (lásd: 
F8. táblázat a Függelékben). Németország pozícióvesztése egyaránt köszönhető a hazai termelés 
lassabb ütemű növekedésének, valamint az újabb térségek termelésbe történő belépésének és 
megerősödésének.  
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A vállalat össztermelésének növekedése hosszú távon folyamatos volt, ami a vállalat területileg 
diverzifikált termelési és értékesítési politikájának volt köszönhető. A 15. számú ábrán a termelés 
területi eloszlását mutatom be, amely nem csak jelentős átalakulást mutat a vizsgált hatvan év alatt, 
de öt igen markáns időszakot is kijelöl. Az első időszakban a nyugat-német termelés egyeduralkodó, 
a mexikói, a brazíliai, a dél-afrikai és az ausztrál89

 

 termelési pontok csak az ötvenes évek végétől, a 
hatvanas években jelentek meg (részletes adatokért lásd: F8. táblázat a Függelékben). 1959-től 
Brazília növekvő termelése ellensúlyozta a nyugat-németországi gyártás visszaesését. Az első 
olajválságot követő időszakban a hetvenes évek második felétől a trend megváltozott, az eddig 
növekvő részesedéssel bíró fejlődő térséget rövid időre az egyesült államokbeli majd később a 
nyugat-európai termelés növekedése szorította háttérbe. A következő időszak 1986-ot követően a 
nyugat-európai termelés robbanásszerű növekedését jelentette, amikor is a nyugat-németországi 
termelés súlya tovább csökkent. Az utolsó 1993-tól következő periódus a termelés területi 
eloszlásának diverzitását hozta. Németország, Nyugat-Európa és Brazília mellé felsorakozott Kína, 
Közép- és Kelet-Európa és az utolsó évtizedben India is. A tengerentúli területek és ezen belül a két 
legfontosabb meghatározó termelési pont a mexikói és a brazíliai leányvállalatok részesedése 
eltérően alakult. Amíg a brazíliai termelés aránya a hetvenes években és a kilencvenes évek elején 
jelentős volt, addig a Mexikóban gyártott autók részesedése az össztermelésből a kilencvenes évek 
végén volt a legmagasabb, azóta pedig folyamatosan csökkent. 
 

15. ábra: A termelés területi eloszlása a kiemelt jelentőségű 
regionális piacokon illetve térségekben  

(a termelés alakulása 1950 és 2010 között, százalék) 

1950-1957 1958-1975 1976-1985 1986-1992 1993-2010  

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A következőkben a leányvállalatok fejlődése mentén bemutatom a cég nemzetközivé válását. Ez a 
rész nem csupán ipartörténeti áttekintés, hanem feltárja a vállalat hat évtizede alatt történt szerkezeti 
és területi átalakulásának folyamatait is. 
                                                           
89 Az Ausztráliában folyó termelés igen rövid ideig (1959-tól 1968-ig) tartott ezért számottevően nem befolyásolják 
a folyamatok alakulását, emiatt a kontinensen folyó termelést a statisztikai adatbázisom nem tartalmazza. 
Részletekért lásd módszertani rész. 
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6.2.1. Az együttműködések és felvásárlások jelentősége a vállalati tevékenység 
fejlődésében  

A vállalat tevékenységének átalakulása nem csak horizontálisan értelmezhető, de az új telephelyek 
létrehozásával a termelés vertikálisan is átalakult. A 10. számú táblázat a Volkswagen szervezeti és 
területi fejlődését mutatja. A következő részekben a telephelyek és térségek bemutatásával részletes 
elemzem a táblázatban leírtakat.  
 

10. táblázat: A Volkswagen szervezeti és területi fejlődése  
(az együttműködések és felvásárlások mentén, 1950 és 2010 között) 

Év Partner / esemény Vertikális hatás 
új tevékenység 

Horizontális hatás 
termelés földrajzi bővülése 

1950  Transporter (áruszállító) Hannover (DE) 
1965 Daimler-Benz / Auto Union GmbH megvásárlása Új modellek, új technológia Ingolstadt (DE) 

1969 Auto Union GmbH megveszi NSU-t Új technológia Neckarsulm, Vogošća (YU), São Paulo 
(BR) 

1970 Daimler-Benz / együttműködés Lasten-Transporter (kisteherautó) - 

1977 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (M.A.N. AG) / 
technológiai és gyártási együttműködés Haszongépjármű gyártás Hannover (DE) 

1979-1986 Triumph-Adler megvásárlása Dokumentáció és 
adatrendszerezés - 

1979 Chrysler Motors do Brasil Ltda megvásárlása Haszongépjármű gyártás  
1981 Chrysler Fevre Argentina S.A.I.C. megvásárlása Autógyártás  

1987 Ford Motor Company / közös gyártás (Autolatina) Autógyártás és haszongépjármű 
gyártás - 

1982-1989 Nissan Motor / gyártási együttműködés - - 
1982 SEAT / gyártási együttműködés Autógyártás Pamplona (ES) 
1986-1990 SEAT / többségi részesedés megszerzése Autógyártás Barcelona, El Prat, Pamplona (ES) 
1988-2006 Europcar megvásárlása Autókölcsönzés - 
1989 Toyota / gyártási együttműködés Kistehergépjármű (pickup) gyártása Hannover (DE) 

1991 Ford Motor Company / gyártási együttműködés 
(Autoeuropa-Automóveis) Autógyártás Palmela (PT)  

1991-1995 Škoda automobilová / többségi részesedés 
megszerzése Autógyártás Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny (CSR) 

1998 
Bugatti Automobiles, az Automobili Lamborghini, a 
Bentley Motors megvásárlása és a Rolls-Royce márka 
jogainak megvásárlása 

Luxus és sportgépjárművek 
gyártása 

Molsheim (FR), Sant'Agata Bolognesa 
(IT), Crewe (UK)  

1998 Crosworth Technology megvásárlása Motorgyártás Northampton (UK) 

2000-2008 Scania AB / többségi részesedés megszerzése Haszongépjárművek, buszok 

Södertälje és Oskarsham és Luleå (SE), 
Angers (FR), Zwolle és Meppel (NL), 

Slupsk (PL), São Paulo (BR), Tucuman 
(AR)   

2005-2012 Daimler Chrysler / gyártási együttműködés Autógyártás - 
2005-2009 Porsche AG / többségi részesedés megszerzése Sportautók Stuttgart, Baden-Württemberg (DE) 

2006-2012 MAN SE / többségi részesedés megszerzése Haszongépjárművek, buszok, 
energetika 

München, Nürnberg, Plaunen, Salzgitter, 
Augsburg, Berlin, Deggendorf, Hamburg, 
Oberhausen, Rheine (DE), Steyr, Bécs 

(AT), Plthampur, Aurangabad (IN), 
Krakkó, Poznan, Starachowice (PL), 

Frederickshavn, Koppenhága (DK), Sain-
Nazaire (FR), Zürich (CH), Velká Bíteš 

(CZ) Ollfantsfonteln, Plnetown (SA), 
Ankara (TR), Resende (BR), Querétaro 

(MX), Changzou, Sanghaj (CN) 

Forrás: Volkswagenwerk 1951, 1971, 1970; Jürgens 1994; Volkswagen 2008b; MAN SE 2011. 
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A teljesség kedvéért a táblázatban feltüntettem az MAN SE valamint a Scania AB felvásásával a 
vállalathoz került telephelyeket is. A dolgozat a két vállalattal nem foglalkozik részletesen mivel 
tevékenységük – bár bizonyos termékszegmensek gyártása során összefonódik – teljesen elkülönül a 
Volkswagen alaptevékenységétől az autógyártástól. Ugyanígy a Porsche SE valamint a Bugatti 
Automobiles, az Automobili Lamborghini és a Bentley Motors felvásárlásával és hatásaival sem 
foglalkozom részletesen. Döntésemet nem csupán a márkák elkülönülése indokolja, de az elemzés 
túlmutatna a disszertáció keretein is. 
 

6.2.2. Németország 

A Volkswagen 1938-as indulásától meglévő két telephely a braunschweigi és a wolfsburgi gyár 
termelése már az ötvenes évek végén elérte a kapacitásaik határát, ezért a vállalat 1956-ban 
megalapította a hannoveri majd rá két évre a kasseli üzemét (lásd: 11. táblázat). Ekkor jöttek létre a 
kifejezetten egy típusra illetve bizonyos részegységek vagy alkatrészek előállítására specializálódó 
üzemek. A hannoveri üzem az egyre nagyobb számban eladott Transporter gyártását kezdte meg, 
kiegészülve a vállalat újonnan létrehozott motorgyárával (Volkswagen 2008b, p. 48.). A kasseli 
üzem a kezdetektől fogva alkatrészek (motorok, futóművek) és részegységek előállításával 
foglalkozott. 1964 végén megnyílt a vállalat ötödik üzeme az alsó-szászországi Emdenben. Az üzem 
kifejezetten az észak-amerikai exportra szánt Volkswagen Bogár gyártását végezte.  
 

11. táblázat: A Volkswagen németországi üzemei 
(a gyártás kezdete, tevékenységük és a foglalkoztatottak létszáma 2010-ben) 

Időszak Üzem Tevékenység Foglalkoztatottak 
1938-1950 Braunschweig (1938) alkatrészgyártás 5 548 
  Wolfsburg (1938) személygépkocsi és alkatrészgyártás 49 857 
1950-1960 Hannover (1956)  haszongépjárművek és 1970-ig motorgyártás 12 530 
  Kassel (1958)  alkatrészek (motorok, futóművek) és részegységek gyártása 13 366 
1960-1970 Emden (1964)  személygépkocsi gyártás 7 536 
  Ingolstadt (1965) személygépkocsi és motorgyártás 31 344 
  Neckarsulm (1969) személygépkocsi gyártás 12 955 

1970-1980 Salzgitter (1970) 1970-1975 között személygépkocsi és motorgyártás, 1975-től 
motorgyártás 5 950 

1980-1990      
1990-2000 Mosel / Zwickau (1990) személygépkocsi és alkatrészgyártás 6 696 
  Chemnitz (1990) motorok és motoralkatrészek gyártása 1 150 
  Drezda (1999) személygépkocsi gyártás 421 
2000-2010 Wolfsburg (2001) ülések 1 755 

 Osnabrück (2009) személygépkocsi gyártás 840 
Forrás: saját szerkesztés, a Volkswagen 2008b, 2011b; Audi 2011 valamint a Volkswagen Sachsen90

1965-ben az Auto Union többségi részesedésének megszerzésével a vállalat birtokába került az Auto 
Union ingolstadti üzeme is, amely 1969-ben az Auto Union – NSU egyesülést követően még egy 

 
adatai alapján 
 

                                                           
90 http://www.volkswagen-sachsen.de/zahlen_und_fakten/index.php 
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telephellyel a neckarsulmival is kibővült. A cég újabb salzgitteri gyára 1970-ben kezdte meg a 
termelést, az üzem 1970 és 1975 között a korábban az NSU-nál kifejlesztett K70-es modell és a 
Volkswagen 411/412 teljes körű gyártásával és a hannoveri gyárból áttelepített motorgyártással 
foglalkozott. Az első olajválság következtében visszaesett eladások miatt a cég tevékenységét 
átszervezték, 1975-től kezdődően kizárólag a motorgyártással foglalkozott, amely ma a világ egyik 
legnagyobb motorgyára. A Volkswagen azóta is részben innen látja el a világon található termelési 
pontjait (Volkswagen 2008b, p. 86.).  
A hetvenes években és a nyolcvanas évek első felében a vállalati stratégia nem a nyugat-
németországi üzemek számának gyarapodására, hanem a meglévők modernizációjára (Jürgens 1986, 
p. 41.) és fenntartására összpontosított. A termelési egységek számát a rendszerváltozás és a német 
újraegyesítés növelte meg. A kelet-németországi terjeszkedés előszelét az egykori Német 
Demokratikus Köztársasággal a nyolcvanas évek közepén elkezdett gyártási együttműködés 
jelentette. 1984-ben a Volkswagen motorok gyártására és technológiai együttműködésre kötöttek 
licencszerződést. A korábbi technológiai együttműködés alapjain Wolfsburgban 1989-ben 
megalapították a Volkswagen IFA91-Pkw GmbH-t, amely a meglévő karl-marx-stadti (ma Chemnitz) 
motorgyár mellett a zwickaui gyárban megkezdte az NDK piacra szánt autók összeszerelését. 
Chemnitzben kifejezetten a motorgyártás céljából létrehozott üzem 2010-ben évi 650 ezer motort 
állított elő és kiszolgálta a konszern más termelési pontjait is. 92 Az ország egyesítését követően a 
Volkswagen, mint tulajdonos-alapító is megjelent és többségi részesedést szerzett az egykori 
vegyesvállalatban. Ekkor alakult meg a Volkswagen Sachsen GmbH, amely a zwickaui, a chemnitzi 
és 2000-től a drezdai93

 

 üzemeket is tulajdonolta. 2009-ben a vállalat az alsó-szászországi 
Osnabrückben létrehozta a kisszériás, egyedi autók gyártására specializálódott üzemét. 
 

16. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak számának alakulása a Volkswagen Csoport 
németországi leányvállalatainál 

termelés a bal tengelyen (darab), foglalkoztatottak a jobb tengelyen (fő) 

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
                                                           
91 Industrieverband Fahrzeugbau jelentése Járműgyártó Ipari Kombinát. 
92 Volkswagen Sachsen GmbH (2011): Presse-Basisinformationen. Volkswagen Media Services. 15. März 2011  
http://www.volkswagen-
sachsen.de/documents/pressemitteilungen/allgemeines/Die_Volkswagen_Sachsen_GmbH.pdf 
93 Gläserne Manufaktur Dresden. 
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A Volkswagen Csoport 2010-ben mintegy 180 ezer munkavállalót foglalkoztatott Németországban 
(lásd: 16. ábra). Az adatokat összevetve a mexikói vagy a brazíliai üzemekben foglalkoztatottak 
számának alakulásával (lásd: 16. és 17. ábrák) nyilvánvaló a termelés alakulásának és a 
foglalkoztatottak számának szétválása. Amíg a mexikói és a brazil üzemekben a termelés 
ugrásszerű növekedését szinte alig követte a foglalkoztatottak számának bővülése (miközben az 
üzemek termelékenysége megnőtt), addig a németországi termelés növekedésével egy időben a 
foglalkoztatottak száma is növekszik. Az okok tekintetében az értekezés következő, 7. fejezetében 
keresem a válaszokat. 
 

6.2.3. Brazília 

A vállalat brazíliai autógyártása egy helyi vállalattal történő megállapodással indult el az ötvenes 
évek elején. 1950-ben a Volkswagen Bogárban fantáziát látó brazíliai kereskedőcég a Companhia 
Distribuidora Geral Brasmotor nevű cég is elkezdi az autók összeszerelését egy használaton kívüli 
fészerben (Jornal dos Lagos 2011). A dél-amerikai ország, mint exportpiac a Volkswagen korábbi 
terveiben is szerepelt. Már évekkel a megállapodást megelőzően megszületett a döntés arról, hogy a 
kis darabszámban történő külföldi termelés számára Brazília kiváló terep lehet. A leányvállalat 
megalapítása így az összeszerelés kezdetétől számítva igen hamar megtörtént. 1953-ban a brazíliai 
Sao Paulo ipari negyedében található Ipirangában a vállalat megalapította az első Nyugat-
Németországon kívüli üzemét Volkswagen do Brasil, Industria e Comercio de Automoveis Ltda 
néven. Az egyszerű összeszerelő üzemből a vállalat azonban igen hamar, 1959-ben átköltözött Sao 
Paulo másik negyedében (Sao Bernardo do Campoban) található anchietai gyárba. A gyárban helyet 
kapott az összeszerelő sorok mellett a présüzem, a hegesztő- és festőüzem valamint egy motorgyártó 
részleg is (Volkswagen 2008b, p. 54.). A telephely fejlesztés oka az volt, hogy a brazil kormány a 
behozatalra kivetett, magas adókra alapozott iparág-élénkítő politikája miatt és a nyereség növelése 
érdekében muszáj volt a brazil hozzáadott értéknek egyre magasabb százalékot elérnie (Brick 2004). 
A kezdeti időszakban a piacorientált beruházási motívum (Dunning 1993) a kormányzat 
gazdaságpolitikájának köszönhetően átalakult az általános adó, vám, és importszabályok elkerülése 
érdekében megvalósított befektetéssé. A beruházásoknak köszönhetően 1960-ra a helyi a hozzáadott 
érték 90 százalékra nőtt (Volkswagen 2008b, p. 54.), amely 1966-ra 98 százalékra emelkedett 
(Gomes - Filho 2002, p. 50.).  
A második világháborút követően a kormányok gazdaságpolitikai intézkedéseinek köszönhetően 
(lásd Colistete 2010) a brazil ipari termelés ugrásszerű növekedést mutatott fel. Amíg a kibocsátási 
oldalon a mezőgazdaság súlya lecsökkent, addig az ipar szerepe megnőtt. A feldolgozóiparon belül a 
gép-, az elektronikus alkatrészek-, a szállítóeszközök gyártása valamint a vegyipar kiemelkedő 
növekedést ért el. A hatvanas években a brazil ipar megerősítése és védelme érdekében, mintegy 200 
termék esetében beszélhetünk átlagosan 165 százalékos vámról (Macario 1964). Az intézkedések 
hatásosnak bizonyultak, ugyanis a hatalmas piacot meghódítani szándékozó vállalatokat a 
védővámok Brazíliába történő letelepedésre és termelésre ösztönözték.  
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A Volkswagen 1965-ben szerzete meg az Auto Union többségi részesedését, ezzel együtt 
tulajdonossá vált a céghez tartozó brazíliai Veiculos e Máquinas Agricolasban (VEMAG S.A.) is. A 
VEMAG sao pauloi üzemében az ötvenes évektől kezdve a német DKW94 licence alapján kis 
darabszámban szereltek össze személygépkocsikat. Az SKD95

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák és az ANFAVEA 2011 alapján 
 

 és CKD rendszerben összeszerelt 
autókból 1965-ben a csúcsévben is mindössze csak 15 ezer darabot gyártottak. A Volkswagen 
eredetileg azt tervezte, hogy hasznosítja az üzemet, de végül igazodva az uralkodó nemzetközi 
technológiai változásokhoz, amely a kétütemű motorok fokozatos kiszorulását jelentették, 1967 
végén beszüntette a termelést és ezzel a vállalat meg is szűnt. A VEMAG 1965 és 1967 között eltelt 
három év alatt, amíg a Volkswagenhez tartozott, mindössze 41 ezer autót gyártott. 
A Volkswagen Bogár és a mikrobusz mellett az új modellek bevezetéséhez szükséges kapacitások és 
a meglévő gyárban megvalósuló fejlesztések elégségesnek bizonyultak. Az eladások és a termelés a 
hatvanas évek elejétől dinamikusan nőtt (lásd: 17. ábra). A brazíliai leányvállalat szerepe a hetvenes 
évek első felében értékelődött fel, amikor az első olajválság okozta gazdasági visszaesés miatt az 
európai és az amerikai értékesítés komoly gondokkal küzdött. Amíg a fejlett piacokon történő 
értékesítés és a nyugat-németországi termelés csökkent, addig Brazíliában a kibocsátás bővülése 
folytatódott.  
 

17. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak számának alakulása a Volkswagen brazíliai 
leányvállalatainál 

termelés a bal tengelyen (darab), foglalkoztatottak a jobb tengelyen (fő) 

A hetvenes években a vállalaton belül is megtörtént a modellváltás. Brazíliában az új típusok mellett 
a Bogarat számos modernizált változatban egészen 1986-ig gyártották. 1993-ban újrakezdődött a 
gyártás Itamar Franco elnök közbenjárásnak köszönhetően96

                                                           
94 1916-ban alakult német vállalat, amely az 1932-ben az Audival, a Horchhal és Wandererellel történt egyesülés 
után az Auto Union részévé vált. 
95 Lásd: 5. fejezetben. 
96 A verdadeira história de uma lenda (Última Parte) http://volksclubedoceara.blogspot.hu/2010/11/verdadeira-
historia-de-uma-lenda-ultima.html 

. Az 1996-os leállásig azonban 
mindössze 47 ezer darabot gyártottak az egykor igen népszerű típusból. A hetvenes években 
végrehajtott modernizáció – a Golfra és a Passatra valamint az Audi 50/80-as modellekre alapozva – 
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hatékony végrehajtásának érdekében 1976-ban új üzemet hoztak létre a már meglévőtő sao pauloi 
(Sao Bernardo do Campo) üzemtől 150 kilométerre északra Taubatéban.  
A termelés diverzifikációjának érdekében a Volkswagen 1979-ben többségi (66,7%-os) részesedést 
vásárol a Sao Bernardo do Campoban található Chrysler Motors do Brasil Ltda-ben az amerikai 
Chrysler autógyár brazíliai üzemében (Volkswagenwerk 1980, p. 7.). A Chrysler az itteni üzemében 
a Dodge típusú kisteherautók (ún. pickupok) gyártását végezte. A Volkswagen 1981-ig kizárólagos 
tulajdonos lett a cégben és az üzem neve Volkswagen Caminhões e Ônibus Indústria e Comércio de 
Veículos Comerciais Ltda-ra (röviden: Volkswagen Caminhões Ltda) változott. A vállalat Sao 
Bernardo do Campo-i üzemében 1977-ben a német M.A.N-nel kötött együttműködés keretében 
elkezdődött a 11 és 13 tonnás teherautók összeszerelése. Mind a tevékenység, mind pedig a 
technológia egyedülálló a vállalat történetében, ugyanis a Volkswagen eddig nem képviseltette 
magát ebben a kategóriában. Az is egyedülálló, hogy az eddigiekkel ellentétben egy új típus 
bevezetése nem Németországban, hanem a brazíliai piacon történt (Mariotto 2003, p. 69.). A 
termékkínálat bővítése ugyanakkor a kezdeti időszakban sem a foglalkoztatottak számát sem a 
gyártott járművek mennyiségét nem befolyásolta számottevően.  
Új fordulatot hozott a nyolcvanas évek végén kitört latin-amerikai válság. A gazdasági és pénzügyi 
válság miatt a Volkswagen kénytelen volt átalakítani a dél-amerikai vállalatait. A fejlesztések mellett 
(Jürgens 1986, p. 41.) felismerte, hogy a gazdasági recesszió idején a veszteségek csökkentését és a 
vállalat túlélését egyedül képtelen megoldani, ezt csak egy másik piaci szereplővel való összefogás 
biztosíthatja (Volkswagen 1988, p.11.). 1987-ben az amerikai Ford Motor Company-vel közösen 
létrehozták az Autolatina szövetséget. A brazil Autolatina Comercio, Negocios e Participações Ltda-
hoz kerültek a Volkswagen do Brasil és a Volkswagen Caminhões valamint a Ford do Brasil 
egységei, az argentin Autolatina Argentina S.A-hoz pedig Volkswagen Argentina és a Ford of 
Argentina leányvállalatok. A megállapodás lényege, hogy a termékkínálatot és a fejlesztéseket 
összehangolták, csökkentették a kínálatot, a járművek azonos műszaki és formai alapokkal, de eltérő 
márkajelzéssel kerültek le a futószalagról. A racionalizálás nem csak a termelés mennyiségi oldalát 
érintette, de jelentős munkaszervezési átalakításokat is jelentett. Ekkor vezették be a Ford és a 
Volkswagen brazíliai üzemeiben a just-in-time rendszert, szigorították a minőségellenőrzési 
folyamatot és számos, a termékváltozat-gazdaságossági hatékonyságát97

                                                           
97 „A vállalatoknak a kereslet nagyobb volumene miatt több lehetősége nyílik a gazdaságosan végrehajtható 
termékdifferenciálásra, a rendelkezésükre álló termelési tényezők hatékonyabb felhasználására, ami a hozzáadott 
érték növekedésében jelentkezik.” (Bató 2005, p. 4.). 

 érintő adminisztratív 
intézkedést is meghonosítottak (Silva 1997, p. 149). Lényeges, a szinergiáknak köszönhető 
előrelépésről azonban nem beszélhetünk, a két cég eltérő technológiai szintje, termelési kultúrája és 
humán erőforrás politikája miatt, a szövetség nem bizonyult sikeresnek. Az összevonásoknak 
köszönhetően azonban az együttműködés ideje alatt a Volkswagen termelési mennyiségét sikerült 
stabilizálnia, jóllehet a vállalatnál a foglalkoztatottak száma a felére esett vissza (lásd: 17. ábra). Az 
ezt követő években a termelés felfutása ellenére a foglalkoztatottak száma soha nem érte el a korábbi 
50 ezres létszámot, mindössze 25-30 ezer között ingadozott. Az Autolatina együttműködést a javuló 
gazdasági környezetnek köszönhetően 1995-ben felbontották.  
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1996-ban a vállalat már lényeges fejlesztéseket hajtott végre, a termelés növekedésnek indult és a 
foglalkoztatottak száma is kibővült. A Volkswagen do Brasil létrehozta motorgyártó bázisát Sao 
Carlosban, az alkatrész és részegység ellátásról a vállalat salzgitteri és chemnitzi üzeme 
gondoskodott98

A jövőbeli növekedésre felkészülve a kilencvenes évek végén és a kétezres években megtörtént a 
telephelyek további fejlesztése, részben a funkciók bővítésével, részben a kapacitások növelésével, 
részben pedig a termelés modernizációjával (Garnica 2008). 2003-at követően a termelési adatok 
meredeken emelkedtek, a brazíliai termelés 470 ezerről 2010-re 1,1 millió darabra nőtt, amiből 1 
millió volt a személygépkocsi

 (Volkswagen 2008b, p. 168.). Ugyanebben az évben a Volkswagen Caminhões 
létrehozta az ún. consórcio modular alapján működő teherautó és autóbuszgyárát Resendében. A 
consórcio modular egy olyan munkaszervezési újítás, amely a rendelkezésre álló technológiai 
fejlesztéseknek köszönhetően nem csupán a termelés jelentős részét szervezi ki a beszállítók felé, de 
a közös telephelyen működő vállalatnál az összeszerelést is a beszállítók végzik el (Abreu et al. 
2000; Corrêa - Miranda 1998). A beszállítók bevonása a termelésbe így nem csupán az összeszerelés 
idejét csökkentette le, de a munkavállalók jelentős részét is ők foglalkozatták (moduláris 
konzorciumról bővebben lásd: 7.8.3. rész).  
Az 1996-ben elkezdődött növekedési időszak rövidnek bizonyult, ugyanis 1998-ban az ázsiai és az 
orosz válság a dél-amerikai országokra is átterjedt, ennek következtében a termelés és a 
foglalkoztatottak száma tovább csökkent.  
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Eközben a vállalat teherautó és busz üzletága is megerősödött, a sikeres brazíliai piaci bevezetést 
követően elkezdődött a teherautók exportja, 1995-től először Németországba majd 1998-tól Dél-
Amerikába indultak meg a szállítások. A teherautó- és buszgyártó üzletág a brazíliai alapokra épülve 
terjeszkedni kezdett. 2004-ben Mexikóban a már meglévő pueblai gyár mellett jött létre a 
Volkswagen Caminhões e Ônibus összeszerelő üzeme

. Ennek több mint egy harmadát 406 ezer gépjárművet exportáltak. 
Az export már a hetvenes évek közepétől elindult (ANFAVEA 2011, p. 119.), de jelentős növekedés 
csak 2000-től volt tapasztalható (lásd: 17. ábra). 

100

                                                           
98 A brazil gyárnak 2001 és 2006 között a magyarországi Audi Hungaria Motor Kft. is beszállítója volt (Túry 2014a) 
99 A brazíliai termelés 2010-ben 1135000 darab, amiből 1067000 darab volt a személygépkocsi. 
100 Caminhões e Ônibus, Volkswagen no México: Produção de 2004 já está vendida 
http://www.milbus.com.br/revista_portal/revista_cont.asp?2516 

, majd 2007-ben elindult a Dél-afrikai 
Köztársaságban létrehozott üzem is. Ettől kezdve a brazil resendei gyárból látták el teherautó 
részegységekkel és alvázakkal a mexikói és a dél-afrikai üzemeket (Volkswagen Caminhões e 
Ônibus, 2008). A Volkswagen 2006-tól kezdte el fokozatosan felvásárolni a német MAN teherautó 
és autóbuszgyárat, amelyben 2008-ban többségi részesedést szerzett. 2009-től a MAN átvette a 
Volkswagen brazíliai teherautó gyárát, ezt követően MAN Latin America Indústria e Comércio de 
Veículos Ltda néven működött tovább, meglévő kapacitásainak összehangolásával. 
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6.2.4. Mexikó 

A Volkswagen 1954-ben kezdte el a Volkswagen Bogár exportját Mexikóban, az erre a célra 
létrehozott leányvállalatán a Volkswagen Mexicana S.A-n keresztül. A mexikói kormányzat szigorú 
behozatali kvótái miatt az autók CKD101 rendszerben kerültek be az országba, a járművek készre 
szerelése pedig a helyi vállalatokkal kötött megállapodás keretében zajlott. Az egyik ilyen vállalat a 
bérmunkában autókat összeszerelő Promexa (Kay1992) volt. Ebben az időben a kormányzat 
importpolitikájának szabályai szerint az eladások nem haladhattak meg egy bizonyos összeget, ekkor 
ugyanis a vállalat kikerült volna a kedvezményes importkvóta alól, amely az addigi rendszer 
fenntarthatatlanságát eredményezte volna (Volkswagen 2014b). Ezért a vállalat a bevételek növelése 
és a mexikói piac megtartása érdekében átszervezte tevékenységét, azonban a behozatalra vonatkozó 
előírások újabb 1962-ben történő szigorítását követően már nem maradt alternatívája a mexikói 
termelés beindításának. A helyzet hasonló volt, mint a brazíliai üzem esetében, a kormányzat 
kereskedelempolitikája a piacok megtartása érdekében pótlólagos beruházásra vagyis a helyi 
termelés elindítására kényszerítette a vállalatot (Dunning 1993). A mexikói járműipar fejlesztésének 
céljából hozott kormányzati (gazdaságpolitikai) szabályozás szerint, a hazai hozzáadott értéknek a 
Mexikóból származó alkatrészekkel együtt el kellett érnie a 60 százalékot. Így 1964-ben, tíz évvel a 
mexikói piacra történő belépést követően megalakult a Volkswagen de México, S.A. de C.V. 
(rövidítve Volkswagen de México), az első Bogár pedig 1967-ben gurult le futószalagról az újonnan 
épült pueblai gyárban. 
 

18. ábra: A Volkswagen de México fejlődésének (gyártás és eladás) szakaszai 

 
Lindner 2010, p. 17.  
 
A Volkswagen mexikói termelése a vizsgált hatvan év alatt mindégig egy telephelyre korlátozódott, 
ami a Mexikóvárostól 130 kilométerre délre, Puebla várost jelentette. A leányvállalat fejlődése így 
                                                           
101 Lásd: 5. fejezet. 
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nem az új telephelyek létesítését, hanem kapacitásbővítést, gyártási termékválaszték bővítést és 
technológiai fejlesztést jelentett. 
A 18. számú ábra a mexikói leányvállalat fejlődési szakaszait mutatja be. A kezdeti időszak az 
importra alapozott ellátásra, illetve a teljesen elemeire bontott, CKD alkatrészek összeszerelésére 
korlátozódott. Előrelépést 1967-ben a helyi termelés elindítása jelentett. Az értékesítés jobbára a 
mexikói piacra korlátozódott. 1974-ben új modellt vezettek be Brazíliában, melynek a karosszériája a 
brazil üzemben készült, a motorját és a futóművét viszont a mexikói üzemből szállították oda 
(Volkswagenwerk 1975, p. 18.). Az export a hetvenes évek végén indult meg a dél-amerikai térség 
valamint az európai kontinens országaiba.102

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 

 A mexikói gyár teljesítménye azonban alapvetően az 
észak-amerikai eladásoktól függött. A hetvenes években a Volkswagen az erős német márka miatt 
komoly veszteségeket szenvedett el az amerikai piacon (Thimm 1976, p. 100.). A lehetőségek között 
egy helyi termelő üzem létesítése illetve alternatívaként a Mexikóban található üzem fejlesztése és az 
amerikai piac innen történő ellátása is felmerült. A választás ez utóbbira esett, ezért részben a 
mexikói gyár termeléséből látták el az amerikai piacot (Volkswagenwerk 1975, p. 27.), egészen 
1978-ig, amikor az Egyesült Államokban elindították a termelést (részletesen lásd Amerikai Egyesült 
Államok rész). 1988-tól a Volkswagen az Egyesült Államokban beszüntette a termelést, így a 
meglévő kereslet, jelentős részét ismét a Mexikóban gyártott autók elégítették ki (Volkswagen 1989, 
p. 67.). Az export esetében az 1994-ben életbe lépett Észak-amerikai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás mennyiségi ugrást jelentett, ledöntve az eddigi korlátozásokat az exportpiaci 
szabályozás területén. A termelés 1998-at követően ugrásszerűen megnőtt (lásd: 19. ábra), a 
mennyiségi változás mellett ez a telephely nemzetközi kapcsolatainak bővülését is jelentette.  
 

19. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak számának alakulása a Volkswagen mexikói 
leányvállalatánál 

termelés a bal tengelyen (darab), foglalkoztatottak a jobb tengelyen (fő) 

A mexikói leányvállalat nem csupán a hazai és az észak-amerikai piacokat látta el, hanem 
nemzetközi piacra is termelt, továbbá a vállalaton belüli kapcsolatai is globálissá szélesedtek (lásd: 
                                                           
102 A Volkswagen de México 1978-ban 15958 Volkswagen Bogarat exportált az európai piacokra (Volkswagenwerk 
1979, p.17.). 
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20. ábra). Amíg a nyolcvanas évek végén csupán az anyavállalattal (Volkswagen AG), az észak-
amerikai gyáregységgel (Volkswagen of America) és a brazíliai leányvállalattal (Volkswagen do 
Brasil) léteztek vállalaton belüli kapcsolatai (Volkswagen 1988, p. 61.), addig ez a kilencvenes évek 
végére szinte az összes leányvállalatra kiterjedt. 
 

20. ábra: A Volkswagen de México nemzetközi kapcsolatai  
(a vállalaton belüli szállítások térszerkezete 1999-ben) 

 
Forrás: Bott 2008, p. 475. 
 
A vállalaton belüli és a nemzetközi kapcsolatok fejlődésének szempontjából 1998 trendfordulót 
jelentett a Volkswagen de México számára, ugyanis a vállalat ebben az évben lépett ki a globális 
piacra. Az új Bogár (Beetle) gyártása nem valamelyik német vagy európai üzemben indult meg, 
hanem az előállítás kizárólag Mexikóban történt. A típus megjelenése nem csak a régi sikeres forma 
újjáélesztését jelentette, hanem illeszkedett a vállalat új termelési szerkezetéhez is (Pries - Schweer 
2004). Ezt a stratégiát három állítás is alátámasztja. Az új Bogár fejlesztése illeszkedett a közös 
platformon alapuló fejlesztés-gyártás elvárásaihoz, amely a növekvő skálahozadék103 (economies of 
scale) szempontjából volt fontos. Másodszor ez a típus egyénileg a vevői igényekre volt alakítható, 
amely a termékváltozat-gazdaságossági hatékonyság104

                                                           
103 Növekvő skálahozadék esetén a termelési tényezők (tőke, munkaerő, természeti erőforrások) 1-1 százalékkal való 
növelésével a termelés több, mint 1 százalékkal növekszik. 
104 „A vállalatoknak a kereslet nagyobb volumene miatt több lehetősége nyílik a gazdaságosan végrehajtható 
termékdifferenciálásra, a rendelkezésükre álló termelési tényezők hatékonyabb felhasználására, ami a hozzáadott 
érték növekedésében jelentkezik.” (Bató 2005, p. 4.). 

 (economies of scope) elvének felelt meg. 
Harmadrészt pedig tükrözte azt a vállalati struktúrában bekövetkezett alapvető változást, amely 
illeszkedett a vállalat hagyományosan erős nemzetköziesedési folyamatába. Első esetben történt meg 
az, hogy egy új modell gyártása nem a németországi központban folyt, hanem egy Európán kívüli 
telephelyen. A vállalati tevékenység globális decentralizációja, a pueblai telephely tevékenységének 
bővülésével és a kompetenciák átadásával (gyarapodásával) járt (Pries - Schweer 2004, p. 7.). A 
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termék globális piaci bevezetése az egyik legfontosabb és legigényesebb helyen az Amerikai 
Egyesült Államok piacán keresztül történt meg. Az amerikai piac „újrahódításhoz” a vállalat nagy 
reményeket fűzött (Naughton - Vlasic 1998). A termék bevezetését megelőzően a feladat- és 
kompetenciarendszerben változásokat hajtottak végre, ennek eredményeképpen a technológiai 
fejlesztés területén dolgozó mexikói mérnököket integrálták a vállalat műszaki fejlesztési részlegébe. 
 
A mexikói telephelyen végrehajtott fejlesztésekben a kormányzati kedvezmények is szerepet 
játszottak. A mexikói telephely vezetése a munkavállalókkal és a szakszervezetekkel együtt tette le 
voksát a modell mexikói gyártása mellett. Egy nappal a Volkswagen legfőbb döntéshozóinak 
Wolfsburgban meghozott döntését megelőzően fogadta el a mexikói kormány a Volkswagen 
gépjárművek behozatalára vonatkozó vámok csökkentését (Pries - Schweer 2004, p. 9.). 
1998-at követően a pueblai üzem kibocsátása, amely túlnyomórészt az exportpiacok keresletétől 
függött (lásd: 18. ábra) dinamikusan növekedett. A külpiacok többszöri visszaesését követően 2010-
ben 434 ezer járművet gyártottak, amely a vállalat teljes termelésének 5,9 százaléka volt, amivel a 
mexikói leányvállalat a többi külföldi termelési ponthoz képest az alsó középmezőnybe tartozott. 
 

6.2.5. Dél-afrikai Köztársaság 

A Volkswagen dél-afrikai megjelenése Claus-Detlof von Oertzen bárónak köszönhető, akit a vállalat 
dél-afrikai leányvállalatának a Volkswagen of South Africa atyjának is neveznek (Volkswagen South 
Africa 2011, p. 29.). Von Oertzen a harmincas években, mint kereskedelmi vezető különböző német 
autógyáraknál dolgozott. 1935-ben kivándorolt Dél-Afrikába, ahol a háborút követően, a 
Volkswagen helyi képviselőjeként elvitathatatlan szerepe volt a Dél-Afrikába irányuló export 
megteremtésében, az ott létesített vegyesvállalat és a későbbi Volkswagen leányvállalat 
létrehozásában is. 1951-ben a dél-afrikai South African Motor Assemblers and Distributors 
(SAMAD) és a Volkswagenwerk közötti összeszerelési/gyártási együttműködés aláírásakor a cég 
képviselőjeként vett részt a tárgyalásokon. A sikeres együttműködés következtében a Volkswagen az 
elkövetkező időszakban egyre nagyobb részesedést szerzett a SAMAD-ban. Ezt nem csupán a 
gyártási mennyiség növelésének érdekében tette, de ez a lépés a dél-afrikai kormány behozatalra 
kivetett növekvő vámtételi miatt is (Volkswagenwerk 1961, p. 26.) szükségessé vált. A kormányzat 
ugyanis a romló folyó fizetési mérleg miatt, az eddig importáló külföldi cégek letelepedését és a 
helyi hozzáadott érték növelését ösztönözte (Hartzenberg - Muradzikwa 2002, p. 21.) vagy bizonyos 
esetekben  kikényszerítette. 1965-öt követően, amikor a SAMAD a Volkswagen kizárólagos 
tulajdonába került von Oertzen már elnökként vezette a külföldi leányvállalatot.  
A termelés a kezdetektől Uitenhagében folyt, amely Port Elizabethtől északra 30 kilométerre 
található. Bár 1958 és 2010 között eltelt ötvenkét év során a tevékenységek köre kiszélesedett és 
mind a gyártott típusok, mind a darabszám növekedést mutatott, a dél-afrikai leányvállalat súlya a 
vállalaton belül nem változott. A gyártási darabszámot tekintve a telephely nem tudott kiemelkedni a 
Volkswagen többi külföldi egysége közül, még 2010-ben is az összes termelésnek mindössze 1,6 
százalékát adta. 1960-ban elkezdődött a motorgyártás, 1970-ben elindították a helyi hozzáadott érték 
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növelését célzó programot. Folyamatosan vezették be az Európában már bevált új modelleket és 
technológiákat, ugyanakkor a vállalat termékkínálatában a helyi piaci viszonyoknak még megfelelő 
kifutott modellek105

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 

 is megtalálhatók voltak.  
 

21. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak számának alakulása a Volkswagen dél-afrikai 
leányvállalatánál 

termelés a bal tengelyen (darab), foglalkoztatottak a jobb tengelyen (fő) 

Az apartheidre épülő dél-afrikai politikai rendszer a nyolcvanas években vállalhatatlanná vált 
nemzetközi szinten, ami az ország elszigetelődését és a külföldi források elapadását jelentette. A 
Volkswagen ugyanakkor együttműködve a fekete érdekvédelmi szervezetekkel és engedményeket 
téve az akkor még elnyomott fekete lakosság számára, fenntartotta a termelést, növelte befektetéseit 
és megerősítette jelenlétét a helyi piacokon (Volkswagen of South Africa 2011). Az ország 
elszigeteltségének megszűnését, a világméretű nyitást az addigi apartheid rendszer 1994-es szabad 
választásokat jelentő reformja teremtette meg. A stabilizáció ellenére a jövő még mindig bizonytalan 
volt a cég számára, a szigorú importszabályozás miatt a kilencvenes években számtalan külföldi 
vállalat, így többek között a Volkswagen is fontolgatta dél-afrikai gyártásának beszüntetését (Meyn 
2004, p. 14.). Az új ágazati gazdaságélénkítő  program (MDIP)106, amely az export növeléséért 
cserébe lazított az eddigi szigorú importszabályozáson sikeres volt. Ez a vállalat számára a helyi 
piacok kiszolgálása mellett az európai kontinensen kívül eső globális piacokon történő megjelenését 
is elősegítette. A kivitel nagy része a baloldali közlekedéssel rendelkező (jobbkormányos autók) 
országokba irányult, így az Egyesült Királyságba, Írországba, Ausztráliába, Új-Zélandra és 
Japánba107

                                                           
105 Az 1974-ben bemutatott Volkswagen Golf 1-es szériájának dél-afrikai változata a City Golf 1984-től egészen 
2009-ig gyártásban maradt, miközben a modell nyugat-németországi gyártása már 1983-ban befejeződött. 
106 Motor Industry Development Programme (MIDP) azaz Járműgyártási Fejlesztési Program (Hartzenberg - 
Muradzikwa , 2002). 
107 SouthAfrica.info (2008): VW South Africa to export Jettas.  
http://www.southafrica.info/business/trade/export/vwsa-090508.htm#.VMNXri6S8hQ 

. A vállalat termelése 1994 és 2010 között több, mint a duplájára közel 140 ezer darabra 
nőtt (lásd: 21. ábra), amellyel fellépett az utolsó előtti helyre, megelőzve ezzel a Volkswagen 
legkisebb leányvállalatát a Volkswagen Argentinát. 
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6.2.6. Ausztrália 

Jelen fejezetben elemzem ugyan a Volkswagen ausztráliai tevékenységét, de mivel a termelés rövid 
ideig tartott (mindössze 1959 és 1968 között) emiatt az idetartozó adatokat a statisztikai számítások 
során nem veszem figyelembe. Ezen felül a számításaim is alátámasztották, hogy a térség nem 
befolyásolja a vállalat területi eredményeit. Ezt megerősíti az is, hogy a térség, mint önálló entitás a 
hetvenes éveket követően nem szerepelt a Volkswagen éves jelentéseiben. 
A Volkswagen helyi leányvállalatát 1957-ben Ausztrália második legnépesebb városában, 
Melbourne-ben a Volkswagen és a helyi viszonteladók alapították. A Volkswagen (Australasia) Pty. 
Ltd. a Victoria állambeli Claytonban található Martin & King megvásárlásával alakult meg. A cég 
nem volt ismeretlen a Volkswagen számára, már 1954-óta foglalkozott a Volkswagen Bogár 
összeszerelésével. A kezdetekben csak importra alapozott összeszerelés folyt, de a rövidtávú tervek 
között már szerepelt a helyi hozzáadott érték (70 százalékosra történő) növelése. Ennek érdekében a 
Volkswagen újabb kapacitásokat hozott létre, 1959-ben megszerezte a melbourne-i Allied Iron 
Founders Pty. Ltd részvényeit, az összeszerelési feladatokat pedig az ausztrál leányvállalata a 
Volkswagen Manufacturing (Australia) Pty. Ltd. vette át (Volkswagenwerk 1960, p. 20.). Az éves 
jelentések a gyártással kapcsolatban 1962-től tartalmaznak adatokat, így az vélelmezhető, hogy az azt 
megelőző időszakban az ausztráliai leányvállalatnál csak összeszerelési feladatokat végeztek. A 
hatvanas évektől a termelés mennyisége a kezdeti 18 ezerről 1964-re 27 ezerre nőtt. Ezzel együtt a 
foglalkoztatottak száma is emelkedett (lásd: 12. táblázat). A leányvállalat tevékenysége nem csak 
Ausztráliára korlátozódott, az 1965-ös eladások 8%-át az export jelentette. 
 

12. táblázat: A Volkswagen ausztráliai tevékenységére vonatkozó adatok 
 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Foglalkoztatottak 924 1 457 1 297 1 610 1 907 1 963 2 018 1 828 1 701 971 
Gyártás n.a. n.a. n.a. 18 499 18 853 27 002 19 963 16 621 19 532 13 684 
Értékesítés 24 434 32 544 17 973 24 941 27 861 34 588 26 773 19 586 19 315 15 279 

Forrás: Volkswagen AG éves jelentései 1959 és 1968 között 
 
Az ausztrál gazdaság visszaesése és a tartós recesszió következtében a cég eladásai a hatvanas évek 
közepétől csökkenő értéket mutattak. Erre kezdetben a munkaerő csökkentésével válaszolt a vállalat, 
később azonban a cég helyi szintű képviseletével kapcsolatos stratégia újragondolására is szükség 
volt. Az eladások mennyisége olyan mértékben esett, hogy a bevételek nem voltak képesek fedezni a 
termeléssel összefüggésben felmerülő költségeket (Volkswagenwerk 1968, p. 22.). A vállalat a 
növekedéssel kapcsolatos jövőbeli kilátások értékelése után átalakította a termelési szerkezetét. 
1967-től radikálisan csökkentette az ausztrál hozzáadott érték nagyságát, és az összeszerelést a 
továbbiakban import alkatrészek segítségével oldotta meg. A vállalat gyenge szereplésének 
ugyanakkor más okai is voltak, amelyek megkérdőjelezték az ausztráliai pozíciók fenntarthatóságát. 
A japán autóipar megerősödése és az ausztrál-japán kereskedelmi kapcsolatok fejlődésével 
párhuzamosan a távol-keleti gyártók ugyanis egyre nagyobb piaci részesedést szereztek. Ezért a 
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vállalat kénytelen volt feladni a pozícióit, melynek következtében a Volkswagen (Australasia) Pty. 
Ltd. termelési/összeszerelési feladatait 1968 szeptemberétől az ausztrál Motor Producers Ltd. vette 
át.  
 

6.2.7. Európa 

A Volkswagen európai terjeszkedése a második világháborút követő időszakban, a politikai viszonyok 
következtében a kontinens nyugati felére korlátozódott. Jóllehet a vállalat kereste a lehetőségeket, de 
a hetvenes évek közepéig az ún. keleti-blokk országaival nem született hivatalos export kereskedelmi 
megállapodás. Az első megállapodást 1977-ben kötötték a hivatalos kelet-német szervekkel (Grieger 
2009, p. 106.). A közép- és kelet-európai térség politikai és gazdasági elszigeteltségből adódóan, 
gyártási együttműködés illetve leányvállalat létesítése is csak Nyugat-Európában volt kivitelezhető. 
A vállalat termelési pontjainak európai terjeszkedése is ebben az összefüggésben volt értelmezhető, a 
közép- és kelet-európai térség demokratizálódását követően a vállalat európai befektetéseinek 
túlnyomó hányada már ezeken a területeken valósult meg. 
A Volkswagen a második világháborút követően extenzív exportpolitikával számos európai 
országban kötött gyártásra vonatkozó licencszerződést a független gyártókkal. A vállalat első európai 
termelő üzeme a belgiumi Volkswagen Bruxelles S.A. volt, amely 1971-ben került a Volkswagen 
többségi tulajdonába. A Volkswagen a belga importőr vállalat korábbi termelését vette át majd 
megnövelte annak kapacitásait, tulajdonrészét 1975-ig 100%-ra növelte. 
1973-ban a Volkswagen második termelési pontját a szocialista blokkhoz tartozó, de gazdasági 
tekintetben a nyugati országokhoz kötődő Jugoszláviában hozta létre. 1969-ben az Auto Union 
(amely ekkor már a Volkswagen csoporthoz tartozott) megvásárolta a német NSU-Motorenwerkét 
ezzel a Volkswagen hozzájutott az NSU jugoszláv partnervállalati kapcsolataihoz. A Szarajevó 
melletti Vogošćában található Preduzeće Tito Sarajevo (PRETAS) 1963-óta gyártott motorokat és 
gépkocsikat NSU licenc alapján. Az üzemet 1967-ben a jugoszláv UNIS Holdingba integrálták. 
1972-ben a Volkswagen és az UNIS Holding megállapodott az üzem további hasznosításáról és TAS 
Tvornica Automobila Sarajevo vegyesvállalat létrehozásáról, így 1973-ban megkezdődött a 
Volkswagen gépkocsik összeszerelése. A kisszériás gyártásnak (lásd ábra) a kilencvenes évek elején 
a délszláv háború vetett véget. Az üzem 1998-ban Volkswagen Sarajevo d.o.o. néven újraindult. A 
kezdeti időszakban Škoda típusú személygépjárművek összeszerelést végezte, később 
alkatrészgyártásra állt át. 
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22. ábra: Az európai termelés térbeli eloszlása az NSZK nélkül 
(1971-2010, darab) 

 
* az 1984-es és 1985-ös spanyolországi termelési adatok a SEAT-nál történő bérgyártást jelentik. 
BE: Belgium, BIH: Bosznia-Hercegovina (ill. Jugoszlávia), SP: Spanyolország, PT: Portugália, CZ: Csehország, SK: Szlovákia, HU: 
Magyarország, RUS: Oroszország,  

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
Az európai gyártási adatok a hetvenes és a nyolcvanas évek között nem mutattak jelentősebb 
bővülést, a váltás 1984-ben következett be (lásd: 22. ábra). A spanyol Sociedad Española de 
Automóviles de Turismo, SA (SEAT) és Volkswagen AG 1982-ben között kötött együttműködésének 
köszönhetően, a spanyol üzem 1984-ben németországi részegységek felhasználásával megkezdte a 
Volkswagen és az Audi egyes modelljeinek összeszerelését (Volkswagen 1985, p. 9.). A 
megállapodás a spanyol piacra történő belépés mellett segített fenntartani a foglalkoztatást az Audi és 
a Volkswagen német gyáraiban is (Volkswagenwerk 1983, p. 9.). A kezdeti 28 ezer legyártott 
Volkswagenről a spanyol vállalat – amely 1986-ban a Volkswagen többségi tulajdonába került – a 
termelését 1992-ig több mint 220 ezer darabra növelte. Majd az ezt követő időszakban folyamatosan 
csökkentette ezt a számot, végül 2010-ben mindösszesen 10 ezer Volkswagen és Audi gépkocsit 
gyártottak. 1982-ben a spanyol kormány és a Volkswagen között egy másik megállapodás is 
született, a SEAT-hoz tartozó, észak spanyolországi Pamplona üzemben a Volkswagen Polo típusú 
gépkocsik összeszereléséről108

                                                           
108 Volkswagen Navarra Historia: http://www.vw-navarra.es/fabrica/historia_desarrollo.aspx 

. Amely alapján a Volkswagen által finanszírozott beruházásnak 
köszönhetően évi 90 ezer Volkswagen Polo összeszerelésére nyílt lehetőség. 1993-ban a Volkswagen 
átvette az irányítást a cég felett és megalakította a Fábrica Navarra de Automóviles, S.A-t, ezzel is 
elkülönítve a termelést az egykori tulajdonostól a SEAT-tól. 1986-ban a SEAT a Volkswagen 
többségi tulajdonába került, amellyel közel megduplázódott a gyár NSZK-n kívüli európai termelése. 
A megállapodással nem csak a spanyol piacra történő belépését biztosította magának a vállalat, de a 
németországinál kedvezőbb termelési feltételeknek köszönhetően a versenyképességét is fokozta 
(Tolliday 1995b). 
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1998-ban a Volkswagen AG megvásárolta a Bugatti Automobiles S.A.S-t, az Automobili 
Lamborghini S.p.A-t. és a Bentley Motors Limited autógyárakat, valamint a Rolls-Royce márka 
jogait. Az akvizíciók kivétel nélkül a cégcsoport presztízsének növelését, illetve a vállalat számára 
eddig nem vagy csak részelegesen lefedett új piaci szegmensekbe történő belépést szolgálták. A 
luxuskategóriát képviselő autógyárak termelésük mennyiségét tekintve ugyanis nem jelentettek 
lényeges változást a kibocsátási adatokban. 
 
A kilencvenes évektől a közép- és kelet-európai demokratizálódási folyamatokkal egy időben, a 
Volkswagen intenzív terjeszkedésbe kezdett a közép- és kelet-európai volt szocialista országokban. 
A kilencvenes években jelentős felvásárlások és zöldmezős beruházások valósultak meg. A vállalat 
számára az egyik legígéretesebb lehetőség a cseh Škoda Automobilová a.s. privatizációjára kiírt nyílt 
pályázaton való részvétel volt. A német cég 1990-ben megkapta az engedélyt a vállalat többségi 
részesedésének megvételére. 1991-ben a gyár megvásárlásával a Volkswagen újabb térségben jelent 
meg. 1990-ban a Škoda termelése évi 180 ezer gépjármű volt – amelyből 150 ezret az akkori 
Csehszlovákiában értékesítettek, holott a belső piacon akár 250 ezer gépjárműre is megvolt a kereslet 
(Pavlínek 2008, p. 80.), mindez komoly növekedési lehetőséget jelentett a Volkswagen számára. 
Ezzel a vállalat Dél-Európa (az Ibériai félsziget) után a közép- és kelet-európai országok piacán is 
megerősítette pozícióit. Az egykori szocialista állami vállalat átalakítása és annak betagozódása egy 
globális autóipari rendszerbe az első években nem volt problémáktól mentes. A kezdeti nehézségek 
után a befektetéseknek köszönhetően azonban a gyár teljesítménye javuló eredményeket mutatott 
(Sander 1994).  
A kilencvenes években, Európában, lengyelországi, magyarországi és szlovákiai üzemek 
létrehozásával a vállalat további erősítette pozícióit. 1991-ben a Volkswagen a pozsonyi Bratislavské 
Automobilové Závodyval közösen létrehozza a Volkswagen Bratislava, spol. s r. o. vegyesvállalatot, 
amelyet 1998 végéig teljes egészében kivásárolt. 1999-ben a kivásárlást követően a cég nevét 
megváltoztatják és megalakul a Volkswagen kizárólagos tulajdonában lévő Volkswagen Slovakia, 
a.s. Az egykori „kisérleti autógyárban” jelenleg a vállalat különböző márkáinak végösszeszerelése 
zajlik. 2000-ben a közép szlovákiai Turócszentmártonban (Martin) megkezdte működését a 
hajtáslánchoz és a futóműhöz kapcsolódó alkatrészgyártó üzem. 2004-ben pedig az északkelet 
szlovákiai Kassán indult be az SKD109

                                                           
109 Lásd: 5. fejezet. 

 rendszerben végösszeszerelésre szánt autók gyártása, 
amelyeket összeszerelésre többek között az oroszországi Kalugában található üzembe szállítottak 
(DB Schenker 2013; Volkswagen Slovakia 2013). 
A Volkswagen AG gyártási és technológia együttműködést kötött a Ford Motor Company-val, 
amelynek alapján a portugáliai Palmelában megalapítják az Autoeuropa-Automóveis LDA-t. A 
gyárban a Forddal közösen a Galaxy modell alapjaira épülő Volkswagen és SEAT modellek gyártása 
zajlott. Az együttműködés lezárulása után a Volkswagen AG 1999-ben kizárólagos tulajdont szerzett 
a cégben és a gyár a továbbiakban csak Volkswagen modellek összeszerelésével foglalkozott. 
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A Volkswagen Poznań SA-t 1993 májusában közösen alapította a Volkswagen AG és a 
mezőgazdasági gépeket gyártó Fabryką Samochodów Rolniczych. A Volkswagen 1996-ig 
fokozatosan kivásárolta a lengyel társtulajdonost, majd 1997-ben a céget integrálta a 
haszongépjárműveket gyártó Volkswagen Nutzfahrzeugébe (lásd: 7. táblázat).  
 
A Volkswagenhez tartozó Audi AG első Németországon kívüli leányvállalatát 1993-ban hozza létre 
a nyugat-magyarországi Győrött. Az Audi Hungaria Motor Kft. fő tevékenysége a Volkswagen 
Csoport vállalatai számára történő motorgyártás, mindezek mellett a gyárban jelenleg kisszériás autó 
összeszerelés is folyik, amelynek volumene a pótlólagos beruházásoknak köszönhetően folyamatosan 
növekszik. A Volkswagen 1993-at követően a folyamatos beruházásoknak és fejlesztéseknek 
köszönhetően a magyarországi leányvállalatát a Csoport egyik legnagyobb és legfontosabb 
motorgyárává fejlesztette. 
 
A Volkswagen 1999-ben hozza létre délnyugat lengyelországi Polkowicében Volkswagen Motor 
Polska Sp. z o.o-t. A motorgyártásra és a hozzá kapcsolódó alkatrészgyártásra szakosodott üzem, 
jelentős szerephez tölt be a vállalat hajtáslánc gyártásában, kiszolgálva az európai és a tengerentúli 
leányvállalatokat (Túry, 2014c). A Volkswagen termelésének növekedésével párhuzamosan a 
külföldi üzemek létrehozásakor a motorgyártási kapacitás bővítése, mint értéklánc tevékenység 
jelentősége is megnőtt. A Volkswagen Csoport megalakulása óta összesen öt nagy motorgyárat 
hozott létre az 1969-ben alapított németországi salzgitterit, az 1989-ben alapított chemnitzit, az 1993-
ban alapított győrit, az 1996-ban alapított sao carlosit és az 1999-ben Lengyelországban beüzemelt 
polkowiceit.  
 
Oroszország, mint európai feltörekvő piac, a Volkswagen számára is jelentős vonzerőt képviselt. A 
magas importvámoknak köszönhetően azonban a vállalat a helyi összeszerelés és termelés nélkül 
versenyképtelen az orosz piacon. A Volkswagen ezért 2006-ban megállapodást írt alá egy helyi 
összeszerelő üzem létesítéséről.110 Az LLC Volkswagen Group Rus leányvállalat 2007 novemberében 
kezdi meg az SKD készletekből történő összeszerelést, a Moszkvától 180 kilométerre, délnyugatra 
található Kalugában. Az üzemben 2009 végéig közel 100 ezer Volkswagen és Škoda gépkocsit 
szereltek össze.111

6.2.8. Amerikai Egyesült Államok 

 2009 végén a gyártást is beindították majd 2010-ben mintegy 3100 munkás évi 
közel 40 ezre autót szerelt össze.  
 

Az Egyesült Államok piacán való jelenlét a vállalat számára a kezdetektől fogva egyszerre jelentett 
stratégiai célt és kihívást. Az első szállítások 1949 elején kezdődtek (Tolliday 1995a). A vállalat 
üstökösként robbant be az átlagos amerikai autókhoz képest újszerű és szokatlan formát képviselő 

                                                           
110 http://www.volkswagengrouprus.ru/en/company/kaluga 
111 https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-Group-starts-full-production-in-
Russia/view/125598/6e1e015af7bda8f2a4b42b43d2dcc9b5?p_p_auth=g2kYAgpC 
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Volkswagen Bogárral, amellyel a hatvanas évek elejére 10 százalékos részesedést ért el. A piaci 
jelenlét mellett a cég folyamatosan kereste a helyi termelés megvalósításának lehetőségét. A dollár és 
a nyugat-német márka (Deutsche Mark) közötti árfolyam ingadozások és a márka felértékelődése 
egyre költségesebbé tették az exportból történő ellátást. 1955 júliusában megalakult a Volkswagen 
United States Inc. azzal a céllal, hogy részletesebb piaci ismeretek birtokában elősegítsék a márka 
észak-amerikai eladásait és megalapozzák a helyi gyártás elindítását. Két amerikai vállalat a 
Studebaker and Packard egyesülésével a Volkswagen számára lehetőség nyílt egy modern 
gyártóüzem megvásárlására. 1955 augusztusában a Studebaker and Packard és a Volkswagen 
megegyezett az amerikai vállalat new brunswicki üzemének megvásárlásáról. Az üzem azonban az 
előzetes számítások ellenére és a magas termelési költségek miatt, nem volt képes az import 
járművekkel azonos minőséget versenyképes árakon előállítani, ezért a termelést nem indították be 
(Volkswagen 2008b, p. 46.). A Volkswagen United States Inc. megszűnt és ezzel egy időben 
megalakult az eladásokat koordináló Volkswagen of America, Inc. Az észak-amerikai piacot 
továbbra is az európai gyárakból látták el. 
A hatvanas évek végén és különösen a hetvenes évek elején az olajválság és a Volkswagen Bogárral 
kapcsolatos műszaki és közlekedésbiztonsági problémák az eladások drasztikus csökkenését 
okozták112

Az üzem tízéves fennállása alatt jó néhány a vállalat által elkövetett stratégiai hibára derült fény. A 
legfontosabb mulasztásnak az bizonyult, hogy a gyártás során a németországi gyakorlatot nem 
helyezték át az amerikai környezetbe (Jürgens 1992, p. 75.). A munkavégzéssel kapcsolatos 
szabályok és protokoll az amerikai rendszernek felelt meg (Dombois 1982, p. 249.), amely nem hozta 
a német minőségnek megfelelő elvárásokat és hatékonyságot. A Volkswagen nem fordított kellő 
hangsúlyt a képzésre, emiatt munkaerőhiány alakult ki, így más üzemekből volt kénytelen 
munkásokat bérelni. A műszaki feltételek tehát azonosak voltak a német és az amerikai üzemben, a 
munkavégzés és a munkaerő közötti különbségek miatt azonban a westmorelandi üzem nem hozta a 

. A hetvenes évek elején a típusváltással egy időben újra felvetődött az amerikai gyártás 
lehetősége, azonban ezt a magas termelési költségek miatt ismét elvetették. Tették ezt annak ellenére, 
hogy az alternatívaként kínált lehetőség a mexikói gyártás felfuttatása és a piac onnan történő ellátása 
negatívan befolyásolta a márka image-t (Volkswagen 2008b, p. 95.). Az eladások visszaesése és az 
importra alapozott ellátás napi szintű veszteségtermelése alapján a vállalat vezetése arra a döntésre 
jutott, hogy ha meg akarják tartani az Egyesült Államok piacát, akkor létre kell hozniuk egy termelő 
üzemet. A Volkswagen Golf amerikai verziója a Rabbit 1976-os észak-amerikai bevezetését 
követően 1978-ban kezdték el a gyártást a Volkswagen westmorelandi üzemében. A Pennsylvania 
államban található üzem mellett egy időben az ország keleti részén található Nyugat-Virginia 
állambeli South Charlestonban is elindult a termelés. A nyugat-virginiai üzem préselt karosszéria 
alkatrészekkel látta el a központi, westmorelandi összeszerelő üzemet. Az Amerikai Egyesült 
Államokban lévő tevékenység kizárólag az összeszerelésre korlátozódott, a motorok egy része, a 
tengelyek valamint a hűtőegység a Volkswagen mexikói gyáregységből érkeztek, a sebességváltók és 
a motorok pedig a németországi üzemből (UNCTC 1983, p. 189.; Volkswagen 2008b, p. 104.).  

                                                           
112 1973 és 1976 között az eladások mennyisége a felére esett vissza (Volkswagen 2008b, p. 95.). 
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várt eredményeket. A cég ezért 1987-ben felhagyott a gyártással a south charlestoni üzemében és 
1988-ig a westmorelandi üzem igényeit részben németországi, részben pedig külső forrásból 
elégítette ki (The Pittsburgh Press 1985).  
A külső körülmények sem voltak igazán kedvezőek az amerikai termelés számára. Jóllehet a Golf 
észak-amerikai megfelelője a Rabbit az amerikai vásárlók körében hamar népszerűvé vált, azonban a 
hetvenes évek végén megjelenő japán import (Honda, Toyota) áraihoz képest versenyképtelen volt 
(Fine et al. 1996), és az eladások meredeken estek. További piaci veszteséget okozott a vállalatnak, 
hogy az üzemanyagárak csökkenése miatt a vásárlók érdeklődése ismét a nagyobb autók irányába 
fordult. Az üzemet a veszteségek miatt 1988-ban kénytelenek voltak bezárni. A westmorelandi 
termelés során használt gépeket Kínába a changchuni FAW (First Automobile Works) üzembe 
szállították (The New York Times 1989). A Volkswagen számára az egyre zsugorodó amerikai 
piacot a NAFTA megalakulását követően a mexikói üzemből látták el. Az 1988-at követő időszakban 
a Volkswagen mindvégig kereste az amerikai (piaci) visszatérés lehetőségét, nem csak az értékesítés, 
hanem a termelés esetében is.113

6.2.9. Argentína 

 
 

A nyolcvanas évekig Argentína csak exportpiaca volt a Volkswagennek, termelési tevékenység nem 
folyt az országban. A Volkswagennél még a hetvenes években, az eladások növelése érdekében, az a 
stratégiai döntés született, hogy a vállalat a brazíliai terjeszkedés mellett a másik dél-amerikai 
helyszínen, az argentin piacon is növelje aktivitását.  
Ugyanakkor az argentin leányvállalat megalapítása pusztán méretgazdaságossági szempontból nem 
volt indokolt, hiszen a brazil kapacitások bőségesen kielégítették az argentin keresletet is. A 
Volkswagen megjelenését az alakulófélben lévő MERCOSUR114

A termelési egység létrehozásának érdekében, 1980-ban a vállalat megszerzi az amerikai Chrysler 
helyi érdekeltségét a Chrysler Fevre Argentina S.A.I.C.-ot. Az említett vállalat, a motor és 
sebességváltó gyártás mellett, személygépkocsikat és kistehergépjárműveket (ún. pickupok) szerelt 
össze, 1978-ban mintegy 295 ezer autót állított így elő

, valamint az argentin autóiparra 
vonatkozó szabályozások indokolták (Novick et al. 2001). A Brazília és Argentína közötti 
kereskedelmi megállapodások és kvóták megnehezítették a brazil gyártású Volkswagenek 
behozatalát, illetve ellentételezéshez kötötték a kedvezményeket. A vállalatnak így megérte 
létrehozni egy termelő egységet és argentin gyártású gépjárművek exportjával kiváltani a hazai piaci 
keresletet kielégítő brazil behozatalt.  

115

                                                           
113 2008 júliusában a Volkswagen bejelentette, hogy ismét termelő üzemet hoz létre az Amerikai Egyesült 
Államokban a Tennessee állam béli Chattanooga városában. Az üzem 2011-ben kezdte meg a működését évi 150 
ezre darabos kapacitással. Az üzemben a karosszéria elemek gyártása és fényezésa, valamint az összeszerelés 
történik.. (http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/news/2008/07/US_Tennessee.html) 
114 Dél-amerikai Közös Piac (spanyolul: Mercado Común del Sur, portugálul: Mercado Comum do Sul) egy 1986-
ban Brazília és Argentína között létrejött kereskedelmi megállapodáson alapuló szervezet, amely Uruguay, Paraguay 
valamint később Venezuela csatlakozásával nemzetközi szervezetté fejlődött.  
115 La historia de la industria automotriz Argentina  
http://www.auto-historia.com.ar/Historias/Chrysler_Argentina_EN.htm 

. 1980-ban a tulajdoncserét követően 
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felvette a Volkswagen Argentina S.A. nevet. A termelést 1980-ban kezdte el 4255 foglalkoztatottal a 
fővárosban, Buenos Airesben lévő két telephelyen San Justoban és Monte Chingoloban. A népszerű 
modellek gyártásának folytatása mellett a korábbiaknál lényegesen magasabb minőségben történő 
előállítás is szerepelt a vállalat rövid távú stratégiájában.116

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A nyolcvanas és kilencvenes években a vállalat eléggé megérezte a dél amerikai pénzügyi és 
gazdasági válság okozta keresletcsökkenést. Hasonlóan a brazíliai leányvállalathoz 1987-ben itt is 
létrejött a Volkswagen Argentina és a Ford of Argentina szövetségéből alakult Autolatina Argentina. 
A szövetség felbomlása Argentínában is előre jósolható volt (Novick et al. 2001) és csak a 
konjunktúra beindulásáig tartotta össze a négy (amerikai, német, brazil és argentin) kulturálisan és 
vállalatvezetési stílusában is igen eltérő vállalatot. A szövetség megalakulásával egy időben a 
gyártási tevékenységét a pachecoi üzembe helyezték át. 
Az Autolatina szövetség felbomlásával járó önállóság visszaszerzése Brazíliához hasonlóan 
Argentínában is együtt járt a termelés bővülésével és a technológiai modernizációval. A pachecoi 
üzemet 1995-ig több millió márkás beruházással Volkswagen Ipari Központtá fejlesztették, valamint 
létrehozták az ország központjában, a fővárostól 700 kilométerre, nyugatra található Cordobában a 
Cordobai Ipari Központot. A vállalat termelése a kilencvenes éveket követően meglehetően hullámzó 
képet mutatott (lásd: 23. ábra), a 2000-es évek közepétől megfigyelhető növekedés 2010-ig tartósnak 
bizonyult.  

. A legtöbb Chrysler modell gyártását 
beszüntették, kivételt képezett a „Dodge 1500”, amelyet egészen a kilencvenes évekig Volkswagen 
1500 név alatt gyártottak. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a brazíliai és európai gyártású 
modellek behozatala is. A gyár a termelését tekintve a nyolcvanas években Volkswagen legkisebb 
üzemének számított (Volkswagenwerk 1981, p. 15.), amely napjainkban is igaz, mivel a teljes 
vállalati termelésen belül az argentínai üzem adja a legkisebb hányadot, 2010-ben is mindössze 1,2 
százalékot.  

23. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak számának alakulása  
a Volkswagen argentínai leányvállalatánál 

termelés a bal tengelyen (darab), foglalkoztatottak a jobb tengelyen (fő) 

                                                           
116 Volkswagen Argentina, historia http://www.volkswagen.com.ar/es/volkswagen-argentina0/historia0.html 
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6.2.10. Kína 

A Kínában történő terjeszkedés alapvetően változtatta meg a Volkswagen nemzetközi termelési 
szerkezetét. A kínai terjeszkedés nem csupán hatalmas piacot és új termelési kapacitásokat teremtett, 
de a helyi sajátosságokkal és a globalizációs folyamatokkal együtt átalakította mindazt a gyakorlatot, 
amit eddig a Volkswagen külföldi termelése során alkalmazott. A technológiai fejlődés és a globális 
termelési rendszerek pedig lehetővé tették a növekvő skálahozadék és a költséghatékonyság komplex 
(kedvező kombinációjú) területi szintű allokációját, amely a kínai termelés és a hozzáadott érték 
ugrásszerű növekedését jelentette. A nemzetközi méretekben értékesítő és gyártó vállalatok117

A kínai kapacitások kiépítése 1999-ig két vegyesvállalattal valósult meg, azt követően pedig a 
pekingi központú befektetési vállalat által. Az autógyártás (végtermék összeszerelése) a kilencvenes 

 
számára stratégiai fontosságú (Dunning 1993) volt az országban történő megjelenés, amely a 
hetvenes évek végétől megindult kínai reform és nyitási politikának volt köszönhető. Hiszen a 
„kommunista Kína” hatalmas belső piaca és a termeléshez szükséges tényezők kedvező összetétele 
jelentős növekedési potenciált jelentett a nemzetközi vállalatok számára (Brandt - Rawski 2008).  
A Volkswagen már a reformok bejelentésének évében 1978-ban megkezdte a tárgyalásokat a 
Kínában létesítendő összeszerelő üzem létrehozásáról (Lee 2001, p. 28.). 1982-ben 
szándéknyilatkozatot írtak alá a Shanghai Tractor and Automobile Corporationnel egy kínai 
vegyesvállalat alapításáról és a próbatermelés elindításáról. Hosszú tárgyalásokat követően 1984-ben 
a végleges szerződés is aláírásra került. A Shanghai-Volkswagen Automotive Company, Ltd-ben a 
Volkswagennek 50%-os részesedése lett, ahol 1985-ben megindult a Volkswagen gépkocsik 
összeszerelése. A CKD rendszerben üzemelő gyár az első évben mintegy 1700 Volkswagent szerelt 
össze. Az első modell a Volkswagen Santana tíz éven keresztül uralta a kínai eladásokat, piaci 
részesedése közel 85 százalékos volt (Jin Jing 2008). A kapacitásokat folyamatosan növelték 
(Volkswagen 1986, p. 70.) és más tevékenységek kialakítására is sor került (motor összeszerelés, 
alkatrészgyártás), így 1993-ban már 100 ezer autót szereltek össze. A kínai piac felvevőképessége 
egyre növekedett, ezért a kapacitásokat 1990-ben egy újabb megállapodással növelték. Kína másik 
meghatározó autóipari vállalatával a First Automobile Works-szel (FAW) 1991-ben létrehozták 
közös leányvállalatukat a FAW-Volkswagen Automotive Company Ltd-t amely szintén a kínai piacra 
szánt autók összeszerelését végezte. A cégben a Volkswagennek 40 százalékos részesedése volt.  
A Volkswagennek 1986-ban csupán 1900 foglalkoztatottja volt Kínában, amely 2010-re közel 40 
ezerre, termelése az évi 1700 darabról 1,7 millióra nőtt. A Volkswagen három leányvállalattal 
képviseltette magát az kelet-ázsiai országban, a sanghaji központú Shanghai-Volkswagen Automotive 
Companyvel, a changchuni központú FAW-Volkswagen Automotive Companyvel és az 1999-ben 
létrehozott pekingi központú Volkswagen (China) Investment Company Ltd-vel, utóbbi 100 
százalékban a vállalat tulajdonában van, jelenleg is.  

                                                           
117 A Volkswagen az American Motors után másodikként hoz létre Kínában vegyesvállalati autóipari összeszerelő 
üzemet. 
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években három gyárban folyt118

6.2.11. India 

, a részegységek más, elsősorban európai gyárakból kerültek ide. A 
kétezres évektől részben a Kínában alapított befektetési vállalaton a Volkswagen (China) Investment 
Company Ltd-n keresztül, részben kínai vállalatok bevonásával növelték meg a helyi hozzáadott 
értéket a részegységek gyártásához szükséges kapacitások kiépítésével. 
2001-ben a sebességváltókat gyártó Volkswagen Transmission (Shanghai) Company Ltd., 2004-ben a 
karosszéria alkatrészeket gyártó Volkswagen FAW Platform Company Ltd., 2005-ben a motorokat 
gyártó Shanghai Volkswagen Powertrain Company Ltd. és a Volkswagen FAW Engine (Dalian) Co., 
Ltd. megalapítására került sor.  
2007-ben a befektetési vállalat 100 százalékos tulajdonában lévő Volkswagen Automatic 
Transmission (Dalian) Co., Ltd. jött létre az észak kínai Dalian városában. 2010-ben a Volkswagen a 
FAW-val egy Foshanben, a SAIC Motor Corporation-nel pedig egy Yizhengben történő új autógyár 
létrehozásáról állapodik meg.  
A Volkswagen a kétezres évek utáni értékesítési politikájában egyértelműen a kínai piacon történő 
eladásokat helyezte előtérbe. A kínai termelés növelése nem csak a gyártás mennyiségét növelte 
meg, hanem a termelés vertikuma is szélesedett. A részegység és alkatrészgyártó kapacitás mind az 
öt üzeme a 2001-2010 közötti időszakban valósult meg.  
 

A vállalat történetében először fordult elő, hogy nem közvetlenül a Volkswagen, hanem valamelyik 
leányvállalata kezdte meg a Csoport piaci terjeszkedését. A cég cseh leányvállalata a Škoda Auto a.s. 
2001 óta van jelen az indiai piacon, ekkor alapította meg a Skoda Auto India Private Ltd.-t 
(Volkswagen 2008a, p. 61.). Az autók gyártását SKD119 készletekből történő készre szereléssel 2002-
től az aurangabadi üzemben végezték. 2003-tól az indiai kormány behozatalra vonatkozó 
szigorításának köszönhetően az SKD készletekre alapozott összeszereléssel fel kellett hagyniuk, 
helyette a vállalat átállt a CKD120

A Volkswagen 2007-ben alapította meg „saját” leányvállalatát, a Volkswagen India Private Ltd-t a 
délnyugat-indiai Puneben (Volkswagen 2008a, p. 61.). A punei üzem 2009-től nem csak a 
Volkswagen típusok összeszerelését végezte, de közreműködött a Škoda típusok gyártásában is, 
ezzel a két üzem közötti együttműködés a típusok tekintetében kölcsönössé vált. A kétezres évek 

 készletekre alapozott gyártásra (Škoda 2003, p. 34.). Az üzem 
fejlesztése hosszú távon mindenképpen szükséges volt, mivel az indiai piac növekedési lehetőségei 
előre vetítették a termelés növelését, és a teljes gyártási vertikum Indiába történő kitelepítésének 
szükségességét. A fejlesztések 2008-ra fejeződtek be, addig a gyárban 3-400 fő évente pár ezer 
darabos gyártási kapacitással dolgozott. 2007-végétől megkezdődött a Volkswagen típusú autók 
összeszerelése, ezzel fokozatosan nőtt az éves gyártási darabszám és a foglalkoztatottak száma is 
(lásd 13. táblázat). 

                                                           
118 A Shanghai-Volkswagen Automotive Companynek két autógyára volt, a kelet-kínai Sanghajban és Nancsingban 
(Nanjing), a FAW-Volkswagen Automotive Company-nek pedig az észak-kínai Csangcsunban (Changchun) van 
üzeme. 
119 Lásd: 5. fejezet. 
120 Lásd: 5. fejezet. 
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végéig az SKD és a CKD készletekből történő gyártásról egyre inkább a helyi hozzáadott érték 
maximális kihasználására álltak át (Chacko 2011, p. 17.). Jóllehet a hat évtizedes időtávon belül az 
indiai termelés nyolc éve, és különösen a termelés mennyisége nem számottevő, a piac mégis igen 
fontos a vállalat számára ezért az adatbázisomban is szerepel. 
 

13. táblázat: A Volkswagen Csoport indiai termelési pontjaink fontosabb adatai 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Skoda Auto India 
Private Ltd / 
Aurangabad 

gyártás (1) 
4 401 4 708 7 050 8 710 12 599 12 870 20 9752 11 8832 18 8002 

 értékesítés n.a. 4 656 7 202 8 951 12 105 12 170 16 051 14 535 20 019 
 foglalkozatottak 200 200 300 350 378 n.a. n.a. n.a. 1 034 
Volkswagen India 
Private Ltd / Pune 

gyártás - - - - - - - 4 600 38 000 

 foglalkozatott - - - - - - -  3 425 
 értékesítés - - - - - - - 4 600 33 322 
összes értékesítés  4 656 7 202 8 951 12 105 12 170 16 051 19 001 53 341 
 foglalkoztatottak (3) 200 200 300 350 378 478 1 450 1 986 4 459 

1: 2008-ig nem gyártás, hanem nagyobbrészt SKD valamint CKD készletekből történő összeszerelés 
2: Volkswagen modellekkel együtt 
3: 2004-2006 között csak a Škoda indiai leányvállalata, 2007-től a Volkswagen punei üzemével együtt 

 

6.3. Az eladások területi eloszlásának alakulása 

A Volkswagen hat évtizedes fejlődése során, a vállalat nemzetközi tevékenységének növekedéséből 
adódóan az eladások területi szerkezete egyre összetettebbé vált. Ebben a részben az eladások területi 
eloszlásával és a fontosabb növekedési periódusok lehatárolásával valamint azok mélyebb 
elemzésével foglalkozom. 
 

24. ábra: A Volkswagen eladásainak alakulása  
(1950-2010 között, millió darab) 

 
1950-1965 1966-1973  1974-1991/92 1993-2010  

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
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A vállalat hat évtizedes növekedésének mértékét jól érzékelteti, hogy a Volkswagen által az 1950-es 
években értékesített gépjárművek száma évi 90 ezerről, 2010-re a nyolcvanszorosára, 7,2 millió 
darabra nőtt. A 24. számú ábrával az összes eladás időbeli alakulását mutatom be. Ahol jól láthatóan 
kirajzolódnak a jelentősebb periódusok, a megfigyelési időszakra vonatkozó lineáris trendhez képest 
és, a szakaszhatárok egybeesnek a 25. számú ábrán megállapított évszámokkal.  
 
A 25. számú ábrával az egyes piacok/kiemelt térségek eladásokból történő részesedésének időbeli 
változását szemléltetem (részletes adatokért lásd: F8. táblázat a Függelékben). Az adatok 
alakulásából megállapítottam, hogy a kiemelt jelentőségű piacok megerősödése illetve háttérbe 
szorulása területileg is egyértelműen leképezhető. A teljes értékesítés alakulása alapján 
meghatározott konjunktúra időszakok, tehát minden esetben kapcsolódnak egy-egy kiemelt piac vagy 
térség megerősödéséhez illetve háttérbe szorulásához.  
 

25. ábra: Az eladások területi eloszlása a kiemelt jelentőségű piacokon és térségekben  
(az eladások alakulása 1950 és 2010 között, százalék) 

 
  1950-1965 1966-1973  1974-1991/92 1993-2010  

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adatbázis alapján 
 
A vállalatnál a kezdetektől megfigyelhető intenzív terjeszkedési és piacbővítési tevékenységet az 
eladási adatok is jól tükrözték. 1950-ben a Volkswagen eladásainak közel 70 százaléka még a 
nyugat-németországi értékesítésből származott, a külföldi eladásokból származó jövedelem azonban 
már 1956-ban átlépte az eladások 50 százalékát. A vállalat bevételeinek alakulása (végső soron 
sikeressége) piaci értelemben így már az ötvenes évek közepétől a külpiacokon tapasztalható kereslet 
és versenyképesség függvényévé vált.  
A továbbiakban áttekintem, hogy az eladások területi eloszlása alapján megállapított fejlődési 
korszakok (lásd: 25. ábra) milyen külső és belső hatásokkal magyarázhatók és, hogy milyen 
folyamatokat indítottak el a vállalat termelési szerkezetének átalakulásában.  
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6.3.1. Az ötvenes évektől a hatvanas évek végéig: a dinamikus növekedés időszaka  

Az első szakaszra, amely a háborút követő időszaktól 1965-ig tartott, az eladások dinamikus 
növekedése volt a jellemző. A vállalat hazai eladásai és a nyugat-európai valamint az Amerikai 
Egyesült Államok exportpiacokra történő szállításai ezen időszak alatt hatvanszorosára nőttek. A 
Volkswagen az Egyesült Államokban az ötvenes évek közepén jelent meg, majd rövid idő alatt 1959-
re a korábbi egy százalékról 10 százalékra növelte piaci részesedését (Eden 1996, p. 513.). Az 
értékesítési térképen ekkor már szerepelt Brazília, de az eladások mennyisége és növekedése 
alulmúlta az említett fejlett országokét. Az európai exportpiacok a vállalat számára a második 
világháborút követően egészen napjainkig stratégiai szerepet töltenek be. A negyvenes évek végén 
újjáéledő Európában a katonai megszállás alatt lévő ország számára, politikai okok miatt a 
kereskedelemi kapcsolatok tekintetében csak nyugati orientáció jöhetett szóba. A nyugat-európai 
exportpiacokon történő eladásokból befolyó összeg napjainkig a Volkswagen legnagyobb és 
legfontosabb bevételi forrása. 2010-ben a külföldi értékesítés egyharmada, a nyugat-németországi 
értékesítéssel együtt pedig a gépjárművek közel fele talált gazdára Európában.  
A világgazdaság másik fejlett térségének az Egyesült Államoknak a piaca a vállalat számára globális 
értelemben jelenleg is kulcsfontosságú. A Volkswagen az észak-amerikai piacot egységesen kezeli, 
azaz Kanada és az Egyesült Államok mellett, Mexikót is ide sorolja. Valójában azonban az észak-
amerikai jelenlét döntő részét az Amerikai Egyesült Államok piaca jelenti. Az észak-amerikai 
országban a piaci bevezetést követően az eladások a hatvanas évek végéig dinamikusan, évi átlagban 
28 százalékkal növekedtek. Ez a két évtized jelentette a Volkswagen aranykorát az észak amerikai 
országban, és a vállalat számára ez az egyetlen olyan térség, amely számos – részben piaci, részben 
pedig strukturális – okok miatt a későbbiekben kudarcok sorát volt kénytelen elszenvedni. A vállalat 
eladásai az észak amerikai kontinensen ebben az időszakban jelentős növekedést mutattak. A 
hatvanas évek végén, amikor a nyugat-németországi értékesítés visszaesett, az Amerikai Egyesült 
Államokban eladott Volkswagen autók száma meghaladta a hazai értékesítést, így 1967-ben és 1968-
ban előállt az a helyzet, hogy az észak-amerikai ország volt a vállalat legnagyobb piaca.  
Az 1966-67-ben bekövetkezett háborút követő válság a Német Szövetségi Köztársaság első jelentős 
gazdasági visszaesése volt (Herlyn et al. 2012, pp. 42-43), amely különösen érzékenyen érintette az 
akkor még főleg a nyugat-német eladásoktól függő vállalatot.  
 

6.3.2. Rövid fellendülés után visszaesés: az olajválság világgazdasági hatásai  

A második növekedési időszak bizonyult a legrövidebbnek, mindösszesen öt évig, 1968-tól 1973-ig 
tartott. A növekedés hátterében a nyugati piacok, azaz a fejlett országok valamint a japán gazdaság 
fellendülése állt (Volkswagenwerk 1969, p. 6.). A Volkswagen számára a hazai eladások mellett a 
legfontosabb piacok továbbra is a nyugat-európai exportpiacok121

                                                           
121 A nyugat-németországi és a Nyugat-Németországon kívüli nyugat-európai értékesítés regionális megnevezésére a 
nyugat-európai exportpiacokat használom abban az esetben is, ha ott megindult a termelés.  

 és az Egyesült Államok voltak. 
Aggasztó (elő)jel volt, hogy az amerikai eladások dinamikája a korábbi növekedési ütemet 
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alulteljesítette. A korszak egyik kiemelkedő piaci tényezője Brazília volt, ahol a vállalat eladásai 
ebben az időszakban jelentősen növekedtek. Az egy ideje már termelő kapacitással is rendelkező 
Dél-afrikai Köztársaságban és Mexikóban történő eladások ebben az időszakban a vállalat 
értékesítések szempontjából nem voltak meghatározóak. Ennek a rövid konjunktúra időszaknak, a 
negyedik arab–izraeli háború (a jóm kippúri háború) nyomán kirobbanó 1973-as olajválság és 
gazdasági visszaesés vetett véget. A piacok töretlen fejlődésére alapozó Volkswagen számára 
egyúttal az is világossá vált, hogy a világgazdaságban bekövetkező turbulenciák hatása alól nem 
tudja kivonni magát (Volkswagenwerk AG 1968, p. 5.). A visszaesés az autóipar legtöbb szereplőjét 
érintette, csökkent a termelés az USA-ban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban, ezzel 
szemben Olaszország és Japán növelte termelését. 
A külső körülmények megváltozása mellett ekkor szembesült a vállalat a belső struktúra okozta 
versenyhátránnyal is (Jürgens 1998; Tolliday 1995b). Az okok nyilvánvalóak voltak: a Bogár 
monokultúra miatt elmaradt fejlesztések, és az erős német márka hatására az exportpiacokon 
elszenvedett veszteségek egyre jelentősebb problémát okoztak. Nem vált hasznára a Volkswagennek 
az sem, hogy az egyik legfontosabb exportpiacán az Egyesült Államokban a Bogár egyre kevésbé 
felelt meg a szigorodó közlekedésbiztonsági szabályoknak. Már a válságot megelőzően a hatvanas 
évek végén felvetődött a kérdés az iparággal foglalkozó szakemberek körében, hogy mi lesz a 
Volkswagennel, ha az amerikaiak már nem lesznek „elragadtatva” tőle (Nelson 1970, pp. 272-282. 
idézi: Tolliday 1995b, p. 113.).  
 

6.3.3. Átalakulás a hetvenes évek közepétől: jelentős földrajzi és szerkezeti változások  

Az 1973-as visszaesést követően az 1993-ig tartó harmadik fejlődési szakaszban a Volkswagen az 
összesített eladások terén a korábbi dinamikához képest jelentősen alulmaradt (lásd: 24. ábra). Az 
eltelt két évtized alatt az értékesítések mindvégig a hosszú távú trend alatt maradtak, a kezdetben évi 
2 millió eladott gépjármű csupán 3,5 millióra emelkedett. Ez az időszak azonban nem a kiemelkedő 
értékesítési adatokról, hanem a termelés szerkezetének és földrajzi eloszlásának változásáról (lásd: 
F8. táblázat a  Függelékben) szólt (Tolliday 1995b; Jürgens 1998).  
Ez az időszak a vállalat számára az Észak-Amerikában elszenvedett piacvesztést, az Európába 
történő értékesítés növelését, a nyugat-német piac visszaszorulását valamint az időszak elején a 
brazil eladások ugrásszerű növekedését jelentette. Ez utóbbi stabilizálta a vállalat bevételeit a fejlett 
térségben lévő (Nyugat-Németország, Nyugat-Európa, USA) eladások visszaesésekor.  
A vállalat ezen időszak alatt a nyugat-német piacon stabilan megtartotta 30 százalék körüli 
részesedését (a Volkswagen éves jelentései alapján). Az éves jelentések alapján a nyugat-
németországi értékesítési adatok változása a belső kereslet ingadozásából fakadt. A Volkswagen a 
hetvenes években jelentős modernizációt hajtott végre (Volkswagenwerk 1980, p. 5.), 
modellválasztékát lecserélte és megerősítette jelenlétét az európai exportpiacokon. Az olajválságok 
(1973 és 1979) okozta visszaesés illetve stagnálás időszakától eltekintve a nyugat-európai 
exportpiacain sikerült folyamatosan növelnie az eladásait. A javuló teljesítmény az európai irányba 
megtett piacbővítő intézkedéseknek volt köszönhető. Ebben az időszakban a vállalat számára a 
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nyugat-németországi eladások nagy kilengésével ellentétben, a nyugat-európai exportpiacok 
kiszámítható piaci növekedési hátteret jelentettek. A korszak jelentősége, hogy a nyugat-európai 
exportpiacokon történő értékesítések először 1985-ben, majd egy rövid ideig tartó visszaesést 
követően 1992-től immár véglegesen meghaladták a nyugat-németországi eladásokat. Az 1982-ben 
kötött összeszerelési megállapodás után a Volkswagen 1986-ban megszerezte a spanyol SEAT 
autógyártót, amellyel nem csak a termelési kapacitásait bővítette, de a piacait is kiterjesztette. Az 
1990-es német újraegyesítés, az egykori keleti blokkban lezajlott rendszerváltás, a cseh Škoda 
automobilová akciová spolecnost122

6.3.4. A kilencvenes évek: az eladások jelentős növekedése és új piacok meghódítása  

 megvásárlása egyaránt piacbővítési lehetőséget jelentett a 
vállalat számára. A piacbővítésnek köszönhetően a nyolcvanas évek közepétől a kilencvenes évek 
elejére a vállalat 75 százalékkal növelte Németországon kívüli európai eladásait. 
Az Egyesült Államokban történő eladások 1973 és 1976 között, azaz három év leforgása alatt nem 
kevesebb, mint 60 százalékkal estek vissza. Az eladások az elkövetkező években a modellváltás és a 
helyi gyártás beindítása ellenére sem növekedtek. Ez a stagnálás a nyolcvanas évek végéig tartott, 
amikor tovább csökkentek az eladások. Az amerikai piacon a hatvanas évek végi közel 600 ezres 
darabszámról az eladások két évtized alatt, folyamatos csökkenés mellett a tizedére zuhantak, így 
1992-ben alig haladták meg a hatvan ezret. Ezzel a Volkswagen teljesítménye az észak amerikai 
piacon abszolút értelemben elérte a mélypontot.  
Ugyanekkor a hetvenes évek elején Dél-Amerikában és kiemelten Brazíliában kiugróan magas volt 
az értékesítés. 1976-ban és 1979-ben az eddigieknél lényegesen többet mintegy 460 ezer járművet 
adtak el a dél-amerikai országban. Dacára a növekedő eladásoknak Brazíliában a Volkswagen piaci 
részesedése az erősödő belső versenynek köszönhetően 1972-től folyamatosan csökkent, 1972 és 
1993 között 64,6 százalékról 36,8 százalékra esett vissza. Az új szereplők belépésével megváltozott a 
meglévő versenyhelyzet, a dél-amerikai piacon elszenvedett piacvesztés szintén alátámasztotta a 
vállalat működésének strukturális problémáit (Tolliday 1995b; Neto - D'Angelo 2000). A nyolcvanas 
években az eladások volumene is csökkent, amelynek hátterében a brazil és a dél-amerikai 
gazdaságok ebben az időszakban bekövetkezett összeomlása állt. A trendforduló Argentínában a 
nyolcvanas évek végén, Brazíliában pedig a kilencvenes évek elején volt. 
 

A vállalat negyedik, 1993-től kezdődő időszakát az eladások ugrásszerű növekedése és az egyes 
piacok illetve térségek súlyának átalakulása jellemezte. A megnövekedett értékesítés valamint a 
vállalati tevékenységek nemzetközi szinten való átszervezésének köszönhetően ez azt jelentette, hogy 
a Volkswagent a világgazdasági folyamatok a korábbiaknál jóval intenzívebben érintették 
(Volkswagen 1999, p. 16.; Volkswagen 2006, p. 54.). Ezzel együtt a vállalati eladások jelentős 
külföldi kitettségével és a piacok számának növekedésével a vállalat összességében sikeresen kivédte 
az eladások csökkenéséből fakadó, az egyes térségeket érintő negatív hatásokat.   

                                                           
122 Škoda Autógyártó Részvénytársaság. 
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A kilencvenes évektől a vállalati növekedés két tényezőnek volt köszönhető. Egyfelől a fejlett 
piacokon (Németország, Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok) való jelenlét, ezen belül 
is kiemelkednek az európai és 2000-től az észak-amerikai eladások, másodrészt a feltörekvő 
piacokon (Közép-Európa, Kína illetve Brazília) történő értékesítések növekedése.  
Ebben az időszakban Németország helyett az európai exportpiacok (azon belül Nyugat-Európa) 
váltak a Volkswagen meghatározó piacává, az olló egyre szélesebbre nyílt, az európai eladások 
üteme teljesen elvált a németországi étkesítésektől. A kilencvenes évek első felétől az európai 
exportpiacokon (Nyugat- valamint Közép- és Kelet-Európa) történő eladások dinamikusan nőttek, az 
értékesítések 2000-ben megközelítették és 2007-ben át is lépték a két millió darabot. A 
növekedésben nagy szerepe volt a közép- és kelet-európai piacok fejlődésének. Mivel a világszintű 
jelenlét ellenére, az eladások súlypontjának a fejlődő térségbe történő elmozdulása mellett, a két 
jelentős akvizíciónak köszönhetően (a SEAT majd a Škoda) a vállalat jelentős mértékben függött az 
európai konjunktúrától. 
Ebben az időszakban (1993 és 2010 között) a németországi eladások komolyabb növekedést nem 
mutattak, egy millió darab körül alakultak (900 ezer és 1,2 millió között). A vállalat által elért adatok 
jelentőségét kiemeli, hogy az eredményt a németországi autópiac csökkenő értékesítési adatai 
mellett123

A kilencvenes évektől a kínai értékesítés töretlen növekedésének köszönhetően a Kínában étékesített 
autók adták a vállalat ázsiai bevételeinek túlnyomó részét, ezzel a térségben a kínai piac 
egyeduralkodóvá vált (Volkswagen 2005, p. 9.). A Volkswagen a kínai nyitás politikájának 
meghirdetését

 a márka piaci részesedésének jelentős növelése mellett történt. A Volkswagen Csoport 
személygépkocsi piacon való részesedése az 1995-ös adatok szerinti 28,1 százalékról 2010-re 35,1 
százalékra nőtt. 
Brazíliában, amely a vállalat legfontosabb piaca Dél-Amerikában, az eladások egészen az 1998-as 
latin-amerikai pénzügyi-gazdasági válságig dinamikusan nőttek. Az egészen 2003-ig elhúzódó 
recessziós időszakban a térség részesedése a vállalaton belül jelentősen visszaesett. A brazil 
kormányzat reformjai nyomán megindult gazdasági növekedés kedvezően hatott az eladások 
alakulására. Emellett a térség jelentős gazdaságai nagyobb megrázkódtatás nélkül vészelték át a 
fejlett országokon 2008-tól végigsöprő pénzügyi-gazdasági válságot. Ennek következtében a brazil 
eladások meghaladták a korábbi értékeket, a térség szerepe ismét felértékelődött (lásd: 25. ábra).  

124

                                                           
123 European Central Bank (2014): Germany - Car registration, New passenger car 
http://sdw.ecb.europa.eu/browseExplanation.do?node=qview&SERIES_KEY=132.STS.M.DE.W.CREG.PC0000.3.
ABS 
124 Teng Hsziao-ping az ország legfelsőbb vezetőjének nevéhez fűződő reformok elfogadása az 1978. december 18-
22-i, a Kínai Kommunista Párt XI. Központi Bizottságának 3. plénumán, amelyek megteremtették a kínai átalakulás 
és az ország kereskedelemi és gazdasági nyitásának alapját. 

 követően már 1982-ben megjelent Kínában, az eladások dinamikája azonban csupán 
1990 után vett új fordulatot. A folyamatosan növekvő értékesítéseknek köszönhetően (kivétel a 
2004-es és a 2005-ös évek) a Volkswagen Csoport által gyártott és Kínában forgalomba állított 
gépjárművek száma 2008-ban először haladta meg a németországi eladásokat, ezzel Európa után 
Kína lett a vállalat második legnagyobb piaca.  
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Az egyes piacok töretlen növekedése mellett fontos megemlíteni, hogy voltak olyan piacok illetve 
országok, amelyek lokális értékesítésüket tekintve marginálisak maradtak. A hatvanas évek óta a 
helyi termelési kapacitással rendelkező mexikói és dél-afrikai piac az alacsony értékesítési mutatóik 
miatt számottevően nem befolyásolták a vállalat világszintű eladásait. A hatvanas évektől a mexikói 
piac átlagosan 3, a dél-afrikai eladások pedig csupán 1,3 százalékkal járult hozzá a vállalat 
eladásaihoz. A mexikói leányvállalat nem a helyi piac ellátását végezte, hanem a kilencvenes évektől 
az észak-amerikai piac ellátásában töltött be kulcsfontosságú szerepet, ahogyan a dél-afrikai 
leányvállalat kilencvenes évektől tapasztalható növekedését is az export jelentette. 
 

6.4. A foglalkoztatottak számának és területi eloszlásának alakulása 

Az 1950 és 2010 közötti időszakban a termelés és az eladás változásával ellentétben a Volkswagen 
foglalkoztatottainak területi eloszlása nem mutatott radikális átrendeződést. A trend mindhárom 
mutató esetben megegyezett ugyan, vagyis Németország szerepe visszaszorult, az új termelési 
egységek súlya megnőtt, de a németországi csökkenés korántsem volt olyan mértékű, mint a termelés 
vagy az értékesítés során.  
 
A vállalatnál dolgozók összlétszáma az ötvenes évek elején meglévő 15 ezerhez képest a hetvenes 
évek elejére a 200 ezret is meghaladta, majd 2010-ben a 350 ezret is átlépte. A Németországban 
foglalkoztatottak száma a mai napig meghatározó, amelyben döntő szerepet játszott a munkavállalói 
érdekképviseletek jelentős szerepe (Brumlop - Jürgens 1983), valamint a vállalat és a munkavállalók 
közötti neokorporista együttműködés (Jürgens 2002).  
A foglalkoztatottak száma és a termelés alakulása erős kapcsolatot mutatott a hatvanas és hetvenes 
években. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején, a válság során a vállalat vezetése 
igyekezett a nyugat-németországi fluktuációt csökkenteni, így jóval kisebb arányban történtek 
elbocsátások, ahogyan azt az eladások alakulása indokolta volna (Brumlop - Jürgens 1983, pp. 43-
44.). A vállalat vezetése a részmunkaidő illetve a csökkentett munkaidő alkalmazásával válaszolt a 
válság illetve később a japán vállalatok által támasztott versenyre. A németországi foglalkoztatottak 
abszolút száma hosszú távon nőtt, azonban a növekedés dinamikája alulmaradt a külföldi 
leányvállalatok alkalmazottainak bővüléséhez képest.  
 
A 26. számú ábra a munkavállalók területi eloszlását mutatja (részletes adatokért lásd: F8. táblázat a 
Függelékben). A foglalkoztatottak területi eloszlásának vizsgálatakor a trendfordulók alapján 
megállapított szakaszaim megegyeznek a korábbi, a termelés során kijelölt periódusokkal. A 
termelés alakulását és a leányvállalatok fejlődését a korábbiakban vizsgáltam, ezért ebben a részben 
csak a legfontosabb megállapításokat teszem meg. A termelés és a foglalkoztatottak közötti 
eltéréseket és azok lehetséges okait a következő, 7. fejezetben részletesen ismertetem. 
 



106 

26. ábra: A Volkswagen munkavállalóinak területi eloszlása  
(az egyes leányvállalatoknál foglalkoztatottak szerint) 

 
  1950-1957 1958-1973 1974-1985 1986-1990 1991-2010  

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A brazíliai leányvállalat létrehozását és a termelés beindítását követőn a dél-amerikai országban 
foglalkoztatott Volkswagen alkalmazottak száma ugrásszerűen megnőtt, az első olajválságig elérte a 
teljes vállalaton belüli 15 százalékot. Párhuzamosan a Volkswagen de México alkalmazottainak 
száma is növekedett, jelentősége azonban korántsem volt akkora, mint a brazíliai gyáregységé. 
Hasonlóan alakult a dél-afrikai gyár súlya is, azonban az Uitenhageben található leányvállalat 
szerepe a termelési volumenét és a foglalkoztatottak számát tekintve mindvégig marginális marad. A 
gyár legjobb évében is csupán 3,6 százalékát (1981-ben 8600 főt) foglalkoztatta az összes 
munkavállalónak. A Volkswagen of South Africa-nak stratégiai szerepe volt. Egyfelől a vállalat 
egyetlen afrikai gyáraként, másfelől a fejlődő dél-amerikai termelési egységekkel kialakuló 
kapcsolatai (teherautó és buszgyártás 2004-től) mellett az indiai leányvállalatokkal (motor és 
részegység szállítás) való technológiai és kereskedelmi kapcsolata tette kiemelt termelési ponttá.  
A változást az 1973-as első olajválság hozta, amikor az eladások és a termelés súlya is a dél-
amerikai térségbe összpontosult. Hasonló jelenséget a mexikói telephely esetében a hetvenes évek 
végén tapasztalhattunk, amikor elindult a termelés az Amerikai Egyesült Államokban és a közép-
amerikai vállalatnak kiemelt szerepe lett a termeléshez szükséges alkatrészek és részegységek 
szállításában. 
A következő fordulópont 1986-ban történt, amikor a spanyol SEAT megszerzésével ugrásszerűen 
növekedett a nyugat-európai foglalkoztatottak száma. Kína is megjelent a termelési térképen, de 
jelentősége csak a kilencvenes évek közepétől volt számottevő. 1986-ban, amikor a Volkswagen 
átvette az irányítást a spanyol SEAT fölött az európai munkavállalók száma 7800-ról egy év alatt 32 
ezerre nőtt. Ez volt a vállalat történetének legnagyobb egyszeri létszámbővítése. Amely figyelembe 
véve a spanyol vállalat addigi teljesítményét számos, a későbbiekben szükséges strukturális 
átalakítást vetített előre, amely hatással volt a munkavállalók számára. A spanyol gyárban 2010-ben 
szemben az 1986-os 23 ezerrel csupán 10 ezren dolgoztak.  
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A nyolcvanas évektől kezdődő latin-amerikai pénzügyi- és gazdasági válság visszavetette a brazíliai 
foglalkoztatottak számát (lásd: 26. ábra). A brazíliai leányvállalat munkavállalóinak száma az ezt 
követő időszakban sem érte el az 1985-ös csúcsot (45 ezer fő), amely egyfelől a termelés jelentős 
technológiai modernizációjának volt köszönhető. A létszám a termelés jelentős növekedés ellenére 
csupán 25 ezer fő körül alakult. A Volkswagen egy évtized után 1988-ban zárta be az Amerikai 
Egyesült Államokban lévő üzemét. Az észak amerikai piac ellátása ettől kezdve kizárólag importon 
alapult, ennek egy része a mexikói leányvállalattól származott. A mexikói üzemben az ezt követő 
évben a termelés felfuttatása mellett a munkahelyek számának szerény mértékű növekedése is 
megtörtént, de hasonlóan a brazíliai üzemekhez, jóval a kibocsátás-növekedés dinamikája alatt. 
 

27. ábra: A Volkswagen hazai és külföldi leányvállalatainál  
foglalkozatott munkavállalók száma 

(bal tengely a külföldi leányvállalatoknál-, jobb tengely az NSZK-ban foglalkoztatottak) 

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
Az ötödik 1991-től kezdődő időszakban a Volkswagen közép- és kelet-európai pozíciói nagyrészt a 
Škoda akvizíciójának köszönhetően erősödtek meg. A kilencvenes években a közép-európai 
foglalkozatásnak további lökést adott a Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon létrejött 
termelési kapacitások (lásd: 6.2.7. rész Európa) fejlődése. Az összeurópai térség kilencvenes években 
betöltött kulcspozícióját a németországi munkavállalói létszám konszolidációs folyamata is 
elősegítette, amelynek része volt a meglévő üzemek feladatainak bővítése, valamint a volt keletnémet 
tartományokban található termelési egységek fejlesztése is. A kínai leányvállalatoknál dolgozók 
száma ebben a periódusban folyamatosan nőtt. A kínai munkavállalók száma a kilencvenes évek eleji 
3 ezerről 2010-re 40 ezerre gyarapodott, 2006-ot követően ez évi 5-10 ezres létszámbővülést 
jelentett, ezzel a vállalat az addigi éveihez képest a legnagyobb dinamikát produkálta. A mexikói 
leányvállalatnál dolgozók száma a kilencvenes években jelentős változást nem mutatott, az 
alkalmazottak száma 15 ezer körül stabilizálódott. Brazíliában a foglalkoztatottak létszáma az egész 
időszakot tekintve jelentős volatilitás mellett évi 25 ezer körül stabilizálódott, amely megegyezett az 
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1992-es értékkel. Argentínában 2500-ról 6500-ra nőtt, Dél-Afrikában pedig 8 ezerről 2010-re 6 
ezerre csökkent a munkavállalók száma (lásd 27. ábra). 
 
Összefoglalva az 1950 és 2010 közötti időszakban a Volkswagen vállalatnál foglalkoztatottak területi 
átrendeződését az alábbi megállapításokat teszem:  

• A németországi foglalkoztatottak vállalaton belüli részaránya 1950 és 1986 között 
folyamatosan csökkent. Az azt követő időszakban azonban annak dacára, hogy a vállalat 
kiterjeszti, illetve megerősíti más térségekben található kapacitásait, Németország 
részesedésének csökkenése a korábbiaknál jóval mérsékeltebb maradt.  

• A nyolcvanas évek elejétől a németországi foglalkoztatás mellett előtérbe került a nyugat- és 
később a közép-európai telephelyeken történő munkahelyteremtés. Ami kezdetben kétoldalú 
megállapodások segítségével, később tulajdonszerzéssel valósult meg. Az európai térség 
2010-ben is kiemelkedő, 72 százalékos részesedését a nyolcvanas évektől a Németországon 
kívüli európai alkalmazottak száma biztosította. 

• A dél-amerikai térségben foglalkoztatottak aránya a hetvenes évek közepéig lendületesen 
nőtt, az azóta eltelt időszakban stagnálás illetve csökkenés volt megfigyelhető, jóllehet a 
térség növekvő termelési adatokkal rendelkezett. 

• A Dél-afrikai Köztársaságban található leányvállalatnál foglalkoztatott munkavállalók száma 
és aránya a megfigyelési időszak alatt végig marginális maradt.  

• A vállalat foglalkoztatottainak száma az adott telephelyen folytatott tevékenységek 
munkaintenzitása mellett függött a termelés mennyiségén keresztül a helyi- és exportpiacok 
keresletétől is. Ugyanakkor a termelés, az eladás és a foglalkoztatottak területi adataiból 
nyilvánvalóvá vált, hogy a munkavállalók számának alakulását nem csupán az eladások 
befolyásolták.  

 
A konjunktúraváltozások területi különbségei többször átrendezték a foglalkoztattak területi 
allokációját, amely így a termelés-értékesítés alakulását követte. A foglalkoztatottak alakulásában 
mindemellett jelentős szerepe volt a két működő vállalat (SEAT, Škoda) megszerzésének is, amivel 
az új piacok mellett termelési kapacitással és jelentős számú munkaerővel is gyarapodott a vállalat. 
A termelés szerkezetében a nyolcvanas évektől megvalósított korszerűsítési programok 
kulcsszerepet játszottak a foglalkoztatottak területi eloszlásánál, így modernizálva a korábban 
magas élőmunka igénnyel dolgozó, és a fejlődő térségben található leányvállalatokat.  
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7. A területi mutatók közötti összefüggés, a termelés térbeli 
szerkezetének vizsgálata 

Az eddigi részekben áttekintettem a Volkswagen adatai alapján a termelés, az értékesítés, valamint a 
foglalkoztatottak területi eloszlásának alakulását. A korábbiakban megvizsgáltam, hogy az általam 
összeállított hat évtizedet átfogó mutatók alapján, hogyan alakult át a vállalat nemzetközi termelése.  
Ebben a fejezetben még részletesebben vizsgálom az eladások, a termelés és a foglalkoztattak 
adatait, ezúttal a mutatópárok közötti területi megoszlás eltérése (Hoover-index) és a közöttük lévő 
kapcsolat erőssége (Pearson-féle lineáris és korreláció) alapján. Azért választottam a mutatópárok 
közül a termelés és az értékesítés viszonyát, mert a nemzetköziesedés (Johanson és Wiedersheim-
Paul 1975; Johanson és Vahlne 1977) és a vállalati tevékenység nemzetközi szerveződésének 
rendszerbe foglalása (Håkanson 1979; Tolliday 1995b; Bartlett - Ghoshal 1998; Jürgens 1998; 
Dicken 2003; Pries 2003) is a termelés (vállalati terjeszkedés) és az értékesítés (új piacok bevonása) 
földrajzi vizsgálatán alapult. A két mutató közötti kapcsolat alakulásának segítségével ábrázolom, 
hogy a termelés és értékesítés területi elrendeződése a kiegyenlítődés vagy az egyenlőtlenség 
irányába mutat. A hat évtized adatainak segítségével felrajzolom a Volkswagen termelés területi 
szerkezetének átalakulását. A termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat alakulását azért 
elemeztem, mert úgy vélem, hogy az eredmények megerősítik a kutatás hipotézisét, miszerint a 
vállalat nemzetközi tevékenységének térbeli mintázatát technológiai és szerkezeti változások és az 
értéklánc mentén végbement változások jelentősen befolyásolják, amelyek mérhetőek is. Azaz az 
értéklánc folyamat változásából fakadó feladat kiosztások befolyásolják az adott földrajzi helyen 
alkalmazott munkavállalók számát. Ennek a folyamatnak a mélyebb összefüggéseit tárom fel a 
termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat vizsgálatával. A fejezet végén új összefüggésekre 
világítok rá a termelés területi és szerkezeti változásainak részletes elemzésével.  
Célom, a termelés és az eladás hatvan évet felölelő adatsorainak vizsgálatával, hogy ne csak az 
eddigi Volkswagennel kapcsolatos elméleti megközelítéseket (Tolliday 1995a, 1995b; Wellhöner 
1996; Jürgens 1998; Haipeter 2000; Pries 2003) mutassam be új szempontok alapján, hanem az 
autóiparral foglalkozó tanulmányokkal kapcsolatos eredményekhez képest is új következtetésekkel 
gazdagítsam az eddigi kutatásokat. 
A területi megoszlás mérésére a Hoover-indexet használom a korábban is felsorolt 11 piac/térség125 
vizsgálatával. A Hoover-index értékei alapján megállapított tendenciák mélyebb elemzését a 
Pearson-féle lineáris korrelációs együttható (innentől: korrelációs együttható vagy korreláció) 
segítségével végzem el. Az értekezés gerincét a területi mutatók közötti kapcsolat vizsgálatának 
segítségével nyert eredményekre alapozom.126

                                                           
125 NSZK; Nyugat-Európa (NSZK nélkül); Közép- és Kelet-Európa; USA; Mexikó; Brazília; Argentína; Nigéria; 
Dél-afrikai Köztársaság.; Kína; India. 
126 A vizsgálat során alkalmazott szempontrendszer leírása a dolgozat módszertani részében található. 

 Az értékek alakulása alapján szakaszolom a 
Volkswagen 1950-től 2010-ig tartó regionális fejlődését, felrajzolva a vállalat termelésének területi 
mintázatát.  
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A fejezet végén a vizsgált mutatók segítségével kapott értékékre alapozva, új összefüggésekre és 
szempontokra mutatok rá, amelyek magyarázatot adnak a termelési szerkezet átalakulására. 
 

7.1. A termelés és az értékesítés közötti kapcsolat 

Elsőként a Hoover-index segítségével kapott értékek alakulását elemzem a teljes, hat évtizedet átfogó 
időszakra vonatkozóan. A 28. számú ábra mind a 11 területi egység termeléseinek és eladásainak 
területi mutatójára vonatkozó megoszlását és az ebből adódó jelentősebb szakaszokat ábrázolja. Az 
értékek futása alapján három markáns szakaszt különböztettem meg. Az első két időszak trendje 
egyértelműen magyarázható. Termelési és elosztási szempontból az ötvenes évektől 1968-ig tartó 
időszakban egy központosított vállalatról beszélhetünk, mivel a termelés és az eladások területi 
eloszlása rendkívül egyenlőtlen volt. Ennek oka, hogy a termelés robbanásszerű fejlődése (Wellhöner 
1996; Haipeter 2000; Volkswagen adattáblák) miatt, az új piacok keresletének kielégítése nagyobb 
részt a vállalat nyugat-németországi üzemeiből történt. Amit nem csak az előző fejezetben elemzett 
termelési és értékesítési mutatók, de a vállalat termelési rendszerének erre az időszakra jellemző 
centrum-periféria alakzata is megerősített (Pries 2003). Majd 1968-at követően az egyenlőtlenség 
jelentősen lecsökkent (lásd: 28. ábra).  
 

28. ábra: A termelés és az értékesítés területi megoszlásának alakulása 
(Hoover- index 1950 és 2010 között, 11 területi egységre) 

 
 1950-1968 1969-1979 1980-2010  
Területi egységek: NSZK; Nyugat-Európa (NSZK nélkül); Közép- és Kelet-Európa; USA; Mexikó; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-
afrikai Köztársaság; Kína; India. 

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A csökkenés az ún. tengerentúli területeken (überseeischen Tochtergesellschaften) a mexikói, a 
brazíliai és a dél-afrikai termelés megerősödésével és az exportpiacként működő Amerikai Egyesült 
Államokban a kereslet visszaesésével volt magyarázható (Wellhöner 1996; Haipeter 2000). Ez a 
tendencia egészen a hetvenes évek végéig tartott. Ezt követően a területi egyenlőtlenség az 1991-
1997 közötti időszak kivételével nyugvópontra jutott és 30 százalék körül stabilizálódott. Az 1991-
1998 közötti időszakban a németországi és az európai kereslet visszaesett, amelyet ellensúlyoztak a 
brazíliai és az időszak elején a mexikói eladások dinamikus növekedései.  
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Az 1979-et követő több mint három évtized adatai alapján szignifikáns változás nem állapítható meg. 
Ezért a harmadik 1979 utáni időszaknak a részletesebb feltárását a Pearson-féle lineáris korrelációs 
együttható segítségével kapott adatok alapján végeztem el. 
Az utolsó harminc év részletesebb elemzése érdekében a Hoover-index mellett megvizsgáltam a 11 
területi egységre vonatkozó termelés és értékesítés közötti kapcsolat erősségét is. A korábbi 
fejezetben végzett, a termelésre és az eladásokra vonatkozó vizsgálatokkal ellentétben az itt 
alkalmazott Pearson-féle lineáris korrelációs együttható vállalati szinten, egyetlen érték segítségével 
ábrázolja a Volkswagen termelési szerkezetének térbeli átalakulását. A szakaszolás tekintetében az 
index segítségével nyert eredmények megerősíthetik vagy módosíthatják az eddigi kutatások által 
meghúzott határvonalakat (lásd: 7. fejezet: Volkswagen fejlődését vizsgáló elméletek), amivel 
leírható a vállalat termelési szerkezetének átalakulása. A korrelációs együttható alakulása alapján, a 
trendváltások mentén négy nagyobb szakaszt különítettem el (lásd: 29. ábra).  
 

29. ábra: A termelés és az értékesítés közötti kapcsolat alakulása  
(Pearson-féle lineáris korrelációs együttható 1950 és 2010 között, 11 területi egységre)  

 
 1950-1968 1969-1978 1979-1991 1992-2010  
Területi egységek: NSZK; Nyugat-Európa (NSZK nélkül); Közép- és Kelet-Európa; USA; Mexikó; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-
afrikai Köztársaság; Kína; India. 

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
Az első szakasz az 1950 és 1968 közötti időszakot öleli fel, ahol a két tényező közötti területi 
kapcsolat gyengült. Ez azt jelenti, hogy az adott térségben termelt autók darabszáma elvált az ott 
értékesített autók számától (a kereslettől), a vállalat piaci szempontból globalizálódott. A második, 
az 1969 és 1978 közötti időszak ahol a kapcsolat újra erősödött. A termelés és az értékesítés 
területileg közeledett, a vállalat piaci értelemben regionalizálódott. A harmadik szakaszban az 1979 
és 1991 közötti években a kapcsolat változóan alakult, több növekedési és gyengülési időszakkal, 
ezen felül a globalizáció és regionalizáció is megfigyelhető volt. A negyedik intervallum a területi 
eladások és a termelés közötti összefüggés ismételt gyengülését mutatta, piaci értelemben ismét a 
globalizáció a volt meghatározó. Az utolsó három évben jelentősebb változásokat tapasztaltunk, 
amely a 2008-ban világméretűvé nőtt válság iparági és piaci hatásaival (Sturgeon - Van Biesebroeck 
2010) volt magyarázható.  
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Az általam végzett, területi adatbázison alapuló statisztikai vizsgálat (részben) alátámasztotta Pries 
(2003) empirikus kutatása során megállapított időbeli szakaszolását. A korrelációs érték alakulása 
alapján (lásd: 29. ábra), az általa egy szakaszként kezelt 1967/69 és 1990/92 közötti időszakon belül 
én két további periódust különböztettem meg (lásd: 14. táblázat). Az 1979-1991-es korszak részben 
egybe esik a Volkswagen (2008) által az új márkák és új piacok-nak nevezett időszakával, valamint 
Tolliday (1995b) termelési rendszer átalakulása alapján végzett szakaszolásával, amelyre a szerző a 
humanizált taylorizmus a technológiafejlesztési stratégia időszaka kifejezést használta. Az 1992-et 
követő időszaknál az említett források mindegyike kiemeli a globalizációs hatások érvényesülését. 
További eltérést okozott az 1992-őt követő időszakban, az általam kapott értékek szerint a termelés 
és értékesítés közötti kapcsolat jelentős gyengülése. Hasonló mértékű gyengülést csak a 
Volkswagen korai 1950 és 1968 közötti időszakában tapasztaltam. 1992-től ez az új építkezés 
időszaka a piacbővülés mellett jelentős számú új termelési egység bevonását is jelentette. 

 
14. táblázat: A Volkswagen nemzetköziesedési folyamatának egyes szakaszai Pries  
és a szerző által elemzett termelés-értékesítés korrelációs érték alakulása alapján 

Pries szakaszai A szerző által megállapított új 
szakaszok 

  Vállalatirányítás és 
nyereség stratégia  

Termékválaszték és 
piaci stratégia Termelési rendszer Időszak Termelés-értékesítés 

kapcsolata 
Elosztásra épülő 
multinacionális 
vállalat 
(1940-1967/69) 

centrum-periféria 
alakzat 

centrum-periféria 
alakzat 

centrum-periféria 
alakzat 1950-1968  gyengül 

egyenlőtlenség 

Termelésre épülő 
multinacionális 
vállalat  
(1967/69 - 1990/92) 

centrum-periféria 
alakzat 

centralizációval  

centrum-periféria 
alakzat 

világméretű termelési 
hálózat 

1969-1978 erősödik 
kiegyenlítődés 

1979-1991    
változó 

kiegyenlítődés vs. 
egyenlőtlenség 

Globálisan működő 
transznacionális 
vállalat (1990/92-) 

globalizált 
centralizáció és belső 

szervezeti 
kompetenciák 

globalizált platformok 
regionálisan kialakított 

egyedi jegyekkel  

globális tanulás és 
alapvető termelési 

elvek átadása  
1992-2010 gyengül 

egyenlőtlenség 

Forrás: saját számítások Pries (2003, p. 4.) eredményeinek felhasználásával 
 
A továbbiakban az általam megállapított szakaszok részletes elemzését végzem el, külön hangsúlyt 
fektetve az 1979 és 1991 közötti valamint az 1992 és 2010 közötti időszakra. Amely a vállalat 
nemzetköziesedését és szervezeti rendszerét elemző Pries (2003) munkájához képest új 
eredményekkel szolgál.  
 

7.1.1. 1950-1968: a termelés és az értékesítés gyengülő kapcsolata 

Az 1950 és 1968 közötti időszakban a két mutató területi adatsorai közötti kapcsolat jelentősen 
gyengült (lásd: 29. ábra). A szakaszolás tekintetében ez az időszak egybeesett a korábbi fejezetekben 
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a termelés és az eladások területi eloszlásának vizsgálatakor megállapított intervallumokkal, valamint 
Pries (2003) elgondolásával is. Tolliday (1995b) ezt az időszakot a Bogár egyeduralmaként írta le. A 
német gazdasági csoda alatt megindult fordista tömegtermelés (Volkswagen 2008b) időszakában a 
Volkswagen nemzetköziesedése miatt, a kibocsátás és az eladások egészen a hatvanas évek végéig 
töretlen dinamikát mutattak. A külső kereslet több mint negyvenszeresére nőtt, amelyet túlnyomórészt 
a nyugat-németországi gyárakból elégítettek ki. A piacok tekintetében a nyugat-európai valamint az 
észak-amerikai értékesítés kiemelkedő dinamikát mutatott. Az exportból történő értékesítés az összes 
eladások tekintetében az ötvenes évek elején kizárólagos volt, ezt követően folyamatosan csökkent, 
de így sem esett 80 százalék alá. A vállalat földrajzi terjeszkedése során igyekezett a helyi termelés 
illetve összeszerelés irányába elmozdulni, így a helyi termeléssel ellátott piacok közül kiemelkedő 
volt Brazília, Mexikó valamint a Dél-afrikai Köztársaság. Ezek a piacok azonban nem képviseltek 
olyan nagyságrendű ellenpólust, amely döntő mértékben ellensúlyozta volna az észak-amerikai és az 
európai exportpiacok nagyságát. 
 

7.1.2. 1969-1978: a termelés és az eladások területi nivellációja 

A második szakaszban, amely 1969-től 1978-ig tartott a területi szintű termelés és eladások 
kiegyenlítődését figyelhettük meg. A korábban felsorolt Volkswagennel kapcsolatos elméletek, és 
kiemelten Pries (2003) ezt az időszakot a termelésre épülő multinacionális vállalat-nak nevezte és 
1967/69-től egészen 1990/92-ig szakaszolta. A Hoover-index és a Pearson-féle lineáris korrelációs 
együttható alapján megállapított szakaszok azonban megerősítették, hogy a Pries által 
meghatározott időszakot indokolt volt további két szakaszra bontani.  
1969-től a két mutató területi kiegyenlítődése (nivelláció) viszonylag egyenletesen és dinamikusan 
ment végbe, egyedül a hetvenes évek elején, az első olajválság éveiben történt egy kismértékű 
visszarendeződés (lásd: 29. ábra). A márka piaci beágyazódásával, a lokális kereslet erősödésével, 
továbbá a kormányok új gazdaságfejlesztési célkitűzéseinek a külkereskedelmi politikát érintő 
intézkedései miatt (lásd: Brazília, Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság), a vállalat egyre inkább a 
kereslet helyi termeléssel történő ellátására törekedett. 1971-ben Európában megalakult a 
Volkswagen tulajdonában lévő, belgiumi székhelyű, termelő leányvállalat a Volkswagen Bruxelles 
S.A.. 1964-ben létrehozták a mexikói leányvállalatot, a Volkswagen de México, S.A. de C.V-t, amely 
a hetvenes évek elejétől fokozta termelését. A belgiumi üzem az európai kereslet kielégítéséhez járult 
hozzá, a mexikói pedig a lokális keresletet elégítette ki127

                                                           
127 A nyolcvanas évek végétől megváltozott a mexikói telephely szerepe, ettől kezdve az egész észak-amerikai és 
dél-amerikai piacra is szállított, sőt a kilencvenes évekvégén a globális piacra is kilépett (bővebben lásd: 6.4.2. rész). 

. Jelentős beruházásoknak és a helyi 
kereslet növekedésének köszönhetően a brazíliai üzem (Volkswagen do Brasil Ltda.) termelése 
ebben az időszakban ugrásszerűen nőtt.  
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7.1.3. 1979-1991: kiegyenlítődés és egyenlőtlenség, a vállalat termelésének szerkezeti és 
területi átalakulása 

A vizsgálat szempontjából a legérdekesebb a harmadik szakasz, amely a 1979-1991 közötti időszakot 
öleli fel. A termelés-eladás területi kapcsolata az előző évek trendjéhez képest gyengült, ugyanakkor 
a hullámzó értékek azt mutatták, hogy a területi eloszlásban egyaránt megjelentek a kiegyenlítődés és 
az egyenlőtlenség irányába mutató folyamatok is. Ebben az időszakban a fejlődő és a fejlett 
térségekben egymást váltották a pénzügyi és gazdasági válságok, amelyek a világszintű termeléssel 
és értékesítéssel rendelkező Volkswagent egyre inkább sebezhetőbbé tették.  
 
Ezt az időszakot az elméleti megközelítések eltérően taglalták, Pries (2003) például erre az időszakra 
a termelésre épülő multinacionális vállalat kifejezést alkalmazta. Jürgens (1998) ezt az időszakot, 
amelyet ő 1975-től kezdődően számol, a háború utáni időszakban új iparszervezési modell 
bevezetésének hívta, amely a vállalat strukturális átalakulását jelentette. Tolliday a nyolcvanas 
évektől ún. humanizált taylorizmusról beszélt (1995b, p. 126.), amely a német neokorporista128

Az olajválság következtében nyilvánvalóvá vált, hogy strukturális változások nélkül a vállalat 
további piacvesztést szenvedhet el. A németországi termelés magas költsége, a japán autóipar által 
támasztott verseny alapvető (strukturális) változtatásokat tett szükségessé a vállalatnál. Az új 
stratégia a termékszerkezet tekintetében a fordista termelés és a sloan-i

 
modell válasza volt a japán autóipar által támasztott kihívásokra. A neokorporista berendezkedésre 
alapozva a vállalat összhangba hozta a külföldi fejlesztések és a nyugat-németországi termelés 
fenntartásának stratégiáját. 

129 elképzelés között 
helyezkedett el (Jürgens 1998, p. 285.). Ennek műszaki alapját az Auto Union átalakításával, az NSU 
felvásárlásával 1969-ben létrehozott Audi NSU Auto Union AG, Volkswagenbe történő integrálása 
jelentette. A hetvenes évek elején kifejlesztett új típusok (Golf, Passat, Audi 80) a fejlett országok 
piacain túlsúlyba kerültek, az addig műszakilag véglegesen elavulttá vált Volkswagen Bogárral 
szemben (Tolliday 1995b). A műszaki fejlesztés mellet a másik szükséges strukturális előrelépés a 
termelés versenyképességének fokozása volt. A japán vállalatok térnyerése és a lean-termelés130

A hetvenes években megvalósított fejlesztéseknek és a későbbi akvizícióknak köszönhetően a 
Volkswagen által gyártott típusok száma megnőtt (lásd: Függelékben F9. ábra). A Bogár 
monokultúrára berendezkedett vállalat egyre sokszínűbb termékválasztéka a hetvenes évek elejétől 
fokozatosan szorította ki a Bogarat a gyártásból. Egyes típusok gyártása egy-egy telephelyhez került 
kihelyezésre, részben költséghatékonysági, részben pedig piaci okokból (például a Volkswagen 

 
elterjedése ugyanis egyre komolyabb kihívást jelentett a Volkswagen számára is.  
 

                                                           
128 A fogalom tisztázását lásd: 6.1.1. rész. 
129 Alfred P. Sloan az amerikai General Motors vezérigazgatója a húszas évektől a Ford Motor Company sikereire 
válaszul átszervezte a GM termelését. Az egyik legfontosabb újítása a termékkínálat szélesítése volt. Az eladások 
felfuttatása érdekében, a különböző márkákat úgy kombinálta, hogy az minden társadalmi osztály számára elérhető 
legyen, ezzel széles társadalmi rétegek számára kínált termékeket (Mészáros 2007, p. 175.). 
130 A fogalom tisztázását lásd 5.2.1. rész. 
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Bogár Mexikóban). A telephely szintű, azaz a földrajzi specializációt a kínálati portfólió szélesítése 
is elősegítette. Az értékesítés az adott telephely esetében nem csak lokálisan értelmezhető, a 
termelés felfutásával párhuzamosan az export is megélénkült. Szintén exportélénkítő hatással jártak 
a regionális gazdasági megállapodások (szabadkereskedelmi megállapodások, vámuniók), ebben az 
esetben a már meglévő telephelyek kaptak kiemelt státuszt (Sturgeon - Florida 2000; Humphrey - 
Memedovic 2003; Túry 2014a). A lokális termelési kapacitások szűkössége vagy a speciális piaci 
környezet ugyanakkor a megfigyelt országok esetében importélénkítő hatással járt. A kormányok 
gazdaságfejlesztési elképzelései szintén meghatározóak voltak a helyi termelési kapacitások 
kiépítésénél és a termelés volumenének meghatározásánál. A brazíliai és a mexikói leányvállalat 
tekintetében a lokális termelés előtérbe kerülése, azaz a helyi hozzáadott érték növelése ilyen, a 
kormányzat által meghozott, bizonyos gépipari exportra kivetett extra vámoknak volt köszönhető 
(lásd: 6. fejezetben Mexikó, Brazília és Dél-afrikai Köztársaság).  
 
A hullámázó korrelációs értékek másik oka az eladások és a kibocsátás területi eltéréseiben 
keresendők. A külföldi telephelyek szerepének felértékelődése mellett a nyolcvanas évek elején a 
nyugat-németországi és a brazíliai termelés eltérő alakulása és Nyugat-Németország relatív 
pozíciójának erősödése is az egyenlőtlenség irányába hatott (lásd: 29. ábra 1978-at követő adatai). 
Az olajválság nyomán a nyugat-német termelés aránya a nyugat-németországi értékesítéshez képest 
kisebb mértékben visszaesett, aminek hátterében az állt, hogy a cég képes volt eladásait növelni a 
nyugat-európai exportpiacain. Az eladások és termelés viszonyában a legnagyobb átalakulás a 
nyolcvanas évektől tapasztalható (terület viszonylatában lásd: 29. ábra és területi arányainak 
különbségében lásd: 30. ábra). A vállalat a korábbi évekhez képest szerényebb nyugat-németországi 
eladásait, és veszteségeinek mérséklését a termelés területi diverzifikálásával tervezte megoldani 
(Tolliday 1995b). A nyolcvanas években megjelent a termelési térképen Argentína, Kína majd 
Spanyolország valamint megerősítette régiós pozícióit Nigéria. A vállalat újra megkísérelte a 
termelés beindítását az Amerikai Egyesült Államokban, ahol 1978-ban kezdődött el a gyártás.  
 
A 30. számú ábra a termelés területi szerveződését mutatja be a termelés-eladás területi egyenlegén 
keresztül. A területi értékesítés és a termelés arányainak különbsége alapján az első három 
szakaszban a termelési többletet felmutató nyugat-németországi, amíg az értékesítési többlettel 
rendelkező nyugat-európai exportpiacok valamint az Amerikai Egyesült Államok piacának szerepe 
volt a meghatározó. Az Egyesült Államok a Volkswagen számára 1978-ig csak exportpiacként 
jöhetett számításba, a termelés beindításától 1987 végéig az értékesítési többlet jelentősen csökkent, 
majd a kereslet jelentős visszaesésének következtében a gyár bezárását követően sem emelkedett 
vissza a korábbi szintre. Az első három szakaszt 1992 után követő negyedik időszakban az egyes 
térségek szerepe átalakult. A korábban háromszereplős, a fejlett térségek által meghatározott 
egyenlőtlenség (termelési illetve értékesítési többlet) többszereplősség vált, megjelentek a közép- és 
kelet-európai országok, valamint Brazília és Mexikó.  
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30. ábra: A termelés-értékesítés területi arányainak különbsége  
az egyes térségek esetében  

(százalékpont) 

 
 1950-1968 1969-1978 1979-1991 1992-2010  

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A Volkswagen (2008) 1982-től az új márkák és új piacok kifejezéssel írta le ezt a korszakot, 
amelynek legfontosabb momentuma a SEAT 1986-os megszerzése volt, amellyel új piacokhoz és új 
termelési kapacitásokhoz jutott. Kétségtelen, hogy a vállalatnál ebben az időszakban jelentős 
fejlesztések és felvásárlások történtek. A spanyol gyártó megszerzése jelentősen megerősítette a 
termelés és értékesítés közötti kapcsolatot (lásd: 29. ábra: 1986-os és 1987-es évek). Haipeter (2000) 
és Wellhöner (1996) akik a nemzetközi konjunktúra időszakokat vették figyelembe, kiemelték az 
1980-1983 közötti időszakot, amelyet a hanyatlás korszakaként jellemeztek. A szerzők az 1984-től 
kezdődő korszakot az újraindult terjeszkedés időszakaként nevezték, utalva az elkövetkező években 
bekövetkezett felvásárlásokra.  
 

7.1.4. 1992-től: a termelés-értékesítés területi és szubregionális egyenlőtlenségei 

A kilencvenes években a termelés és az értékesítés közötti kapcsolat, jelentős gyengülést mutatott. A 
korrelációs együttható a kilencvenes évek elején még 0,9-es értéket mutatott, amely a kétezres évek 
végére 0,6-ra gyengült (lásd: 29. ábra). Hasonló, bár igen enyhe egyenlőtlenségi növekedés volt 
megfigyelhető a Hoover-index alakulásában is (lásd: 28. ábra). Az egyesült Németország addigi 
jelentős termelési többlete csökkent, a termelés-eladás arányainak különbsége a korábbiaknál jóval 
alacsonyabb szinten 10-15 százalékpont között alakult (lásd: 30. ábra). Ebben az időszakban a 
nyugat-európai piacok értékesítési többlete enyhén növekedett. Az Amerikai Egyesült Államok 
gyártókapacitás hiányában131

                                                           
131 A gyártás az amerikai üzemben 1988-ban megszűnt. 

 exportpiacként, a kétezres évekig növekvő, majd csökkenő keresleti 
többlettel rendelkezett. Ennek az időszaknak a jelentőségét azonban a feltörekvő piacok 
jelentőségének növekedése adta. A közép- és kelet-európai termelési pontok az értékesítés területén 

Termelési 
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Értékesítési 
többlet 
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lévő súlyukhoz képest 10 százalékpont körüli termelési többlettel rendelkeztek. A vállalat számára 
meghatározó feltörekvő piacokon, elsősorban Mexikó és Brazília esetében számottevő termelési 
többlet mutatkozott. Az exportra történő termelés mindkét ország esetében egyre jelentősebb szerepet 
töltött be, még az igen jelentős belső piaccal rendelkező Brazília esetében is. Kína ezzel szemben 
nettó eladással rendelkezett, a jelentős kapacitások kiépítése ellenére a távol keleti piac mára olyan 
mértékben diverzifikálódott, hogy bizonyos termékszegmensekben (elsősorban luxusautók) 
behozatalra szorul. Az autóipari termelésnek a feltörekvő országokban megfigyelt növekedése 
(Sturgeon - Florida, 2000; Veloso - Kumar 2002; Humphrey - Memedovic 2003; Sturgeon - Lester 
2004; Sturgeon et al. 2008), kiemelten a közép- és kelet-európai államokban (Tirpak - Kriozen 2006; 
Barta 2012; Molnár 2009, 2012; Rechnitzer - Smahó 2012; Smahó 2012), kulcsszerepet játszott a 
globális versenyben és a vállalati hatékonyság megteremtésében (Dunning 1993).  
 

31. ábra: A termelés és az értékesítés közötti kapcsolat alakulása  
(11 területi egységre és a nagyobb regionális csoportokra  

vonatkozó mutatók közötti korreláció alakulása) 

 
K11: NSZK; Nyugat-Európa (NSZK nélkül); Közép- és Kelet-Európa; USA; Mexikó; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-afrikai 
Köztársaság; Kína; India.  
K10: NAFTA; NSZK; Nyugat-Európa (NSZK nélkül); Közép- és Kelet-Európa; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-afrikai Köztársaság; 
Kína; India. 
K8: NAFTA; Európa; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-afrikai Köztársaság; Kína; India. 

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A 31. számú ábra a termelés és az értékesítés kapcsolatát mutatja különböző regionális csoportosítás 
szerit. A termelés területi szerkezete szempontjából a legteljesebb képet a már elemzett 11 
piac/térség adatainak elemzésével kaphatjuk. Ugyanakkor az autóipari termeléssel foglalkozó 
kutatások (Sturgeon - Florida 2000; Sturgeon et al. 2007; Molnár 2009; Sturgeon - Van Biesebroeck 
2011) egyaránt arra a következtetésre jutnak, hogy a nyolcvanas évek közepétől a termelés területi 
eloszlásának a nagy regionális piacok (NAFTA, EU) mentén való eltolódása/fejlődése volt 
megfigyelhető. Ebben kiemelték Európa keleti felének és Mexikónak a jelentőségét. Választ keresve 
a kérdésre, hogy ez a tendencia hogyan jelentkezik a Volkswagen esetében, milyen folyamatokat 
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tapasztalhatunk az elmúlt hat évtizedben, és különösen a nyolcvanas és kilencvenes éveket követően, 
újraszámoltam a területi szintű termelési és értékesítési adatok közötti kapcsolatot különböző területi 
csoportosítás szerint.  
 
A nagyobb regionális piacok szerinti csoportosításban (K8 – zöld vonal) az általam végzett 
számítások igazolták az imént említett kutatások megállapításait, a Volkswagen a nyolcvanas 
évektől a termelés és értékesítés területi eloszlásánál a nagyobb térségek szerint rendeződött. Ezt a 
32. számú ábra is megerősíti, amely a többlettermelés és a többletkínálat csökkenését mutatja. 
Hosszú távon jelentős, a nagyobb térségekben működő termelés és a térségben eladott járművek 
tekintetében kiegyenlítődés volt megfigyelhető. 
 

32. ábra: A termelés-értékesítés területi arányainak különbsége az egyes térségek esetében  
(százalékpont) 

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A következő kérdés, hogy a K11-es értékek által (lásd: 31. ábra – kék vonal) mutatott területi 
differenciálódást melyik szubrégió okozta. Erre különböző területi csoportosításokat végeztem el, 
összevonva bizonyos országokat (lásd: 15. táblázat).  
 

15. táblázat: A termelés és értékesítés kapcsolata, a területi folyamatok 1992 után 
 

csoport régiók/szubrégiók más országok területi folyamat 
 Európa NAFTA 

K8 Európa NAFTA Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-afrikai K.; 
Kína; India. kiegyenlítődés 

K10 NSZK; Nyugat-Európa; 
Közép- és Kelet-Európa NAFTA Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-afrikai K.; 

Kína; India. egyenlőtlenség 

K11 Az összes jelentős piac/térség (11 db) egyenlőtlenség 
 
Forrás: saját szerkesztés 
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A korrelációs adatok alakulása alapján az 1992-t követő időszakban a Volkswagen termelési-
értékesítési egyenlőtlenségét az európai szubrégiók eltérő teljesítménye okozta. A K10 értékek 
(vörös vonal) – melyben az észak-amerikai termelés és értékesítés adatait vontam össze – nem 
mutatott szignifikáns különbséget az eredeti (K11 – kék vonal) értékektől. A termelés és értékesítés 
területi kapcsolatának alakulását tehát az európai kontinens és azon belül a szubrégiók eltérő 
teljesítménye okozta. Jürgens (1992a, p. 68.) ezt a kilencvenes évek elején úgy írta le, hogy a 
Volkswagen egy „európai kötődésű vállalat”. 
A termelés-értékesítés egyenlőtlenségeinek Európán belüli alakulását a 33. számú ábra mutatja be. 
Az adatok szerint a nyugat-európai exportpiacokon a Volkswagen jelentős értékesítési többletet 
mutatott, addig Németországban, Közép- és Kelet-Európában pedig termelési többlet volt. Az ábrán 
az is világosan látszik, hogy a közép- és kelet-európai térség 1991-es belépésekor átalakította a 
termelés-értékesítés földrajzi arányait, és a térség az azóta eltelt időszakban növelte termelési 
többletét. Németország helyzete azonban jelentősen nem változott az 1991-et követő időszakban. A 
Volkswagen 1992-őt követő időszakában a termelés-értékesítés egyenlőtlenségének növekedését 
tehát az Európa térség okozta, azon belül kiemelkedő volt Nyugat-Európa növekvő fogyasztása, 
Közép- és Kelet-Európa növekvő exportra történő termelése. 
 

33. ábra: A termelés-értékesítés területi arányainak különbsége az egyes térségek esetében  
(százalékpont) 

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 

7.2. A termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat 

A hetvenes évektől a kilencvenes évekig tartó időszakban az útkeresés és a vállalati szerkezet 
átalakulása előrevetítette a tevékenységek tekintetében a koncentrációt és a dekoncentrációt 
egyaránt. Eredményeim szerint, amely a kapcsolódó kutatásokkal egybeesik, a vállalat 
nemzetköziesedésének legfontosabb időszaka a kilencvenes évektől következett be, amikor a 
vállalat termelése globálissá vált. A dolgozat a továbbiakban a termelés és a foglalkoztatottak 
vizsgálatával részletesen elemzi ezt az időszakot. A vizsgálat előnye, hogy csak azokat a földrajzi 

Termelési 
többlet 

Értékesítési 
többlet 



120 

pontokat veszi figyelembe, ahol termelés folyt, ezáltal a termelés szerkezetének mélyebb 
összefüggéseire is felhívja a figyelmet. 
 

34. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak közötti területi megoszlás alakulása 
(11 területi egységre számított Hoover- index értéke 1950 és 2010 között)  

Jobb tengely: legyártott járművek (millió darab), bal tengely: Hoover-index (%) 

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A 34. számú ábra a termelés és a foglalkoztatottak területi megoszlásának alakulását mutatja. A két 
mutató (termelés; foglalkoztatottak) alapján az egyenlőtlenség tendenciája növekvő, az eltérés 
tekintetében csupán néhány időszakot vagy szakaszt tudok megjelölni. Az ötvenes évek elején, 
amikor a vállalat csupán Nyugat-Németországban termelt, a két mutató eloszlása megegyezett. Az 
egyenlőtlenség a brazíliai termelő üzem megnyitásával ugrásszerűen megnőtt, majd egészen 1968-ig 
viszonylag tartósan 6-7 százalék körül alakult. Ezt követően az egyenlőtlenség csökkent, amely 
számos okra vezethető vissza. Egyfelől 1968-ban volt a vállalat első válsága, amely megerősítette a 
brazíliai leányvállalat pozícióit, ellensúlyozva ezzel a nyugat-németországi termelést. Másfelől erre 
az időszakra tehető a mexikói termelés elindulása is, amely szintén területi ellenpólust képezett. Az 
egyes termelési egységek fejlesztése és a helyi vállalat hozzáadott értékének növelése kiegyenlítette 
az addig csak az összeszerelésre összpontosító, ezért alacsonyabb munkaerő ráfordítást igénylő 
üzemek munkaerő-kibocsátás egyenlegét. A hetvenes évek elejétől – egy-két év kiugró értékétől 
eltekintve – a termelés és foglalkoztatottak területi megoszlásának egyenlőtlensége a vizsgálat végéig 
folyamatosan nőtt. A kapott értékek felvetik a kérdést, hogy az egyenlőtlenség mögött milyen, a 
vállalat értéklánca mentén kialakuló nemzetközi munkamegosztási rendszer állt. A kérdés 
megválaszolásához a továbbiakban megvizsgálom a termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat 
alakulását és feltárom a változások hátterét is. 
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7.2.1. A termelés-foglalkoztatott közötti kapcsolat erősségének alakulása és lehetséges 
okai 

 
Az előzőekhez hasonlóan a két területi megoszlási mutató (termelés132

 

 és foglalkoztatottak) közötti 
kapcsolatot a Pearson-féle lineáris korrelációs együttható segítségével is megvizsgálom (lásd: 35. 
ábra). Az 1950 és 1984 közötti időszakban a két mutató területi eloszlása megegyezett, a lokális 
termelés mennyisége összefüggött a helyi foglalkoztatottak létszámával. A területi szintű adatok 
esetében ez két dologra enged következtetni.  
 

35. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat 
(11 területi egységre vonatkozó mutatók közötti korreláció alakulása) 

 1950-1985 1986-1992 1993-1997 1998-2008 2009-2010 
Területi egységek: NSZK; Nyugat-Európa (NSZK nélkül); Közép- és Kelet-Európa; USA; Mexikó; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-
afrikai Köztársaság; Kína; India. 

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
Egyrészt ebben az időszakban valós termelékenységi adatokat kapunk, mert a termelés 
mennyiségének meghatározására alkalmazott darabszám alapú statisztika nem torzítja az egy 
foglalkoztatottra jutó egységnyi kibocsátást. A képlet egyszerű, ahol nagyobb volt a kibocsátás, azaz 
ahol több autót állítottak elő ott a foglalkoztatottak száma is emelkedett. Az általam az 5.2.1. és az 
5.2.5. részben (A tevékenység kiszervezése és a moduláris rendszer bevezetése) kifejtetteken felül – 
ahol ezzel a kérdéssel részletesebben foglalkozom – módszertani szempontból itt csupán azt 
szükséges megjegyeznem, hogy a darabszám alapú statisztika az 1973-at követő időszakban az 
előzőekkel szemben már nem ugyanazt jelentette. 1972-ben a Volkswagen Passat típus megjelenése 
előtt egy évvel a gyártott autók 80 %-a még Volkswagen Bogár volt, az ezt követő években a típus 
részesedése drámai mértékben lecsökkent (lásd: Függelékben F9. ábra). Majd a Passat bevezetése 
után a termékválaszték egyre sokszínűbbé és összetettebbé vált. Az új típusok és a termékpaletta 
szélesítése magával hozta a termelés modernizációját és az új munkaszervezési és technológiai 

                                                           
132 A termelés megfogalmazás alatt ebben az esetben is a helyi leányvállalat(ok) termelését értem, az adott érték nem 
egészül ki a behozatallal illetve nem vonódik le belőle az export. 
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megoldások bevezetését is (Speidel 2002), amely szintén hatással volt az egy foglalkoztatottra jutó 
éves kibocsátás alakulására. 
Másfelől a hetvenes évek elejéig tartó időszakban  a belső értéklánc mentén végzett tevékenységek 
(motorgyártás és összeszerelés, alkatrészgyártás, végösszeszerelés, stb..) területi allokációja és 
szétszórtsága nem haladta meg azt a mértéket, amely torzította volna a statisztikát133. A Volkswagen 
a helyi termelés esetében arra törekedett, hogy elsősorban a magas élőmunka igényű tevékenységek 
(összeszerelés) minél szélesebb körét helyezze ki külföldi leányvállalataihoz. 1984-ig a legyártott 
járművek száma és a foglalkoztatottak létszáma erős kapcsolatot mutatott (lásd: 35. ábra). Fontos 
megemlíteni, hogy ebben az időszakban globális méretű belső értékláncról még nem beszélhetünk. 
Jóllehet az egyes részegységek (motor sebességváltó tengelyek és más alkatrészek) gyártása 
Németországon belül már ebben az időszakban is külön-külön telephelyen folyt134, és a termelés 
specifikációja is megjelent. A külföldi leányvállalatok részére a kezdetektől fogva szállítanak 
Németországban gyártott részegységeket, nagyobb mennyiségekről (amelyek jellemzően CKD 
készletek) azonban csak a hetvenes évek közepétől beszélhetünk (lásd: 42. ábra). A mexikóban és a 
dél-afrikai üzemekben történő szállítás azonban a vállalati összteljesítmény tükrében nem volt 
annyira jelentősnek mondható135

A korrelációs érték alapján (lásd: 35. ábra) az időszakon belül további korszakokat lehet 
elkülöníteni. Egy 1985 és 1992 közötti mérsékelt intenzitású, és egy 1993-tól induló dinamikusabb 
periódust

, hogy gyengíteni tudta volna a foglalkoztatás vagy összvállalati 
szinten a foglalkoztatás és a termelés kapcsolatát (lásd: 35. ábra). 
 
1985-öt követően a foglalkoztatottak és a kibocsátás kapcsolata gyengült. A korábbi időszakra 
jellemző rendezőelv, miszerint ahol több autót állítanak elő, ott többen dolgoznak, ezt követően nem 
érvényesült egyértelműen. Az eltérés oka lehetett a fokozódó specializáció, tehát egyes telephelyek 
inkább csak alkatrészt állítottak elő, mások meg inkább csak kész járművet. 

136

Az 1985-ot követő időszakban a spanyol SEAT-tal történő együttműködést követően a vállalat 1986-
os felvásárlása következett, átalakítva ezzel a termelés és a foglalkozatás területi arányait. A 
kilencvenes évek elején a Volkswagen megszerezte a Škoda feletti irányítást, majd több közép- és 
kelet európai országba, valamint Kínába történő további terjeszkedéssel globálisan szerveződő 
transznacionális vállalattá vált (Pries 2003).  

, valamint egy 1997-től kezdődő stagnáló időszakot. A 2008-at követő utolsó két évben 
jelentős csökkenés volt tapasztalható. Véleményem szerint ez nem magyarázható kizárólag a 2008-
ban világméretűvé vált válság termelési- és eladási adatokra valamint a struktúrákra gyakorolt 
(Sturgeon - Van Biesebroeck 2010) hatásával, hanem az okok inkább a vállalat nemzetközi 
munkamegosztásában, a belső értéklánc tevékenységek földrajzi eloszlásánál keresendők.   

                                                           
133 A vállalaton belüli szállításokról és eladásokról (konzerninternen Lieferungen) a cég éves jelentéseiben először 
1972-ben tesznek említést (Volkswagenwerk 1973, p. 21.). 
134 A Volkswagen az ötvenes évek végén kezdte el Németországban a motorgyártási és más a futóművekhez 
kapcsolódó alkatrészgyártási tevékenységének külön üzembe történő kihelyezését, amelyik elsőként a kasseli 
üzemet jelentette. 
135 1977-ben a vállalat teljes termelésének 6,6 százaléka CKD egységekből került összeszerelésre (Volkswagenwerk 
1978, p. 28.). 
136 A szakaszolást a területi szintű foglalkoztatási és kínálati mutatók eltérő alakulása indokolja. 
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Ahhoz, hogy a folyamatot részleteiben elemezhessem, áttekintem a foglalkoztatottak területi 
arányainak eltéréseit (termelés és foglalkoztatottak). A 36. számú ábra alapján az eltérések területi 
szinten egyértelműen meghatározhatóak, bizonyos helyeken ez a termeléshez képest relatív 
többletfoglalkoztatást jelent, más régiókban éppen az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. A Német 
Szövetségi Köztársaságban fokozatosan a foglalkoztatottak többlete alakult ki, amely 1992-től még 
jelentősebb mértékűvé vált. Ennek oka, hogy a termelés az 1992-es 1,9 millió darabról egy év alatt 
26 százalékkal 1,4 millióra csökkent, ezt a visszaesést a foglalkoztatottak csökkenése csak időben 
eltolva és jóval szerényebb mértékben (-16%) követte. Ami magyarázza a foglalkoztatottak többletét, 
a termelés azonban igen hamar mintegy hat év alatt visszaállt az 1,9 millió darabra, a 
foglalkoztatottak többlete azonban nem csökkent, sőt hosszabb távon a termelés bővülése ellenére 
fokozódott. Ezzel ellentétben a nyugat-európai leányvállalatoknál hosszú távon a SEAT 
megszerzésével tartós 8-12 % pontos többlettermelés alakult ki, amely 2000-től monoton csökkenést 
mutatott és 2010-re 2-3 % pontra csökkent. Azonban szembetűnő a brazíliai, a kínai és kis mértékben 
a mexikói leányvállalatok többlettermelése, továbbá a közép- és a kelet-európai országok értékei 
amelyek 2000-ig csupán az átlag körül mozogtak. Ezt követően azonban a brazil és a kínai értékek 
jelentős többlettermelést mutattak (lásd: 36. ábra). 
 

36. ábra: A termelés* és a foglalkoztatottak arányának különbsége  
(1984-2010 közötti időszakban, a vizsgált térségekben, százalékpont) 

  
 1985-1992 1993-1997 1998-2008 2009-2010  
* Vállalati termelés Nigériában 1975-1990 között, az Amerikai Egyesült Államokban 1978 és 1987 között, Közép- és Kelet-
Európában 1973-tól, Indiában pedig 2002-őt követően folyt. 

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A termelés és foglalkoztatottak közötti kapcsolat erőssége tehát 1985-öt követően csökkent. A 
vizsgálat eredményének jelentőségét növeli, hogy a korreláció 1985-ig teljes egyezést mutatott, a 
csökkenést követően pedig monoton csökkent, erősödést hosszú távon sem jelzett. Ez rámutat arra, 
hogy a kapott eredmények okai lehetnek ugyan a különböző leányvállalatoknál lévő eltérő 
termelési értékek, de mindemellett más, elsősorban strukturális okokról is beszélhetünk. 
 

Többlet- 
termelés 

Foglalkoz- 
tatottak 
többlete 
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7.2.2. Szórásvizsgálat: egy foglalkoztatottra jutó gépjárművek száma alapján 

Az egyes térségek relatív termelési és foglalkoztatási adatai után tekintsük át az egy foglalkoztatottra 
jutó autók számát. A 37. számú ábra az egyes leányvállalatok átlagtól történő eltéréseit mutatja a 38. 
számú ábra pedig a telephelyi adatok szórásának alakulását. Mindkét ábrán a kiugró értékek egy új 
telephely elindítását jelenítik meg, 1971-ben a belgiumi leányvállalat megalapítása megnövelte az 
egy főre jutó összeszerelés értékét, 1986-ban a SEAT autógyár átvételével pedig lezuhantak a 
korábban dinamikus növekedést mutató nyugat-európai termelékenységi mutatók. A konszolidációs 
időszakot követően a teljesítmény értékek ismét megnőttek. Korábban a brazíliai üzem majd a 
mexikói üzem elindítása szintén kiugró értékeket produkált, az üzemek alacsony hatékonysága miatt 
azonban elmaradtak a vállalati átlagtól. 
 
A kilencvenes évektől volt tapasztalható jelentő változás, ahol bizonyos térségek jelentős 
teljesítménynövekedést mutattak fel. A mexikói, a brazil és később a kínai leányvállalatok egy főre 
jutó eredménye is kiugró volt. Az összeállításban a kétezres évektől Közép- és Kelet-Európa is 
kiemelkedett, ott ahol a részegység gyártás mellett a kilencvenes években jelentős gépjárműgyártási 
kapacitások épültek ki. A másik oldalon az argentin, a németországi valamint a dél-afrikai adatok 
találhatóak, ahol az egy főre jutó összeszerelés alatta maradt a vállalati átlagnak. 
 

37. ábra: Az egy főre jutó összeszerelt gépjárművek számának eltérése  
a vállalati összesített értékhez képest 

(pozitív érték esetén meghaladja, negatív érték esetében elmarad az átlagos értéktől) 

    
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
A leányvállalatok egy főre eső összeszerelt járműre számított szórásértéke (38. ábra) hasonlóan 
kirajzolta egy-egy új telephely elindulását. A szórásmutató a konszolidáció időszakát követően 
minden esetben csökkenő trendet mutatott. Változás 1991-től tapasztalható, amikor a szórásértékek 
folyamatos növekedést mutattak. Hasonlóan a termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat 
alakulásának értelmezéséhez emögött is strukturális okok húzódhattak meg. 
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38. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó gépjármű összeszerelés területi szórásértéke 
(a működő telephelyekre vonatkozó mutató) 

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
 

7.3. A termelés területi-szerkezeti változásának okai új megközelítésben  

A termelés és foglalkoztatottak kapcsolata alapján kapott eredményeim alátámasztották, hogy a 
vállalat termelési struktúrájában, a nyolcvanas évek közepétől jelentős változás következett be, 
amely a kilencvenes évektől tovább erősödött.  
A vizsgálat alapján az alábbi kérdések merültek fel: 

− Mely folyamatokra vezethetőek vissza a nyolcvanas évek második felétől illetve a 
kilencvenes évektől tapasztalható egybehangzó változások? 

− Miért részesednek bizonyos telephelyek nagyobb mértékben a foglalkoztatásból és miért 
mások a termelésből?  

− A termelés és foglalkoztatottak egyenlőtlen területi eloszlása milyen eddigi, a vállalat 
fejlődése során tapasztalt folyamatoktól eltérő okokra vezethető vissza? 

 
Ebben a részben az értekezés egyes hipotéziseinek megfelelően részletesen vizsgálom a változás 
lehetséges okait a felmerülő kérdések megválaszolásával.  
 

7.3.1. A termelés hatékonyságának alakulása 

A kezdeti időszakban az ötvenes és a hatvanas években a külföldi telephelyek (Brazília, Mexikó 
valamint Dél-Afrika) alacsonyabb hatékonysággal és nagyobb élőmunka ráfordítással dolgoztak 
(lásd: 39. ábra). A fordulat a hetvenes évek közepétől következett be, a tengerentúli termelési 
egységeknél az új modellek és az új gyártási mechanizmusok bevezetésével párhuzamosan (Tolliday 
1995b, p. 115.). A nyolcvanas években az anyaországi és a külföldi telephelyek közötti technológiai 
különbség egyre inkább visszaszorult (Pries 2003, p. 5.). Az európai, a tengerentúli (Jürgens 1986, p. 
41.) és a kínai termelés felfutása és modernizációja csökkentette az addigi technológiai hátrányt. A 
tengerentúli területeken ugrásszerű változás azonban csak a nyolcvanas években az expotra történő 
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termeléssel egy időben történt (Jürgens 1986, p. 41.). A meglévő telephelyek mellett az egyes 
felvásárlásokat követően a nyolcvanas, majd a kilencvenes években is jelentős összeget költött a 
vállalat az újonnan birtokába jutott üzemek hatékonyságának növelésére. A Škoda kilencvenes 
évekbeli megszerzését követően a Volkswagen jelentős összegeket fektetett a cseh gyár termelésének 
modernizációjába, ennek eredményeképpen 1996-tól a termelékenységi mutatók meredeken 
emelkedtek (Labaye et al. 2013, p.18.). A kilencvenes évek elején az európai, az évtized közepétől 
pedig a brazil, a mexikói, a dél-afrikai valamint a kínai telephelyeken volt jelentős növekedés. 
Szemléltetésül érdemes összevetni az egy főre jutó NSZK-n kívüli termelési értékeket az ország 
határain kívüli adatokkal. A 39. számú ábrán, a 90-es évektől megfigyelhető jelentős (esetenként 100 
százalékot meghaladó) eltérés az egyes telephelyek közötti termelékenységi különbséggel nem 
magyarázhatóak, egy globális szinten működő vállalatnál ilyen mértékű különbséget más okokra 
kell visszavezetni. Ezt a feltételezést támasztja alá a vállalat telephelyei között meglévő verseny is 
(Jürgens 1998; Túry 2014a), amely során az anyavállalat bizonyos feladatok elvégzésére 
(alkatrészgyártás, részegységek gyártása illetve komplett főegységek gyártása) belső tendert ír ki, 
amire a leányvállalatok illetve a telephelyek pályázhatnak. A verseny eredménye meghatározó egy 
adott termék vagy részegység termelésének földrajzi elhelyezkedését tekintve, ugyanakkor a 39. 
számú ábrán látható nagymértékű termelékenységi eltérések okafogyottá tennék a leányvállalatok 
közötti rivalizálást. 
 

39. ábra: Az egy év alatt egy foglalkoztatottra jutó összeszerelt gépjárművek száma 

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
Az okokat tehát mindenképpen a termelés szerkezetében kell keresni. A továbbiakban arra teszek 
kísérletet, hogy kiderítsem a munkaerő és a termelés kapcsolatának alakulása milyen más tényezőkre 
vezethetőek vissza. 
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7.3.2. Modularizáció és specializáció 

A termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat változására a következő lehetséges magyarázat a 
modularizáció és az ezzel összefüggő specializáció lehet. A technológiai és munkaszervezési 
újítások, szorosan kapcsolódnak a globális termelési rendszerek fejlődéséhez (Camuffo 2004), ezen 
felül átalakítják a hozzáadott érték területi elrendeződését is. 
 
A moduláris termelés az Amerikai Egyesült Államok autóiparában került először bevezetésre. Az 
amerikai GM-Opel és az olasz Fiat vállalatok a nyolcvanas évek végén tették meg az első lépéseket a 
modularizáció felé (Camuffo 2001), amelyet a kilencvenes években követtek a világ nagy 
autógyártói (Ford, Daimler-Chrysler, Mercedes-Benz, Volkswagen) is. A kilencvenes évek közepén a 
Volkswagennél is bevezetésre került (Volkswagen 2014c) a modellek felépítése során alkalmazott 
platform alapú összeszerelésre „ráépülő” moduláris rendszer (Wilhelm 1997). A közös platformra 
épülő, de eltérő modellek gyártását már a kezdetektől fogva alkalmazta a gyár, mivel a Volkswagen 
Bogár (Type 1) és a Kombi (Type 2) is ugyanarra a padlólemezre épült. Később a hetvenes években 
az Audi és a Volkswagen modelleknél is alkalmazták ezt a megoldást (Pries 2003, p. 11.), ezzel 
csökkentve az egyedi alkatrészek számát. A hetvenes és nyolcvanas években a Volkswagen a közös 
platformok használatával más autóipari vállalatokkal létesített hosszabb-rövidebb ideig tartó 
kapcsolatában is kihasználta a szinergiák adta lehetőségeket (Daimler-Volkswagen, Ford-
Volkswagen stb. lásd: 6.2.1. rész). Azonban az egész vállalati működésre kiterjedő, kifejezetten 
integrált rendszerről ebben az időben még nem beszélhettünk. A nyolcvanas években elindult 
terjeszkedés (SEAT, majd a Škoda), az új márkák és a bővülő modellválaszték miatt, a kilencvenes 
években a hatékonyság növelésének érdekében indokolttá vált a moduláris építőkockák használata, 
(Jürgens 1994, p. 101.; Pries 2003, p. 11.) azaz a közös alkatrészek minél szélesebb körének 
bevezetése vagyis a homogenizáció. 
 
Az alkatrészek és részegységek felhasználása és csereszabatossága szempontjából a platform 
rendszer csak egy adott autóosztályon belül jelentett kompatibilis felhasználhatóságot. Addig a 
moduláris stratégia (Modul-Strategie) nyolcvanas években történt bevezetése a felhasznált egységek 
szempontjából már az egyes osztályok közötti csereszabatosságra is lehetőséget adott (lásd: 40. ábra). 
A termelés során felhasznált alkatrészek és részegységek beépítése során az egyes osztályok137

                                                           
137 A közúti járműveket egymástól megkülönböztetendő, műszaki tartalmuk alapján eltérő osztályokba sorolják. A 
különböző szempontok eltérő rendszerezést és elnevezést eredményeznek (lásd az európai Euro NCAP osztályzása, 
a belga ACEA besorolása, az amerikai Alliance of Automobile Manufacturers, az ACRISS Car Classification Code 
vagy éppen a United States Environmental Protection Agency). Az eltérések ellenére az osztályozások azonban 
egyben közösek, a felosztás egyben hierarchia is, ahol az egy osztályba tartozó járművek azonos vagy nagyon 
hasonló műszaki tartalommal bírnak.  

 
közötti átjárhatóság kulcskérdéssé vált.  
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40. ábra: A moduláris rendszer fejlődése a kezdetektől napjainkig 

 
Forrás: Winterkorn 2010, p. 4.; Lemke 2013, p. 6. 
 
A bevezetett műszaki újítások nem csak az autó szerkezetét érintették, de forradalmi hatással voltak 
az értéklánc egészére is (lásd: részletesen moduláris rendszer bevezetése, 5.2.5. rész), átalakítva az 
OEM-ek és az értéklánc többi szereplőjének feladatait és kapcsolatrendszerét (He - Kusiak 1997; 
Helper et al. 1999; Dicken 2003; Smahó 2012), amely magyarázatot adhat a termelés területi 
szerkezetének átalakulására. 
A moduláris rendszer bevezetésével párhuzamosan a vállalatnál a platform rendszer modernizációja 
tovább folytatódott, a két folyamat együtt szolgálta a vállalat hatékonyságának növelését. A 
modernizáció a felhasználási lehetőségek bővítését (adott platform minél több márkánál legyen 
alkalmazható) és egyúttal a platformok számának csökkentését tűzte ki célul. Amíg a kilencvenes 
évek végén a jelentősebb európai, amerikai és japán gyártók mintegy 117 platformot használtak, 
addig ez a mennyiség öt év leforgása alatt a felére csökkent (Donovan 1999, p. 3.). A Volkswagen a 
kilencvenes évek végén az addig használt platformok számát 16-ról 4-re tervezte lecsökkenteni 
(Brylawski 1999, p. 2.). A közös platformok megosztásának/alkalmazásának előremutató példája az 
új Volkswagen Bogár kilencvenes évek végi (1997) megjelenése volt. A mexikói gyártás 
beindításával egy időben, a típus és még számos más modell (a Volkswagen Jetta, a Golf, az Audi 
A3 és a TT) esetében bevezetett közös platform volt. Az optimalizáció a csereszabatosság mértékére 
is jelentős hatással volt, az említett típusoknál felhasznált alkatrészek 65 százaléka megegyezett.  
 
A megvalósult technológiai fejlesztéseknek köszönhetően az egyes modellekhez felhasznált 
alkatrészek és modulok (részegységek) csereszabatossága (modellek közötti átjárhatóság) megnőtt. 
Műszaki tartalmát tekintve az egyes modellek közötti különbségek nem tűntek el teljes mértékben – 
igazodva a márka által képviselt tartalomhoz – ugyanakkor a felhasznált alkatrészek 
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kombinációjának köszönhetően folyamatosan nőtt az azonos alkatrészek aránya. Ez a tervezési és 
kivitelezési költségek csökkenésén túl jelentős méretgazdaságossági előnnyel is járt, továbbá az 
egyes termelési helyek közötti kapcsolat erősödéséhez és az együttműködés magasabb szintjéhez 
vezetett (Audi Hungaria Motor 2014). A technológia alkalmazása méretgazdaságossági okokból 
bizonyos termelési pontok specializációját jelentette, amely megerősíti a hipotézisemben szereplő 
állításomat, miszerint a technológiai újítások átalakítják a termelés területi szerveződését, az egyes 
belső értéklánc folyamatok térbeli allokációját. Ez egyfelől magyarázatot adhat a termelés-
foglalkoztatott közötti kapcsolat gyengülésére. Hiszen a termelési adatoknál a statisztikák csupán a 
késztermék területi eloszlását tüntetik fel, ugyanakkor az összeszerelés során felhasznált 
részegységek és alkatrészek egy nemzetközi belső értéklánc folyamat eredményeként kerülnek az 
összeszerelés helyére. A hajtáslánc esetében (motorok) nem szükséges minden esetben a részegység 
készre szerelése, a csereszabatos alkatrészeknek köszönhetően, az építőkockák felhasználásával, a 
beépítés helyén a kínálatnak megfelelően is véglegesíthetik a műszaki tartalmat (pl.: turbófeltöltő 
motor, ékszíjas vagy láncos erőátvitel, stb.). Ez a vállalat számára a hozzáadott érték területi 
allokációja során, a korábbinál lényegesen nagyobb mozgásteret eredményez. Emiatt a gyártás 
egyes fázisait technológiailag és földrajzilag egyaránt könnyebb szétválasztani, a 
méretgazdaságosság következtében egy adott részegység előállítása területileg is koncentrálhatóvá 
válik. 
 
A standardizálás ezen a fejlődési szakaszon nem rekedt meg, a Volkswagennél tovább dolgoztak a 
technológia továbbfejlesztésén, amelyet „Modulare Baukastenstrategie”-nek azaz moduláris 
építőelem-stratégiának neveztek el138. A technológiát az Audi AG-nél fejlesztették ki és vezették be 
2007-ben139

A platform és a moduláris termelés standardizálta a vállalat kínálati portfólióját, ahol a 
méretgazdaságossági szempontok is jobban érvényesülhettek. A cég képes volt kihasználni a 
nemzetközi gyártókapacitásának köszönhetően a különböző telephelyek által nyújtott előnyöket, 
amely a globális méretű belső értéklánc konfigurációjára is hatással volt. A kiemelt központok egy 
adott tevékenység végzésére rendezkedtek be (alkatrész-, részegység gyártás, stb.) ellátva a vállalat 
nemzetközi termelési pontjait (lásd: 7.3.4. rész). Ezáltal főként Európában, az egyes telephelyek 
bizonyos részfeladatok ellátására szakosodtak, ezzel „torzítva” a foglalkoztatottak és a termelés 
területi eloszlását. A specializáció alátámasztja az értekezés elején megfogalmazott hipotézisemet, 

, majd az új modellek esetében az egész vállalatra kiterjedően 2012-től kezdődött meg az 
alkalmazása. A 40. számú ábra szemlélteti azt az átalakulást, ahogyan az egyes modellek esetében a 
kezdeti, csak magára a típusra jellemző egyedi alkatrészek felhasználásától, hogyan jutott el a 
Volkswagen a csereszabatos, a vállalat összes modelljéhez felhasználható alkatrészek számának 
növekedéséig.  
 

                                                           
138 Ennek az egyik típusa az MQB azaz Modularer Querbaukasten ami magyarul keresztmotoros építőkészletet 
jelent. 
139 Autogramm Wolfsburg, Ausgabe 11/2012, abgerufen am 29. August 2012 
http://autogramm.volkswagen.de/11_10/wolfsburg/wolfsburg_01.html 
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hogy a technológiai fejlesztés hatással van a belső értéklánc alakulására, amely nagyban 
meghatározza a termelés területi szerveződését. 
 

7.8.3. Kiszervezés 

A foglalkoztatottak és a kibocsátás eltérő területi eltérésének magyarázatára a következőkben 
megvizsgálom, hogy a kiszervezés folyamata miként alakítja a két tényező területi elrendezését és 
hogyan torzítja az adatokat. A dolgozatomban elsősorban a vállalat által korábban végzett 
tevékenységek kiszervezését és annak területi hatását tárgyalom.140

A Volkswagen úttörő szerepet játszott a moduláris munkaszervezési eljárás bevezetésében, a cég volt 
az első autógyártó, amely nemzetközi szinten hozta létre a moduláris konzorciumot 1994-től a 
csehországi Mladá Boleslavban

 
Mennyiben ad magyarázatot a foglalkoztatottak és a kibocsátás területi eloszlásának 
egyenlőtlenségeire a termelési feladatok kiszervezése? A korábban már elemzett 39. számú ábra, 
amely az egy foglalkoztatottra jutó összeszerelt gépjárművek számának alakulását mutatja, a 
nyolcvanas évek közepén bekövetkezett trendváltást jelzett. A váltás időszaka egybeesett a 
kibocsátás és a foglalkoztatottak 1984-es területi differenciálódásának kezdetével. Azt már korábban 
megállapítottam, hogy az adatsoron tapasztalható eltérések az egyes telephelyek közötti 
hatékonyságkülönbséggel nem magyarázhatóak, egy globális szinten működő vállalatnál ilyen 
mértékű különbséget más okokra kell visszavezetni. Ezt támasztotta alá a nyolcvanas években a 
nyugat-németországi és a külföldi üzemek termelése közötti technológiai különbségek csökkenése is 
(Pries 2003, p. 5.). Az eltérések egyik ilyen lehetséges ok a kiszervezés. 
A kiszervezés folyamata összefügg a korábban tárgyalt modularizációval. Collins és szerzőtársai 
(1997) valamint Camuffo (2004) az autóipari globalizációt egyértelműen összekötötték az iparágban 
zajló modularizációval és kiszervezéssel. Helper és szerzőtársai (1999) ok-okozati összefüggést is 
megfogalmaztak e két fogalom között, a japán iparági példáktól eltekintve a modularizáció nem 
valósulhat meg kiszervezés nélkül.  
A kiszervezés nyomán a termelés növekedése illetve csökkenése nem elsősorban az OEM-nél 
jelentkezik, hanem az autó értékének egyre nagyobb hányadát adó beszállítói vállalatoknál.  
 

141, 1996-tól pedig a brazíliai Resendében (Camuffo 2001). Ezt 
megelőzően a Volkswagen más gyáraiban is tesztelte az új munkaszervezési eljárást142

                                                           
140 A téma mélyebb taglalása egy újabb vizsgálatot is megérdemelne, hiszen az autóipari beszállítók az új 
telephelyek esetében követik az OEM cégeket, ugyanakkor a globalizálódó beszállítói iparban a lokális beszállítók 
globális beszállítókká is válhatnak (Humphrey–Memedovic 2003), így a teljes vertikumra tekintve területileg még 
összetettebbé válik a kérdés. 
141 Részben tesztelve a reakciókat, részben pedig tapasztalatgyűjtés miatt, amelyeket a rendszer eseteges nyugat-
európai bevezetése során felhasználhat (Pavlínek 2008, p. 98.). 
142 Vw's Factory Of The Future, Bloomberg Businesweek, October 06, 1996  
http://www.businessweek.com/stories/1996-10-06/vws-factory-of-the-future 

. Így a kelet-
németországi Moselben elsőként vezették be a beszállítóknak egyre nagyobb kompetenciát adó 
moduláris konzorciumot, amellyel drasztikusan csökkent az autók készre szerelésének ideje. A 
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vállalat további európai üzemeiben is megvalósította a beszállítók integrálását, így a spanyolországi 
Matorellben és a portugáliai Setubalban is (Miltenburg 2003, p. 169.; Frigant – Lung 2002, p. 726.). 
1992-ben a Volkswagen mexikói üzemében új időszámítás kezdődött. Az új kollektív megállapodás 
értemében a vállalat csak a végső összeszerelést végző foglalkoztatottakat tartotta meg, az 
autógyártáshoz kapcsolódó többi értéklánc tevékenységek (beszállítói és gyártási részfolyamat) 
átkerültek a beszállítókhoz (Espinosa 2011, p. 20.). Az átalakítás amellett, hogy sokkal feszesebb 
együttműködést igényelt a termelésben résztvevő vállalatok között, a munkavállalók számának 
radikális csökkenését is eredményezte. Az 1990-ben még 20 ezer főt foglalkoztató pueblai gyár 
1994-ben már csak 14 ezer főt alkalmazott (Espinosa 2001, p. 31.). A kiszervezésnek köszönhetően 
azonban a „gyár mellett” közvetetten mintegy 80 ezer ember dolgozott a Volkswagen számára 
(Montiel 2002, p. 3.). 
 

41. ábra: A Volkswagen resendei üzem moduláris termelésének sematikus rajza 
 

Vezetőfülke váz  
 Tamet (Br.)  

Váz összeszerelés (karosszéria)      
Iochpe-Maxion (Br.) 

Teherautó és busz 
összeszerelő sor 

 

 
Felfüggesztés, tengelyek és fékek  

 Rockwell (USA) 

Festés  
 Eisenmann (No.)  

Kerekek és gumiabroncsok 
Iochpe-Maxion (Br.)  

Borlen (Br.) 
 Bridgestone (Jap.) 

 

 

Motor, váltó és hűtőrendszer 
MWM (No.)  

Cummins (USA) 
 

 
Vezetőfülke összeszerelés  

VDO Kienzle (no.) 

   
Végső minőség-ellenőrzés 

Volkswagen 

Forrás: Collins et al. 1997, p.503. 
 
A Volkswagennél a kiszervezés és a modularizáció iskolapéldája a brazíliai Resendében létrehozott 
moduláris konzorcium (Neto et al. 2013) volt. A moduláris konzorcium elképzelés lényege, hogy a 
brazíliai telephelyen olyan termelési rendszer jött létre, amelyben minden összeszerelési 
tevékenységet átadtak kilenc, ún. elsőkörös beszállítónak.143

A brazíliai Resendében megvalósított moduláris konzorciumnak (lásd: 41. ábra) köszönhetően a 
termelés szerkezete teljesen átalakult. A feladatok kiszervezésének mértéke a resendei teherautó 
üzemben az indulás óta extrém magas volt, a Volkswagen a tevékenységeknek mindössze 15-20 

  

                                                           
143 A moduláris termelés és a moduláris konzorcium kifejezést célszerű egymástól elkülöníteni (Pavlínek 2008, p. 
97.). Előbbi a moduláris elemek minél szélesebb alkalmazását jelenti, utóbbinál az együttműködés vagy akár 
nevezhetnék kiszervezésnek is, sokkal nagyobb mértékű, hiszen itt már az egyes modulokat gyártó vállalatokat is a 
termelésbe integrálják, egészen az összeszerelési folyamatokig. 
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százalékát végezte (Gawer 2009, p. 267.; Sorte Junior 2011, p. 32.). A tevékenységek a megszokott 
módon zajlottak, a különbség „csupán” annyi, hogy itt az első körös beszállítók nem csak az 
alkatrészekért és a részegységekért voltak felelősek, de a végső összeszerelésért is (Pires 1998). A 
kiszervezéssel a termelési költségek 20 százalékos megtakarításánál túl az összeszerelő soron az egy 
autóra jutó időráfordítást is 10 százalékkal csökkentették (Collins et al. 1997). A Volkswagen a saját 
gyárában ennek következtében igen kevés számú munkavállalót foglalkoztatott (Marx et al. 1997). 
Az üzem 1500 munkavállalójából mindössze 200 volt Volkswagen dolgozó, a többit a beszállítók 
alkalmazták (Corrêa - de Miranda 1998; Abreu et al. 2000). Ez a statisztikai számbavétel során az 
egy Volkswagen munkavállalóra jutó értékteremtés során jelentősen torzítja a valós adatokat. 
 
A másik példa a brazíliai Sao Carlosban létesített motorgyár. Az 1996 óta működő üzemben a 
beszállítóknak a kezdetektől fogva jelentős szerepük volt, 2000-ben az üzemben foglalkoztatott 450 
munkásból 250 a beszállítóknál dolgozott (Gomes - Filho 2002, p. 54.). A külső cégek nem csak a 
szolgáltatások területén (adminisztráció fenntartása) működtek közre, de a termelés területén is részt 
vettek a gyár működésében. Az 1996-os resendei moduláris konzorcium bevezetése után a sao carlosi 
üzemben is felvetődött a beszállítók nagymértékű bevonása, de az előzetes vizsgálatok alapján nem 
hozta volna az elvárt eredményeket, így végül elvetették az ötletet. A moduláris konzorcium a 
vállalat resendei üzemét érintette, hasonló mértékű modellről a vállalat többi telephelyén nem 
beszélhetünk.  
 

7.3.4. Új összefüggések a Volkswagen nemzetközi termelésének átalakulásában 

Az előbbiek során vizsgált tényezők mellett a termelés vállalaton belüli nemzetközi 
munkamegosztási rendszerének átalakulását is górcső alá veszem. Azt vizsgálom mikor és milyen 
tényezők hatására változott meg a termelés nemzetközi szerkezete. Áttekintem a vállalatnál 
lejátszódó specializáció folyamatát, majd az értékteremtő tevékenységeket végző leányvállalatok 
illetve telephelyek közötti kapcsolatok alakulásán keresztül bemutatom, hogy a változás hogyan 
fokozta a vállalat termelési pontjai közötti nemzetközi munkamegosztást. 
A specializáció folyamata elválaszthatatlan a belső értéklánc átalakulásától. A specializáció mint a 
tevékenységek területi elrendezésének kérdése alapvetően határozza meg a vállalat belső értéklánc 
folyamatainak koncentrációját és a telephelyek közötti együttműködés intenzitását. 
 
A termelés telephely szintű vagy területi specializációja nem új keletű a vállalat történetében. A 
Volkswagen a termelésének növekedésével párhuzamosan már az ötvenes évek végén létrehozta 
azokat a termelési pontjait, amelyek leányvállalatai számára a mai napig jelentős alkatrész és 
részegység beszállítást végeznek. A hannoveri, a kasseli és az emdeni üzem után 1970-ben indította 
el a motorgyártás területén mai napig meghatározó salzgitteri gyárát. A vállalat már az ötvenes évek 
végén dekoncentrálta a nyugat-németországi termelését. Azonban 1970-ben a salzgitteri gyár 
létrehozásakor még nem látták előre, hogy ezzel a lépéssel hosszú távon a vállalat nem csak 
földrajzilag, de a belső értéklánc mentén is koncentrálni fogja termelését. A gyárban a kezdeti 5800 
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munkavállalóból már a 1970-ben is 2000 fő tevékenykedett a motorgyártásban. A telephely fő 
tevékenységének az autó összeszerelésnek, az olajválság nyomán kirobbant válság vetett véget. A 
válság következtében a Volkswagen a termelés átalakítására kényszerült. A salzgitteri gyárban 
radikálisan csökkentették, majd 1975-ben teljesen megszüntették az autók összeszerelését és a 
motorgyártásra koncentráltak, amellyel a telephely a vállalat legfontosabb motorgyártójává lépett elő 
(Volkswagen 2008b, p. 86.), ide koncentrálva gyártó tevékenységét. A salzgitteri üzem az ezt követő 
évtizedekben is a motorgyártásra specializálódott, mára a vállalat legfontosabb motorfejlesztő és 
gyártó központjává vált (Volkswagen 2008b).  
 
A nemzetközi szintű specializáció elemzéséhez egészen a hatvanas évek végéig kell vissza nyúlni, 
ekkor fogalmazódott meg ugyanis a vállalat vezetésében (Volkswagenwerk 1969) a leányvállalatok 
nemzetközi kapcsolati rendszerének erősítése (lásd: 3. szövegdoboz), és az egyes telephelyek 
specializációja. Az anyavállalat és a leányvállalatok között addig is folytak alkatrész és részegység 
beszállítások, a leányvállalatok között azonban nem voltak jellemzőek a kereskedelmi kapcsolatok. 
A hatvanas évek végétől kezdődő időszakot Pries (2003) a termelés tekintetében világméretű 
termelési rendszer-ként írja le. A tendenciát előmozdította, hogy a hetvenes évek közepén csökkent a 
Volkswagen mexikói exportja, a vállalati stratégia a részegységek (elsősorban motorok) kivitelére 
fektette a hangsúlyt. A befektetéseknek köszönhetően 1977-től a pueblai gyárból származó motorok 
exportja növekedni kezdett (Mercado - Taniura 1990, p. 7.). Az igazi áttörés azonban csak 1984-től 
következette be. A fellendülés háttérben egy 1983-as elnöki rendelet állt, amely az import 
termékekre támaszkodó vállalatok számára a helyi hozzáadott értéket 60 százalékra emelte és előírta 
az import, exporttal történő ellensúlyozását. Ennek következtében az autóipari vállalatok intenzív 
beruházásokba kezdetek és fokozták a kivitelüket (Shaiken 1995, p. 6.). 
 
A belső értéklánc átalakulása leginkább a késztermék előállítása során, a helyben képződött 
hozzáadott érték változásában érhető tetten. Léteztek olyan telephelyek, amelyek csupán az 
összeszerelésre összpontosítottak (például a Volkswagen Egyesült Államokban vagy Belgiumban 
található üzeme), és voltak olyanok ahol több tevékenységet is végeztek egyszerre (például a 
Volkswagen brazíliai gyára). A változás oka, hogy az addig kizárólag egyirányú, azaz az 
anyavállalat és a leányvállalat közötti kapcsolat kezdett fellazulni és az egyes leányvállalatok 
egymás között is elkezdtek kereskedni.  
 
Az értéklánc vállalaton belüli szervezése (belső értéklánc) megvalósulhat az alkatrészek, a 
részegységek és az elemeire bontott késztermékek szállításával (lásd: 43. ábra), valamint a belső 
értéklánc tevékenységek földrajzi allokációjával is. Előbbi esetében a termelési helyen a hozzáadott 
érték a készre szerelésre korlátozódik, utóbbi esetében a külföldi leányvállalat a különböző termelési 
fázisokba is bekapcsolódik. Mindkét esetben a termelési költségek globális eltérését veszik 
számításba, vizsgálva, hogy mely esetben éri meg a helyi termelés és milyen körülmények között 
térül meg a kizárólag összeszerelést végző leányvállalat működése (Bott 2008, p. 83.). A belső 
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értéklánc tevékenységek földrajzi allokációjának lényege, hogy az adott termék esetében bizonyos 
telephelyeken „többlet” máshol pedig „hiány” jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi 
termelési rendszernek köszönhetőn az egyes telephelyeken nem csupán a helyi igényeket elégítik 
ki, de a többi telephely számára is szállítnak alkatrészeket, részegységeket valamint CKD és SKD 
készleteket.  
A vállalaton belüli kereskedelemről, a leányvállalatok közötti árucseréről, mint a belső értékláncon 
belül területileg is leképezhető kapcsolatrendszerről, elsőként az 1971-es évre vonatkozó 
beszámolóban található említés. Jóllehet az ezzel kapcsolatos előzmények a hatvanas évek végéig 
nyúlnak vissza (Volkswagenwerk 1969, p. 28.). 1971-ben még csak vállalaton belüli 
szolgáltatásokról esik szó (konzerninternen Leistungen), az ezt követő években azonban már a 
vállalaton belüli szállításokról és eladásokról (konzerninternen Lieferungen) is beszélhetünk.  
 
3. szövegdoboz: A Volkswagen de México szerepe és fejlődése a nemzetközi termelésben 
A Volkswagennél már a hatvanas évek végén megfogalmazódott az az elvárás, hogy a külföldi vállalatok is 
kapcsolódjanak be a nemzetközi munkamegosztásba. 1968-ban a mexikói leányvállalat jövedelmezőségének 
javítása érdekében (mivel a helyi piac nem jelentett számára kitörési lehetőséget) a leányvállalatot is bevonták a 
Volkswagen nemzetközi értékesítési rendszerébe (Volkswagenwerk 1969, p. 28.). A Volkswagen de México 
helyzete a vállalaton belüli integrált termelésnek (Verbundproduktion) köszönhetően stabilizálódott. A mexikói 
leányvállalat a kapcsolt vállalatoknak szállított alkatrészeket, többek között tengelyeket, motorokat. 1969-től az 
Egyesült Államokba szállított pótalkatrészeket, majd 1970-től megindult az export Nyugat-Németországba is. Idővel 
nem csak a pótalkatrészek, de a gyártás során használt széria alkatrészek (Serienteilen) kivitele is elkezdődött 
(Volkswagenwerk 1974, p. 55.). A nemzetközi kapcsolat azonban nem csak az alkatrészekre korlátozódott, 1971-
ben a Volkswagen de México jelentős mennyiségű Volkswagen 181 típusú terepjárót exportált Közép- és Dél-
Amerikába. Az integrált termelés (a többi leányvállalattal történő termelési együttműködés) a mexikói leányvállalat 
számára 1973-ban a Volkswagen do Brasil-lal történő kapcsolattal kezdődött majd 1979-ben a Volkswagen of 
America-val folytatódott. A nemzetközi együttműködésnek újabb lendületet adott a Volkswagen észak- és dél-
amerikai termelési hálózatának (Fertigungsverbund Latein-Nordamerika) nyolcvanas években történő létrehozása és 
a mexikói motorgyártó részleg 1982-ben történő megalapítása (Bott 2008, p. 193.). 

 
A vállalaton belüli szállítások először az 1972-es éves jelentésekben szerepeltek (Volkswagenwerk 
1973, p. 21.). A leányvállalatokra vonatkozó összesített termelési adatoknál az 1975-re vonatkozó 
beszámolóban található először utalás (1975, p 14.) a többi kapcsolt vállalat számára gyártott ún. 
elemeire szétszerelt jármű gyártásáról (konzernintern gelieferte, zerlegte Fahrzeuge). A felsorolásban 
az anyavállalat mellett először jelenik meg a Volkswagen do Brasil, mint a nemzetközi termelésbe 
bekapcsolódó külföldi leányvállalat. A vállalat belső kapcsolati hálózata és a kapcsolat mértéke 
azonban ekkor még nem volt részletezve. A telephelyek közötti kereskedelmi kapcsolatok a hetvenes 
évek közepén az egyirányú, azaz az anyavállalattól a leányvállalat felé mutató kapcsolatból 
fokozatosan a több pólusú, a leányvállalatok közötti kapcsolat felé mozdultak el. 1977-ben már 
létezett az említett CKD készletek és gépjárművek szállítási hálózata (lásd: 42. ábra). Amely egy a 
Nyugat-Németországból kiinduló, a legfontosabb piacok és termelési pontok irányába tartó szállítási 
útvonalak mentén rendeződő relációs kapcsolatot rajzolt ki. Az észak-amerikai piacokra Kanadába, 
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az Amerikai Egyesült Államokba valamint Mexikóba történtek szállítások. Dél-Amerikán belül 
Brazíliába valamint Peruba érkeztek CKD készletek144. Afrikában Nigéria valamint a Dél-afrikai 
Köztársaság szerepelt a célpontok között. A vállalat CKD készleteket szállított továbbá a Fülöp-
szigetekre valamint gépjárműveket Ausztráliába. Rá egy évre 1978-ban elindult a termelés az 
Egyesült Államokban is, amely kibővítette az együttműködés lehetőségét, ugyanis az itteni gyártás 
egyaránt támaszkodott a mexikói és az európai alkatrészekre (lásd: korábban Termelés az Egyesült 
Államokban részben). 
 

42. ábra: A Volkswagen nemzetközi szállítási útvonalai  
(a legfontosabb piacok és telephelyek számára, 1977-ben) 

 
Forrás: saját szerkesztés, a Volkswagenwerk 1978, pp. 28-29. alapján 
 
A nyolcvanas években nem csupán a telephelyek száma nőtt meg145

                                                           
144 CKD jármű- és alkatrészkészletek. 
145 A nyolcvanas években a vállalat kibővítette a brazíliai tevékenységét, elkezdte a termelést Argentínában, 
Kínában, Spanyolországban valamint a volt NDK területén is (lásd korábbi fejezetekben). 

, de a kapcsolatrendszer 
minősége és intenzitása is megváltozott. A nyolcvanas évektől a Volkswagen megerősítette az 
alkatrészek és a részegységek vállalaton belüli kereskedelmét (Pries 1999, p.84.). A belső értéklánc 
átalakítása tükrözte a nemzetközi folyamatokat. Amire jó példa a Volkswagennek köszönhetően 
jelentős termelési kapacitásokkal rendelkező mexikói telephely, amely a nyolcvanas évek elejétől 
bekapcsolódott a nemzetközi termelési rendszerbe, és az alkatrészek és a részegységek nemzetközi 
kereskedelmébe is (Wong-Gonzalez 1985, p. 8.). A Volkswagen mexikói gyárából 1974 és 1991 
között több millió karosszéria alkatrészt és futóművet exportáltak Nyugat-Németországba és más 
Volkswagen üzemekbe (Pries 2003, p. 5.). 1984 és 1985 között pedig CKD készleteket szállítottak a 
vállalat nigériai üzemébe illetve 1984 és 1987 között karosszéria elemeket, motorokat és 
alkatrészeket a Volkswagen egyesült államokbeli gyárába.  
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43. ábra: Az egyes telephelyek közötti munkamegosztás/kapcsolat  
(az alkatrészek, a részegységek és egyéb késztermékek vállalaton  

belüli kereskedelme alapján 1984-ben) 
 

 
Magyarázat: 
1: kész autók (Fertige Fahrzeuge); 2: CKD járműkészletek (CKD Fahrzeugsätze); 3:  CKD alkatrészkészletek (CKD Teilesätze); 4: 
egyedi elemek (Einzelteile); 5: komponens-(be)szállítások (Komponentenlieferungen); 6: pótalkatrészek (Ersatzteile) 

Forrás: Volkswagenwerk 1985, p. 59. 
 
4. szövegdoboz: 1984-es pillanatkép a leányvállalati szereplőkről  
A vállalat 1984-es éves jelentése részletes adatokat közölt a vállalaton belüli részegység és alkatrész szállítások 
irányairól (Volkswagenwerk 1985, p. 59.). A beszámoló egy kiterjedt nemzetközi termelési és elosztási rendszer 
képét festette le, amely majd minden leányvállalat között mutatott kapcsolatot. Ebben az évben a Volkswagen egy 
németországi (Audi), két európai (Volkswagen Bruxelles, TAS Tvornica), két észak-amerikai (Volkswagen of 
America, Volkswagen do México) és három dél- amerikai (Volkswagen do Brasil, Volkswagen Argentina, 
Volkswagen Caminhöes) leányvállalattal rendelkezett. Két afrikai leányvállalata (Volkswagen of Nigeria, 
Volkswagen of South Africa) mellett egy kínai vegyesvállalatot (Shanghai-Volkswagen Automotive Company) is 
működtetett. A vállalat belső kapcsolati hálózatában szerepelt egy kanadai cég is. A Volkswagen Canada Inc. 
úgynevezett elosztó vállalatként (Vertriebsgesellschaft) működött, amely azt jelenti, hogy részben importból részben 
pedig saját gyártású alkatrésszel (alumínium felni) látta el az észak amerikai piacot, részben pedig komponens-
(be)szállításokat végzett az anyavállalat felé (Volkswagenwerk 1985, p. 17., p. 71.). A cég másik leányvállalata az 
1982-ben megalakult Volkswagen Asia Ltd.146

                                                           
146 http://www.volkswagen.co.uk/timeline/event/427 

 a japán Nissan Motor Company Ltd. autógyárral együttműködve 
1984 és 1989 között a Japánban történő összeszerelésért volt felelős.  
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Az 1984 és 1987 közötti évekre vonatkozó üzleti jelentésekben részletesen szerepelt a telephelyek és 
a Volkswagen anyavállalat közötti árukereskedelem jellege. A 43. számú ábra a vállalat 1984-es 
belső logisztikai és munkamegosztási kapcsolatrendszerét mutatja. Ebben az évben a vállalaton 
belüli kereskedelem az anyavállalat és a telephelyek, valamint a telephelyek között egyránt, egy 
komplex földrajzi kapcsolatrendszert mutatott (lásd: 4. szövegdoboz).  
 
Az anya és leányvállalatok közötti kapcsolat esetében a szám adott volt, hiszen ez az adat a 
tárgyévben lévő leányvállalatok számától függött. A leányvállalatok közötti kapcsolatok azonban 
nem csupán a cégek számától függenek. Számuk az 1984-1989 közötti időszakban hétről kilencre 
nőtt (lásd: 16. táblázat), amely az európai valamint az észak amerikai kapcsolatok erősödésének 
eredménye volt. Amely köszönhető a Volkswagen Canada és a Volkswagen de México között 
kialakult új kapcsolatnak, valamint a jugoszláviai TAS Tvornica Automobila Sarajevonak, a 
Volkswagen Bruxellesszel és a SEAT-tal létesített beszállítói kapcsolatnak (Volkswagen 2000, pp. 28-
29.). A fent vázolt kapcsolatok sokasodása vagy ritkulása fontos indikátora egy vállalaton belüli 
nemzetközi értéklánc fejlődésének. A belső értéklánc folyamat során végzett tevékenységek 
szervezeti szintű decentralizációja, a területi specializáció, a nyolcvanas évek közepétől a 
leányvállalatok intenzívebb együttműködésének köszönhetően megerősödött.  
 

16. táblázat: A Volkswagen leányvállalati kapcsolat rendszerének alakulása  
(1984-1989 között) 

 Közvetlen (anya-leányvállalat) kapcsolatok száma Leányvállalatok közötti kötelékek száma 
1984 11 7 
1985 10 6 
1986 11 7 
1987 12 7 
1989 11 9 

Forrás: saját szerkesztés  
 
A 44. számú ábra a vertikális integráció fejlődést mutatja a Volkswagen termelési egységei között. 
Az ötvenes évek végéig a Volkswagen termelése egy térségbe, Nyugat-Németországba 
összpontosult. A termelés dekoncentrációja az ötvenes és hatvanas években kezdődött el a külföldi 
összeszerelő és termelő üzemek létrehozásával. A korai időszakban az anyavállalat és a 
leányvállalatok közti kapcsolat erős volt (lásd: CKD készletek szállítása), amely azonban az ötvenes 
és hatvanas évek importkorlátozó intézkedéseinek (Brazília, Mexikó, Dél-afrikai Köztársaság) 
köszönhetően igen hamar az „elvárt” értékre csökkent. A leányvállalatok jövedelmezősége bizonyos 
feladatkörök külföldre történő kihelyezésének köszönhetően nőtt. Az anyavállalat-leányvállalat 
kapcsolat mellett a hatvanas évek végétől a leányvállalatok közötti kapcsolat is megélénkült, amely 
napjainkban a moduláris termelésnek köszönhetően további erősödést mutat. 
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44. ábra: Vertikális integráció átalakulása a Volkswagennél  
(1950 és 2010 között) 

 
Forrás: saját szerkesztés, Håkanson (1979) és Dicken (2003) elképzelése alapján 
 
A kilencvenes évektől egy újabb specializációs hullám volt megfigyelhető, főként Németország keleti 
tartományiban (Volkswagen Sachsen GmbH), valamint a közép-európai térségen belül 
(Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) létesült gyártókapacitásoknak köszönhetően. Ezeken a 
gyártási pontokon kifejezetten részegység illetve alkatrész előállítást végeztek. A specializációt 
erősítette, hogy a kilencvenes évek második felében látva a kiszervezés dinamikáját (ekkorra a 
beszállítóktól származott a felhasznált alkatrészek több mint fele) a Volkswagen vezetésében 
megfogalmazódott, hogy ahol lehetőség van rá ott belső (in-house production) gyártásból elégítsék ki 
az igényeket (Automotive News Europe, 1997). A versenyképes ár érdekében az alkatrészek és 
részegységek beszállítására egyaránt lehetősége volt a külsős partnereknek és az egyes Volkswagen 
telephelyeknek is. A kapacitás megvolt, mivel a németországi telephelyek közül a braunschweigi, a 
kasseli és a wolfsburgi gyárban addig is jelentős alkatrészgyártás folyt. 147

                                                           
147 A Volkswagen a kilencvenes évektől nem csupán a motorgyártást emelte ki és helyezte külön telephelyre (a 
tendencia a mai napig folytatódik, 2013-ban kezdte meg a működését Mexikóban a kifejezetten motorgyártás 
céljából létrehozott silaoi üzem, 330 ezer motor előállítását lehetővé tevő gyártókapacitással). De az alkatrész és 
más részegységek gyártását is kiemelte. Példaként hozható fel a Sitech üzeme Lengyelországban, a kasseli és a 
wolfsbugi üzem alkatrészgyártásának fejlesztése vagy éppen a Kínában található alkatrész és részegység gyártás 
külön üzemekben történő fejlesztése. 

 

A Volkswagen Csoport alkatrészgyártásának telephelyi elrendezését a 45. számú ábra mutatja. Az 
európai területek jelentős túlsúlya, ezen belül Németország és az európai területek 
felülreprezentáltsága szembetűnő.  
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45. ábra: Az alkatrész és részegség gyártás vállalati képe 2010-ben 

   
Gyári alkatrészek 

  
            Központi 

funkciók Alkatrészfejlesztés  
Alkatrész- 
tervezés  Alkatrész szerszámgyártás 

 
           Üzleti 

tevékenységek Motor  Váltó  Ülés  Műanyag  Futómű  Öntöde 

            
Üzemek 

Salzgitter 
(DE)  

Kassel                         
(DE)  

Wolfsburg               
(DE)  

Braunschweig 
(DE)  

Braunschweig 
(DE)  

Kassel           
(DE) 

 

Kassel      
(DE)  

Túrócszentmárton   
(SK)  

Emden                 
(DE)  

Wolfsburg             
(DE)  

Wolfsburg             
(DE)  

Hannover 
(DE) 

 

Hannover 
(DE)    

Hannover                
(DE)    

Szarajevó             
(BIH)  

Poznan            
(PL) 

 

Chemnitz 
(DE)    

Polkowice                
(PL)       

 

Neckarsulm 
(DE)    

Loutnag/Sanghaj                
(CN)       

 

Polkowice 
(PL)           

 

Győr  
(HU)           

 
Forrás: Gutzmann - Lupa 2010, p. 87. 
 
A vállalat globálisan szervezett belső értékláncának köszönhetően ezek az alkatrészek és 
részegységek nem csupán az európai járművekbe kerültek beépítésre, de világszinten is felhasználják 
őket. Példaként a motorgyártás vállalaton belüli értékláncának nemzetközi folyamatát szemléltettem 
a 46. számú ábra segítségével. A kutatásomban bemutatott értéklánc összetettségét egy típuson148

                                                           
148 A Volkswagen 2010-ben hét személyautó márkával rendelkezett, amely közel hatvan alaptípus gyártását 
jelentette. A típusokon belüli eltérő műszaki kialakítás azonban ennél a számnál nagyságrendileg nagyobb variancia 
lehetőséget ad. 

 a 
Volkswagen Polo 2010-es gyártásához szükséges motor világméretű, belső, termelési és ellátási 
láncán keresztül érzékeltetem (lásd: 46. ábra). Az EA 111-es kód alatt futó belsőégésű benzines 
illetve dízelüzemű motor gyártása és a járműbe történő beszerelés területileg nem minden esetben 
történik azonos helyen. A 46-os ábra a belső értéklánc tevékenységek földrajzi pontjait és 
kapcsolatrendszerét mutatja a motorgyártástól az autó összeszereléséig. A térképen világosan 
kirajzolódik a belső értéklánc összetettsége, kiemelten Európa azon belül Németország és Közép-
Európa jelentős szerepe. A vállalat európai üzemeiből elsősorban Salzgitterből, Chemnitzből, 
Győrből, Polkowicéből valamint Mladá Boleslavból kerültek a kész illetve félkész részegységek a 
beszerelés helyére. A pueblai és a sao carlosi valamint a Loutangban található üzemek szintén 
közreműködtek a termelésben. A kapcsolatok számát és irányát tekintve a vállalat rugalmas 
működéséből adódóan rövid idő alatt képes átstrukturálódni (Audi Hungaria Motor 2014). Számos 
más tényező, így a termelési kapacitás szűk keresztmetszete, a vállalaton belüli kereskedelmet 
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meghatározó költségtényezők149

(a Volkswagen Polo gyártásához kapcsolódó EA 111

 szintén hatással vannak egy adott telephely kapcsolati hálózatára. 
A vállalaton belüli munkamegosztás illetve kereskedelem mintázata rendkívúl összetett. Figyelembe 
véve ugyanis a Volkswagen által gyártott típusokat és a típusokon belüli választékokat a kapcsolati 
hálózatnak számtalan varianciája lehet. 
  

46. ábra: A komplexitás megnyilvánulása a Volkswagen világméretű termelésében  
150 motor gyártása és elosztása példáján) 

 
Forrás: Eisenberg 2011 p. 13. 
 
Az imént bemutatott példák, amelyek a gyártás során felhasznált komponensek (alkatrészek, 
részegységek és más a gyártáshoz szükséges elemek) vállalaton belüli területi specializációjáról és 
a belső kereskedelem bővüléséről szólnak, jelzik a termelésben résztvevő leányvállalatok hetvenes 
évektől megfigyelhető együttműködésének erősödését.  
 
A dekoncentráció-koncentráció kérdésében az autóiparral kapcsolatos kutatások egyértelműen utóbbi 
mellett teszik le a voksukat. Molnár (2009, p. 109.) szerint a beszállítók és vásárlóik földrajzi 
koncentrációja növeli az autógyártók termelésének hatékonyságát. Sturgeon és Van Biesebroeck 
(2011, p. 182.) az autóipar alapvető szerkezetéből és a termék jellegéből kiindulva az értékláncokkal 
kapcsolatban jegyzi meg, hogy azok lényegében a nagyobb térségek szerint szerveződnek. A 
termelés alapvetően a nagy felvevőpiacok közelében helyezkedik el, a termelés és a kereskedelem 
döntően regionális szinten szerveződik (Szalavetz 2012). A termelés és értékesítés közötti kapcsolat 
regionális vizsgálatával a Volkswagen esetében ezt alá is támasztottam, rámutatva az európai 
szubrégiók közötti munkamegosztás jelentőségére.  
                                                           
149 A Győrött található Audi Hungaria Motor és a mexikói Volkswagen leányvállalat közötti alkatrész kereskedelem 
volumenének alakulását nem csak a cégen beleli feladatmegosztás befolyásolta, de a kereskedelemliberalizációs 
megállapodások is (Túry 2014a). 
150 Az EA 111 motorcsalád benzines illetve dízelüzemű három illetve négyhengeres belsőégésű motorcsalád, 
amelynek alapjait az 1970-es években az Audinál fejlesztettek ki   
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Felvetődik a kérdés, hogy az imént ismertetett vállalaton belüli munkamegosztás és a belső értéklánc 
területi szervezésének átalakulása milyen mértékben változtatta meg a termelés területi szerkezetét, 
és ez kimutatható-e a területi mutatók eloszlásában? A termelés és foglalkoztatottak kapcsolatának 
esetében a nyolcvanas évektől egyértelmű gyengülést mutattam ki. Közelebb juthatunk a kérdés 
megválaszolásához, ha megnézzük, hogy az egyenlőtlenség milyen (nagyobb) térségeken belül 
alakult ki. Ezzel azt is megvizsgálva, hogy mennyire igaz az állítás, hogy nem csak az autóipar 
hanem a szűkebben vett OEM-ek értéklánca is nagy térségek szerint szerveződik. Továbbá az a 
kérdés is felmerül, hogy az adatok mennyire támasztják alá a specializációt (lásd: 44. ábra). 
A 47. számú ábra a termelés és a foglalkoztatottak kapcsolatát mutatja be nagyobb térségi felosztás 
szerint, amelyet a termelés szerkezetének bemutatására használok. A 11 piacra illetve térségre 
vonatkozó adatok (K11 – kék vonal) jelentős területi különbséget mutatnak utalva bizonyos belső 
értéklánc tevékenységek lokális specializációjára. Hasonlóan a termelés és az eladás vizsgálatához, 
különböző területi csoportosítás szerint újraszámoltam a termelés és a foglalkoztatottak közötti 
kapcsolatot. A K10-es érték (vörös vonal), amelyben az észak-amerikai piacot vontam össze egy 
területi egységgé, az eredeti értékekhez képest nem mutatott változást, így a területi különbségek 
esetében ezt a térséget, mint befolyásoló tényezőt kizártam. Az európai termelési pontok egy 
térségként történő kezelése azonban a kapcsolat erősségében látványos változást mutatott (K8: zöld 
vonal, a lila vonal takarásában), ismét rávilágítva az európai területeken belüli földrajzi 
munkamegosztás jelentőségére. A K7-es csoportosításban (lila vonal) a dél-amerikai telephelyeket 
(Brazília, Argentína) vontam össze, ez azonban nem mutatott változást az előbbi adatokhoz képest. 
 

47. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat alakulása  
(11 területi egységre és a nagyobb regionális csoportokra vonatkozó 

mutatók közötti korreláció alakulása) 

 
K11: NSZK; Ny-Európa (NSZK nélkül); Közép- és Kelet-Európa; USA; Mexikó; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-afrikai K.; Kína; 
India 
K10: NSZK; Ny-Európa (NSZK nélkül); Közép- és Kelet-Európa; NAFTA; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-afrikai K.; Kína; India 
K8: NAFTA; Európa; Brazília; Argentína; Nigéria; Dél-afrikai K.; Kína; India. 
K7: NAFTA; Európa; Dél-Amerika; Nigéria; Dél-afrikai K.; Kína; India. 

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
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A termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat alakulása kétezres évekig megerősítette a belső 
értéklánc tevékenységek nagyrégiók szerinti szerveződését, a nagytérségekre (nagyrégiók) számított 
korrelációs értékek azonban 2002-őt követően gyengülést mutattak, amely felveti a Volkswagen 
esetében a globális értéklánc mentén végzett tevékenységek növekedését. 
 
A 48. számú ábra a termelés és foglakoztatás területi különbségeit mutatja a nagyobb térségek 
szerint. A kibocsátáshoz (gyártott gépjárművek) képest Európa (kék vonal) a kilencvenes évek 
végétől igen jelentős többlettel rendelkezett, ellentétben a NAFTA, a dél-amerikai és a kínai 
termelési pontokhoz képest. A termelékenység ilyen mértékű szétválásáról nem beszélhetünk, az 
okok tekintetében a belső értéklánc strukturális változása volt a meghatározó. 
 

48. ábra: A termelés és a foglalkoztatottak arányának különbsége  
(1984-2010 közötti időszakban, a vizsgált térségekben, százalékpont) 

 
Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
 
Amíg az európai foglalkozatási arányok meredeken nőttek, addig Dél-Amerika (különösen Brazília) 
és Kína esetében jelentős termelési többletről beszélhetünk. Az okokat a termelés szerkezetében kell 
keresni. A statisztikai adatok megerősítik, hogy Európában nem csupán a helyi termeléshez 
szükséges alkatrész és részegység gyártás folyt, de a vállalaton belüli értéklánc tevékenységek 
meghatározó része is itt történt. A másik oldalon a kínai és mexikói termelési többlet is ezt a feltevést 
támasztja alá. A belső értéklánc globális szervezése alapján azokban a térségekben, ahol 
többlettermelés folyik (lásd: 48. ábra) ott kevesebb alkatrész és több készre szerelt jármú a jellemző, 
ahol pedig a foglalkoztatottak többlete tapasztalható ott a készre szerelt járművel szemben az 
alkatrész valamint a részegység termelése a meghatározó. A Volkswagen belső értékláncának területi 
sémáját a Függelékben található F10. ábra szemlélteti.  
A specializáció folyamata tehát a kilencvenes évektől egy Európa központú szerveződést rajzol ki, 
ahol a vállalaton belüli (intra-firm) kapcsolatok jellemzően az európai telephelyek és a külföldi 
leányvállalatok között jött létre.  
 

Többlet- 
termelés 

Foglalkoz- 
tatottak 
többlete 
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8. A kutatási eredmények összefoglalása, új tudományos eredmények 

A munka összefoglalásában nem kívánom elismételni a dolgozatban leírtakat, hanem célom, hogy 
összefoglaljam a kutatás során szerzett új ismereteket. 
Az értekezés a transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulásával foglalkozik, 
amelyet a Volkswagen nemzetközi fejlődésén keresztül szemléltetek. A termelés, az értékesítés és a 
foglalkoztatottak 1950 és 2010 közötti földrajzi eloszlása, a vállalaton belüli szerveződési rendszer 
átalakulása, az anyavállalat és a leányvállalatok viszonya a vizsgált időszakban jól leírható 
átalakuláson mentek keresztül. 
A Volkswagen már a negyvenes évek végétől megkezdte nemzetközi értékesítési hálózatának 
kiépítését, ennek következtében a külpiacokon történő eladások már az ötvenes évek közepétől 
meghaladták a nyugat-németországi értékesítést. A Volkswagen globális autógyártó, termelését és 
értékesítését nemzetközi szinten koordinálja. Ugyanakkor a kutatás elején meghatározott 11 
piac/térség a megfigyelési időszak végéig szinte teljes mértékben lefedte a teljes értékesítés adatait, 
ami arra utal, hogy piaci stratégiáját illetően a vállalat kiemelt országokban és térségekben 
gondolkodik. A negyvenes években Nyugat-Európa, az évtized végétől az Amerikai Egyesült 
Államok, az ötvenes években Brazília, Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság, a nyolcvanas évektől 
Kína, a kilencvenes évektől Közép- és Kelet-Európa majd a kétezres években India belépésével 
teljessé vált a vállalat értékesítésének földrajzi képe. 
A Volkswagen nemzetközi terjeszkedése az elmúlt hat évtizedben nem csupán az eladások 
növekedéséről vagy visszaeséséről és az új telephelyek fejlődéséről szólt, a kép ennél sokkal 
árnyaltabb. A Volkswagen az ötvenes években számos új tengerentúli piacon jelent meg (Brazília, 
Mexikó, Dél-Afrika, Ausztrália). Az exportot hamar felváltotta a helyi összeszerelés, amely a 
külkereskedelmi korlátozásoknak köszönhetően, rövid időn belül a helyi termelés elindítását 
eredményezte. A lokális termelés bővülését a helyi piac korlátossága esetén az exportra történő 
termelés biztosította. Ez a lehetőség azonban nem minden leányvállalat esetében állt fent. A vállalat 
az Ausztráliában lévő üzemét már a hatvanas évek végén kénytelen volt feladni, részben a helyi 
kereslet visszaesése részben pedig az egyre erősödő verseny miatt. Hasonlóan korlátozottak a dél-
afrikai és az argentin üzem lehetőségei, amelyek egészen a kétezres évek közepéig semmilyen 
jelentős növekedést nem mutattak fel. A hetvenes években ígéretesnek indult jugoszláviai termelés a 
kilencvenes évek elején a délszláv háború idején megszűnt, majd az újraindulást követően 
jelentősége az új közép-európai üzemek mellett háttérbe szorult. 
A nyolcvanas évek változást hoztak a vállalat munkaerő politikájában. A termelés és a 
foglalkoztatottak alakulása a nyolcvanas évek közepétől jelentős földrajzi eltéréseket mutatott. A 
különbség kimutatható a (nyugat-)németországi és a tengerentúli (elsősorban mexikói és brazil 
leányvállalatok) esetében. Amíg a mexikói és a brazil üzemekben a termelés ugrásszerű növekedését 
szinte alig követte a foglalkoztatottak számának bővülése, addig a (nyugat-)németországi termelés 
mérsékelt növekedésével együtt is növekedett a foglalkoztatottak száma. 
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A kutatás során, az általam összeállított adatbázis segítségével végzett számítások eredményeit, 
összevetettem a Volkswagen fejlődését kutató empirikus vizsgálatokon alapuló elméleti 
megközelítésekkel is. A számításaim során kapott eredmények megegyeztek és számos ponton 
kiegészítették Ludger Priesnek (2003) a Volkswagen nemzetköziesedésének folyamatát vizsgáló 
megközelítését.  
A hetvenes évek végétől valamint a kilencvenes éveket követően a termelés és értékesítés 
kapcsolatának alakulása új folyamatokra hívta fel a figyelmet. A termelés és az értékesítés közötti 
kapcsolat vizsgálata alapján meghatározott szakaszok egybeestek a vállalat szervezeti 
megújulásainak időpontjaival. A korai időszakban, amely a hatvanas évek végéig tartott, a termelés 
és az értékesítés közötti kapcsolat gyengült, az egyenlőtlenségek nőttek. A rákövetkező periódusban 
a leányvállalatok termelésének fokozódásával párhuzamosan a hetvenes évek végéig a kapcsolat 
erőssége nőtt, kiegyenlítődés volt megfigyelhető. Majd a szervezeti változások és az adatbázisból 
nyert eredmények eltéréseket mutattak, a korszakhatárok finomításra szorultak, amelyet meg is 
tettem két új időszak kijelölésével.  
A termelés térbeli szerveződésének mintázata igazolta, hogy a nyolcvanas évektől az értékesítés 
nem csak a nyugat-németországi, hanem már a külföldi telephelyek esetében sem értelmezhető 
csupán lokálisan (csak a helyi piacra termelő), mivel a termelés felfutásával párhuzamosan az 
exportjuk is megélénkült. 
Az általam végzett számítások alátámasztották az autóipari kutatások egyik markáns 
megállapítását, miszerint a vállalatok a nyolcvanas évektől a termelési és az értékesítési 
tevékenységüket tekintve nagytérségek, régiók mentén szerveződnek. Ugyanakkor arra is 
rámutattam, hogy a Volkswagen számára a többi térséghez képest az Európai termelés területi 
szervezése kulcsfontosságú volt. 1992-őt követően a Volkswagen termelési és értékesítési szerkezete 
területileg jelentős egyenlőtlenséget mutat. A termelés és értékesítés közötti kapcsolat gyengülésének 
oka Németország valamint Közép-Európa termelési többlete, ami a másik oldalon pedig Nyugat-
Európa fogyasztási (eladási) többletét jelzi, amelyek azonban Európán belül kiegyenlítik egymást. 
Az európai termelés és értékesítés tehát jóval fontosabb szerepet játszik a vállalat életében, mint 
ahogyan azt egy globális autógyártótól „várhatnánk”. Az adatokból és a vállalatelemzésből 
megerősítést nyert, hogy a Volkswagen európai termelését a németországi kibocsátás és 
foglalkoztatás fejlődésének rendeli alá. 
 
A megfigyelt időszakban a termelés és a foglalkoztatottak közötti kapcsolat alakulása fontos 
szerkezeti folyamatokat jelzett, amelyek az értéklánc mentén végbement szervezeti és technológiai 
változások jelentőségét emelték ki. A két mutató közötti kapcsolat a nyolcvanas évek közepétől 
csökkent. Ez egyfelől magyarázható a vállalatnál valamint az új termelési egységeknél végbement 
konszolidációs folyamatokkal, másfelől pedig a nyugat-németországi gyárak esetében folytatott 
vállalati politikával. A folyamat azonban a kilencvenes évektől még inkább felerősödött. A 
németországi és a külföldi telephelyek egy foglalkoztatottra számított gépjármű kibocsátása, azaz a 
leányvállalatok termelékenysége jelentősen szétvált, amelynek elsősorban strukturális okai vannak. 



145 

Az egyik strukturális ok a specializáció. Az értéklánc folyamat során végzett tevékenységek 
szervezeti szintű decentralizációja, a területi specializáció, a nyolcvanas évek közepétől a 
leányvállalatok intenzívebb együttműködésének köszönhetően megerősödött, majd pedig a 
kilencvenes években még intenzívebbé vált. A telephelyek közötti kereskedelmi kapcsolatok a 
hetvenes évek közepén még csak egyirányú, azaz az anyavállalattól a leányvállalat felé mutató 
kapcsolatból fokozatosan a több pólusú, a leányvállalatok közötti kapcsolat felé mozdultak el. A 
nyolcvanas évektől nem csupán a telephelyek száma nőtt meg, de a kapcsolatrendszer minősége és 
erőssége is megváltozott, ennek oka, hogy megnőtt az alkatrészek és részegységek vállalaton belüli 
kereskedelme.  
A másik ok a technológiai fejlesztések bevezetése, ami meghatározó volt a vállalat nemzetközi 
termelésének szervezésében. A gépjárművek alapját (padlólemez, futómű) jelentő platformok 
egységesítése, majd a moduláris felépítés során bevezetett műszaki újítások nem csak az autók 
szerkezetét érintették, de forradalmi hatással voltak az értéklánc egészére is. Az újítások az egyes 
termelési helyek közötti kapcsolat erősödéséhez és az együttműködés magasabb szintjéhez vezettek. 
A technológia alkalmazása méretgazdaságossági okokból bizonyos termelési pontok specializációját 
jelentette, amely megerősíti a hipotézisemben szereplő állításomat, miszerint a technológiai újítások 
átalakítják a termelés területi szerveződését, az egyes értéklánc folyamatok térbeli allokációját. Ez 
magyarázatot adhat a termelés-foglalkoztatott közötti kapcsolat gyengülésére. 
 
A termelés és értékesítés kapcsolatának vizsgálatához hasonlóan, az értéklánc mentén folyatott 
tevékenységek is nagytérségek mentén szerveződnek, ahol Európa szerepe illetve az európai 
szubrégiókon (Nyugat-Európa, Németország, Közép- és Kelet-Európa) belüli munkamegosztása 
meghatározó. 
A dolgozat során statisztikai módszerek és vállalati példák segítségével sikerült bizonyítani az belső 
értéklánc globális szerveződését. A számítás eredményei és az egyes példák egyaránt az értéklánc 
világméretű szervezettségének fokozódását jelzik, amit a telephelyek közti intenzívebb kapcsolat is 
alátámasztott. 
 
A téma további kutatási lehetőségei 

A kutatás során a vizsgált téma számos új kérdést vetett fel. Ezek egy része a napjainkban is zajló 
globális folyamatokra vonatkoznak, amelyek a dolgozat által vizsgált időtávon túlmutatnak, másik 
részük pedig a dolgozat szűk terjedelmi keretei miatt nem kerültek kifejtésre. 
Indokolt lenne vizsgálni a rövidtávú folyamatokat is, amelyek rávilágíthatnak a termelés 
szerkezetének mélyebb összefüggéseire (kapcsolati hálózat, földrajzi allokáció, stb..) is. Egy adott év 
felmérései alapján érdemes lenne vizsgálni olyan kiemelt tevékenységeket, mint a motorgyártás és a 
motorgyártási folyamat területi eloszlása. Hasznos eredményekre jutnánk, ha belső vállalati 
statisztikák segítségével feltérképeznénk a kész autók világméretű kereskedelmét, továbbá 
vizsgálnánk ezek piaci (kereslet) illetve méretgazdaságossági (termelés) motívumait. 
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Vállalattörténeti szempontból új eredményekre juthatnánk, ha áttekintenénk az 1950-től megjelenő 
éves jelentésekben a helyhez, mint földrajzi fogalomhoz kapcsolódó vállalati attitűd átalakulását. 
Az éves jelentések tanulmányozása során a helyhez illetve az egyes országokhoz kapcsolód attitűd 
jelentős változást mutatott, a kezdeti kiemelt szereptől az „alárendelt” és csupán a piaci- és 
teljesítménymutatóként való értelmezésig. 
A dolgozatban a 2010-ig terjedő időszakot vizsgáltam. A 2008-as válság nyomán azonban az 
autóiparban felerősödtek a korábban megjelent folyamtok. Ilyen volt többek között a fejlődő és 
felzárkózó térségek gyártásban és értékesítésben betöltött szerepének növekedése. A kutatás során a 
rendelkezésre álló adatok szűk időtávja miatt a válságot követő időszak közép- és hosszú távú 
folyamatait nem ált módomban vizsgálni. Azonban egy hosszabb 2008-tól kezdődő adatbázis 
összeállítása esetén a téma további kutasára érdemes. Különösen a kínai gazdaság – mint a 
világgazdasági növekedés motorja – jövőbeli növekedési kilátásainak kérdésre, amely az addigi 
túlfűtött növekedés mérséklődését mutatja.  
Nem kevésbé fontos téma a fosszilis üzemanyagokat leváltó új technológiák megjelenése, valamint 
az infokommunikációs technológiák elterjedése, amelyek további nemzetközi együttműködések és 
vállalatok megjelenését vetítik előre. Továbbá a városi népesség arányának növekedése és az új 
vásárlói szokások is új fejlődési irányt szabhatnak az ágazatnak. 
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Függelék 

 
 
 
 
 

F1. ábra: Az egyes piacok/térségek megjelenése a kutatási adatbázisomban 

 
Termelési adatok Foglalkoztatottak adatai Értékesítési adatok 

NSZK 1950-2010 1950-2010 1950-2010 
Nyugat-Európa 1971-2010 1971-2010 1950-2010 
Közép- és Kelet-Európa* 1975-2010 1975-2010 1975-2010 
USA 1978-1987 1978-1987 1950-2010 
Mexikó 1966-2010 1966-2010 1964-2010 
Brazília 1958-2010 1958-2010 1957-2010 
Argentína 1980-2010 1980-2010 1980-2010 
Nigéria 1975-1990 1975-1990 1975-1990 
Dél-afrikai Köztársaság 1959-2010 1959-2010 1959-2010 
Kína 1985-2010 1985-2010 1985-2010 
India 2002-2010 2002-2010 2003-2010 

* 1975 és 1990 között a volt Jugoszlávia 

  Forrás: saját szerkesztés  

 
 
 
 
 
 

F2. ábra: A termelés (gyártott gépjárművek) alakulása a leányvállalati adatok összege  
és az összes (hivatalos)termelés értéke alapján 

 

 
Forrás: Volkswagen adattáblák 
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F3. ábra: A foglalkoztatottak számának alakulása a leányvállalati adatok összege  
és az összes (hivatalos) foglalkoztatott értéke alapján 

 

 
Forrás: Volkswagen adattáblák 
 

 
F4. ábra: Az értékesítés (eladott gépjárművek) alakulása a tizenegy piac/térség  

adatainak összege és az összes (hivatalos) értékesítés adatai alapján 
 

 
Forrás: Volkswagen adattáblák 
 

F5. ábra: Az eladások (darab) és bevételek (euró) területi eloszlása 2010-ben  

(az összes százalékában) 

 
* Németország nélkül valamint Afrika 

Forrás: saját számítás, a Volkswagen 2011b alapján 
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F6. táblázat: A Volkswagen AG és az éves jelentés elnevezésének változása 

Időszak A vállalat neve/jogi formája Időszak Az éves jelentés elnevezése 

1937-1959 Volkswagenwerk GmbH 
1950-1955 Bericht der Geschäftsführung 

1956-1959 Geschäftsbericht 

1960-1984 Volkswagenwerk AG 
1960-1985 Bericht über das Geschäftsjahr 

1985- Volkswagen AG 

1986-1987 Geschäftsbericht 

1988-1990 Bericht über das Geschäftsjahr 

1991-2010 Geschäftsbericht 
 

Forrás: saját szerkesztés a Volkswagen 1950-2010-re vonatkozó éves jelentései alapján  
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F7. táblázat: A Volkswagen földrajzi terjeszkedése a termelési egységek és a megalakult 
leányvállalatok mentén, 1950 és 2010 között 
 

Alapítás éve Leányvállalat / város / ország 
1938 alapítás éve: Volkswagenwerk GmbH  

  üzemek: Brauschweig és Wolsburg (De) 
1953 Volkswagen do Brasil S. A. / Ipiranga (Br) 
1956 Volkswagen of South Africa Ltd. / Uitenhage (Sa) 

  Hannover (De) 
1957 Volkswagen (Australasia) Pty. Ltd., / Melbourne (1962-1971) 
1958 Kassel (De) 
1959 São Bernardo do Campo (Br) 
1964 Volkswagen de Mexico, S. A. de C. V. / Puebla (Mx) 

  Emden (De) 
1965 Auto Union GmbH / Ingolstadt (De) 
1969 NSU / Neckarsulm (De) 
1970 Volkswagen Bruxelles S. A. / Brüsszel (Be) 

  Salzgitter (De) 
1972 TAS Tvornica Automobila Sarajevo / Vogosca (Yu) 
1973 Volkswagen of Nigeria Ltd. / Lagos (Ng) 
1976 Volkswagen Manufacturing Corporation of America / South Charleston (Nyugat-Virginia), Westmoreland (Pennsylvania) 

  Taubaté (Br) 
1980 Volkswagen Argentina S.A. / Buenos Aires (Arg) 

  Córdoba (arg) 
  Volkswagen Caminhões Ltda. (Chrysler Motors do Brasil Ltda.) / Säo Bernardo do Campo (Br) 

1982 Próbagyártási megállapodás aláírása a kínai Shanghai Tractor & Automobile Corporationnel  / Sanghaj (Cn) 
1984 Shanghai-Volkswagen Automotive Company, Ltd. / Sanghaj (Cn) 
1985 Nanjing (Cn) 
1986 SEAT S.A. / Barcelona, El Prat, Pamplona (Es) 
1990 Volkswagen Sachsen GmbH. / Mosel (Zwickau), Chemnitz (De) 
1991 FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd. / Changchun (Cn) 

  Volkswagen Bratislava, spol. s. r. o. / Pozsony (Sk) 
  AutoEuropa Automóveis Lda. / Palmela (Pt) 
  Skoda automobilová / Mladá Boleslav, Vrchlabí és Kvasiny (Cz) 

1992 Vegyesvállalat Ching Chung Motor Co. Ltd. is founded in Taipei (Tw) 
1993 Volkswagen Poznan Sp.z.o.o. / Poznan (Pl) 

  Audi Hungaria Motor Kft. / Győr (Hu) 
  Martorell (Es) 
  Volkswagen Navarra, S.A. / Pamplona (Es) 

1995 Pacheco (Arg) 
1996 Volkswagen Caminhões Ltda. / Resende (Br) 
1998 Motor Polska Sp.z.o.o. / Polkowice (Pl) 

  Sitech Sp. z o.o. / Polkowice (Pl) 
  São José dos Pinhais - Curitiba (Br) 
  Rolls-Royce + Bentley / Crewe (Uk) 
  Bugatti / Molsheim (Fr) 
  Lamborghini / Sant'Agata Bolognese (It) 
  Cosworth Technology Limited / Northampton (Uk) 

1999 Volkswagen (China) Investment Company Ltd. 
  Drezda (De) 

2000 18,7 % részesedés és 34 % szavazati jog Scania AB (Se) 

 
Turócszentmárton (Sk) 

2001 Škoda Auto India Private Limited / Aurangabad (In) 
  Volkswagen Transmission (Shanghai) Company Ltd. / Sanghaj (Cn) 

2004 Volkswagen FAW Platform Company Ltd. / Changchun (Cn) 

 
Volkswagen Caminhões e Ônibus México / Puebla (Mx) 

  Kassa (Sk) 
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A Volkswagen földrajzi terjeszkedése a termelési egységek és a megalakult leányvállalatok 
mentén 
folytatás 
 

2005 Volkswagen Caminhões e Ônibus South Africa / Uitenhage (Sa) 
  Shanghai Volkswagen Powertrain Company Ltd. / Sanghaj (Cn) 

 
FAW Engine (Dalian) Company Ltd. / Dalian (Cn) 

  Porsche SE / Stuttgart, Baden-Württemberg (De) 
2006 Volkswagen Group Rus / Kaluga (Rus) 

  Stratégiai részesedés megszerzése a német MAN AG-ben 
2007 Volkswagen Automatic Transmission (Dalian) Co.,Ltd. / Dalian (Cn) 

  Volkswagen India Private Limited / Pune (In) 
  37,4% részesedés Scania AB-ben 
  29,9 % részesedés MAN AG-ben 

2008 Megalakul a MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 
  49,29% részesedés Scania AB 

2009 Osnabrück (De) 
2010 Új vegyesvállalat létrehozása FAW-Volkswagen leányvállalattal új autógyár létrehozásáról / Foshan (Cn) 

  Megyegyezés SAIC Motor Corporation Ltd-vel egy új autógyár létrehozásáról / Yizheng (Cn) 
 
Forrás: saját szerkesztés, a Volkswagenwerk GmbH és jogutódjainak 1950 és 2010 közötti éves 
jelentései alapján 
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F8. táblázat: A termelés (darab) az eladások (darab) és a foglalkoztatottak eloszlása  
(1950 és 2010 között, a 11 kiemelt térség esetében, százalék) 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
TERMELÉS        
NSZK** 100 95.4 86.0 57.6 58.1 35.5 28.5 
Európa (NSZK** nélkül) 0.0 0.0 0.0 4.8 23.9 38.5 24.6 
 ebből Nyugat-Európa 0.0 0.0 0.0 4.2 22.7 23.8 12.0 
 ebből Közép- és Kelet-Európa 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 14.7 12.6 
USA 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 
Mexikó 0.0 0.0 1.6 4.9 6.2 8.3 5.9 
Brazília 0.0 2.7 10.6 19.8 9.0 9.9 15.3 
Argentína 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6 0.9 1.2 
Nigéria 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 
Dél-afrikai Köztársaság 0.0 1.8 1.8 2.3 1.6 0.8 1.6 
Kína 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.1 22.8 
India 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
ELADÁS        
NSZK** 68.9 48.6 33.7 34.2 32.3 21.2 15.6 
Európa (NSZK** nélkül) 30.8 24.5 24.4 23.0 45.3 47.3 33.7 
 ebből Nyugat-Európa 30.8 24.5 24.4 22.4 45.3 41.1 27.4 
 ebből Közép- és Kelet-Európa 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 6.2 6.3 
USA 0.4 21.0 27.5 14.6 5.2 9.1 5.3 
Mexikó 0.0 0.0 1.6 4.7 5.0 3.6 1.9 
Brazília 0.0 3.7 10.9 18.0 9.0 8.5 11.1 
Argentína 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 0.9 2.1 
Nigéria 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 
Dél-afrikai Köztársaság 0.0 2.2 1.8 2.7 1.7 1.1 1.1 
Kína 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7.0 28.3 
India 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
FOGLALKOZTATOTTAK        
NSZK** 100 87.7 83.0 64.8 63.8 52.4 50.2 
Európa (NSZK** nélkül) 0.0 0.0 0.0 1.9 13.1 25.0 22.2 
 ebből Nyugat-Európa 0.0 0.0 0.0 1.9 11.8 12.4 8.4 
 ebből Közép- és Kelet-Európa 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 12.5 13.8 
USA 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 
Mexikó 0.0 0.0 1.9 5.5 7.5 5.4 4.3 
Brazília 0.0 10.7 12.8 19.0 10.1 9.1 7.4 
Argentína 0.0 0.0 0.0 1.7 0.8 1.3 1.8 
Nigéria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 
Dél-afrikai Köztársaság 0.0 0.0 2.2 3.0 3.1 1.7 1.6 
Kína 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.2 11.3 
India 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 

* * 1950-1991 között Nyugat-Németország, majd 1991-től az egységes Németország 

Forrás: saját számítások, a Volkswagen adattáblák alapján 
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F9. ábra: Az egyes modellek arányának változása az eladásokból 

 
Forrás: Volkswagen (1980): Fakten und Zahlen 1979 in: Geschäftsbericht 1979 p. 5. 

 

 
F10. ábra: A Volkswagen belső értékláncának területi sémája 

(a termelési folyamat eltérő fázisa mentén) 
 

    
A     

telephely 
  

B     
telephely 

  
C     

telephely 
  

D     
telephely 

  
E     

telephely 
                                                                        

Részegység gyártás                                                                       

 
                                                                      

Motoralkatrészek gyártása                                                                       
                                                                        

Motor összeszerelés                                                                       
                                                                        

Karosszéria elemeinek előkészítése                                                               
 

      
                                                                        

Karosszéria összeszerelés       
 

                                                              
                                                                        

Karosszéria fényezése                                                               
 

      
                                                                        

Jármű összeszerelés                                                                       

 
Forrás: Saját szerkesztés Schmid-Grosche 2008, p. 20. „An automobile manufacturer’s typical 
production stages” elgondolása alapján 



170 

Volkswagen adattáblák 
 
Az F11., F12., F13. táblázatok forrásai a Volkswagenwerk GmbH-nak és jogutódjainak, valamint 
leányvállalatainak hivatalos kiadványai és éves jelentései az 1950 és 2010 közötti évekre 
vonatkozóan.  
A hiányzó évek esetében a következő forrásokat használtam: a mexikói adatok esetében az AMIA151, 
Brazília esetében az ANFAVEA152, Argentína esetében az ADEFA153, Belgium esetében a 
FEBIAC154, Szlovákia esetében a ZAP SR155, Lengyelország esetében a PAIZ156, az Amerikai 
Egyesült Államok esetében a NADA157 valamint az Egyesült Államok Kongresszusa számára 
készített jelentéseket (Congressional Research Service). További adatok forrásai voltak a különböző 
gazdasági és iparági napilapok (Automotive News Europe158, Brasil Econômico159, CarAdvice160, 
Euromoney161, Marklines162, Rhein Zeitung163), és az autóiparral és a Volkswagennel kapcsolatos 
tanulmányok és könyvfejezetek (Gomes - Filho 2002; Catalan 2003; Tuman 2003; Bensusán - 
Martínez 2008; Pavlínek 2008; Moura 2011). Ezek mellett a Gépjárműgyártók Nemzetközi 
Szervezetének (OICA164) adatbázisát, az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA165) valamint 
az ENSZ Latin-Amerikai Gazdasági Bizottságának (CEPAL166) kiadványait valamint a 
WardsAuto167

                                                           
151 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx 
152 Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, www.anfavea.com.br 
153 Asociación de Fábricas de Automotores, www.adefa.com.ar 
154 Fédération Belge de l'Automobile & du Cycle, www.febiac.be 
155 Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, http://www.zapsr.sk/ 
156 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl 
157 National Automobile Dealers Association, http://www.nada.org/ 
158 http://europe.autonews.com 
159 http://brasileconomico.ig.com.br 
160 http://www.caradvice.com.au 
161 http://www.securities.com 
162 http://www.marklines.com 
163 http://archiv.rhein-zeitung.de 
164 Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, http://www.oica.net 
165 Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, http://www.acea.be 
166 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, http://www.cepal.org 
167 http://wardsauto.com 

 adatbázisát használtam.  
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F11. ábra: Termelés (darab) 
 

  NSZK NYE KKE USA Mexikó Brazília Argentína Nigéria Dél-
afr.K. Kína India összes összes (hiv.) 

1950 90 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 038 90 038 

1951 105 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 712 105 712 

1952 136 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 013 136 013 

1953 179 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 740 179 740 

1954 242 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 373 242 373 

1955 329 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 893 329 893 

1956 395 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 690 395 690 

1957 472 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 554 472 554 

1958 553 399 0 0 0 0 3 689 0 0 0 0 0 557 088 557 088 

1959 696 860 0 0 0 0 8 383 0 0 14 628 0 0 719 871 705 243 

1960 865 858 0 0 0 0 24 815 0 0 16 676 0 0 907 349 890 673 

1961 959 773 0 0 0 0 47 340 0 0 13 390 0 0 1 020 503 1 007 113 

1962 1 112 424 0 0 0 0 53 752 0 0 14 403 0 0 1 180 579 1 184 675 

1963 1 132 080 0 0 0 0 58 658 0 0 18 611 0 0 1 209 349 1 209 591 

1964 1 317 295 0 0 0 0 66 418 0 0 21 611 0 0 1 405 324 1 410 715 

1965 1 499 867 0 0 0 0 75 031 0 0 18 081 0 0 1 592 979 1 594 861 

1966 1 543 757 0 0 0 18 519 95 122 0 0 21 863 0 0 1 679 261 1 650 487 

1967 1 201 320 0 0 0 17 630 126 435 0 0 21 738 0 0 1 367 123 1 339 823 

1968 1 618 814 0 0 0 23 709 154 972 0 0 27 019 0 0 1 824 514 1 777 320 

1969 1 843 000 0 0 0 24 437 178 179 0 0 34 146 0 0 2 079 762 2 094 438 

1970 1 889 340 0 0 0 35 626 233 011 0 0 39 856 0 0 2 197 833 2 214 937 

1971 1 867 193 87 431 0 0 48 219 295 725 0 0 35 811 0 0 2 334 379 2 353 829 

1972 1 673 000 81 892 0 0 58 683 343 533 0 0 35 148 0 0 2 192 256 2 192 524 

1973 1 720 000 99 469 0 0 89 608 379 370 0 0 46 692 0 0 2 335 139 2 335 169 

1974 1 359 000 101 440 0 0 114 430 458 950 0 0 48 958 0 0 2 082 778 2 067 980 

1975 1 229 000 75 175 13 276 0 106 937 502 580 0 5 873 49 885 0 0 1 982 726 1 948 939 

1976 1 438 000 97 314 9 108 0 84 562 529 636 0 16 244 37 485 0 0 2 212 349 2 165 627 

1977 1 561 000 104 435 10 478 0 52 292 472 192 0 23 085 33 809 0 0 2 257 291 2 218 880 

1978 1 569 000 122 901 10 260 40 195 94 609 518 603 0 23 840 43 328 0 0 2 422 736 2 384 563 

1979 1 558 000 121 029 15 139 175 170 109 707 525 703 0 19 605 48 930 0 0 2 573 283 2 541 761 

1980 1 499 000 110 206 13 668 225 943 127 374 514 237 31 630 20 860 60 437 0 0 2 603 355 2 573 871 

1981 1 410 000 117 261 20 167 204 990 138 303 304 959 18 528 29 348 62 968 0 0 2 306 524 2 245 611 

1982 1 381 000 124 442 19 435 92 157 143 565 327 753 12 861 19 957 51 846 0 0 2 173 016 2 130 075 

1983 1 413 000 120 746 26 203 100 310 86 607 345 311 18 110 13 435 41 958 0 0 2 165 680 2 115 924 

1984 1 474 000 134 277 27 688 73 681 103 626 309 357 25 497 17 582 38 688 0 0 2 204 396 2 147 706 

1985 1 635 582 168 756 25 312 97 128 98 039 357 969 20 059 20 829 30 099 1 700 0 2 455 473 2 398 196 

1986 1 653 493 531 301 30 940 84 331 71 554 387 938 23 117 3 747 38 836 8 500 0 2 833 757 2 776 554 

1987 1 666 296 616 053 30 575 66 508 48 722 309 179 20 112 2 123 44 167 11 000 0 2 814 735 2 771 379 

1988 1 694 000 618 808 28 341 0 59 847 361 993 20 000 946 62 760 15 550 0 2 862 245 2 847 616 

1989 1 783 000 660 359 35 459 0 107 815 315 589 21 832 1 686 58 766 15 688 0 3 000 194 2 947 569 
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Volkswagen adattábla: Termelés 
folytatás 
 

 NSZK NYE KKE USA Mexikó Brazília Argentína Nigéria Dél-afr. 
K. Kína India összes összes 

(hivatalos) 
1990 1 815 423 709 680 37 411 0 192 587 280 686 20 000 1 466 50 021 18 537 0 3 125 811 3 057 598 

1991 1 814 256 763 672 109 686 0 208 939 287 315 20 000 0 51 008 33 851 0 3 288 727 3 128 338 

1992 1 928 855 794 426 202 289 0 188 449 344 268 21 862 0 44 480 69 894 0 3 594 523 3 499 678 

1993 1 410 700 638 813 222 807 0 239 077 451 793 46 652 0 50 257 112 030 0 3 172 129 3 018 650 

1994 1 424 721 629 404 182 459 0 256 317 498 543 59 164 0 48 172 123 545 0 3 222 325 3 042 383 

1995 1 539 212 826 097 241 688 0 191 438 598 759 49 159 0 66 000 185 000 0 3 697 353 3 408 422 

1996 1 590 956 982 042 322 153 0 231 078 626 927 68 913 0 68 000 227 000 0 4 117 069 3 976 896 

1997 1 619 000 1 043 009 457 555 0 257 366 650 972 91 000 0 58 000 277 000 0 4 453 902 4 290 875 

1998 1 982 368 1 131 828 620 978 0 338 959 490 992 66 888 0 48 595 291 763 0 4 972 371 4 822 679 

1999 1 879 327 1 148 211 624 684 0 410 308 389 971 53 205 0 39 190 306 526 0 4 851 422 4 853 192 

2000 1 830 034 1 227 088 758 079 0 425 703 509 453 44 439 0 42 615 315 674 0 5 153 085 5 156 455 

2001 1 830 000 1 107 686 749 800 0 380 690 541 654 31 767 0 45 562 333 468 0 5 020 627 5 107 945 

2002 1 781 000 1 074 504 761 517 0 332 876 517 587 19 008 0 47 339 437 584 4 401 4 971 415 5 023 264 

2003 1 740 000 993 841 794 167 0 287 253 470 216 21 208 0 59 992 624 837 4 708 4 991 514 5 020 733 

2004 1 832 000 982 017 814 785 0 225 342 680 626 25 692 0 88 503 575 546 7 050 5 224 511 5 093 181 

2005 1 913 000 914 377 882 498 0 300 386 731 785 25 666 0 112 343 430 592 8 710 5 310 647 5 219 478 

2006 1 935 000 1 003 606 986 872 0 347 020 767 350 46 864 0 128 080 619 782 12 599 5 834 574 5 659 578 

2007 2 086 000 904 204 1 099 699 0 407 000 844 178 57 476 0 112 552 855 427 12 870 6 366 536 6 213 332 

2008 2 146 000 890 935 1 076 538 0 449 096 904 887 63 152 0 92 225 871 795 20 975 6 494 628 6 346 515 

2009 1 938 000 734 453 886 058 0 319 743 902 402 52 034 0 59 688 1 243 572 16 483 6 135 950 6 054 829 

2010 2 115 000 889 822 934 623 0 434 685 1 135 172 87 073 0 119 613 1 692 517 58 019 7 408 505 7 357 505 
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F12. ábra: Foglalkoztatottak (fő) 
 

  
NSZK NYE KKE USA Mexikó Brazília Argentína Nigéria Dél-

afr.K. Kína India összes összes 
(hivatalos) 

1950 14 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 966 14 966 

1951 14 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 147 14 147 

1952 17 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 381 17 381 

1953 20 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 569 20 569 

1954 25 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 238 25 238 

1955 31 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 570 31 570 

1956 35 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 672 35 672 

1957 41 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 290 43 359 

1958 44 004 0 0 0 0 2 311 0 0 0 0 0 46 315 47 916 

1959 54 270 0 0 0 0 4 206 0 0 1 077 0 0 59 553 60 477 

1960 64 950 0 0 0 0 7 924 0 0 1 197 0 0 74 071 75 528 

1961 69 558 0 0 210 0 8 014 0 0 1 123 0 0 78 905 80 764 

1962 78 119 0 0 244 0 9 363 0 0 1 266 0 0 88 992 91 220 

1963 80 563 0 0 273 0 8 400 0 0 1 652 0 0 90 888 93 488 

1964 88 293 0 0 260 661 11 109 0 0 1 798 0 0 102 121 104 778 

1965 106 532 0 0 0 1 761 11 551 0 0 1 943 0 0 121 787 125 157 

1966 103 135 0 0 0 2 359 13 319 0 0 2 458 0 0 121 271 124 581 

1967 102 932 0 0 0 2 619 17 607 0 0 2 527 0 0 125 685 129 111 

1968 117 593 0 0 0 2 313 19 953 0 0 2 925 0 0 142 784 145 401 

1969 139 810 0 0 0 2 788 18 949 0 0 3 521 0 0 165 068 168 469 

1970 154 885 0 0 0 3 631 23 946 0 0 4 115 0 0 186 577 190 306 

1971 160 094 2 113 0 0 4 601 27 324 0 0 3 697 0 0 197 829 202 029 

1972 148 712 2 125 0 0 5 922 28 264 0 0 4 081 0 0 189 104 192 083 

1973 160 965 3 219 0 0 9 927 31 957 0 0 5 420 0 0 211 488 215 058 

1974 141 780 3 229 0 0 11 204 39 232 0 0 5 258 0 0 200 703 203 730 

1975 117 667 2 960 0 0 8 683 39 467 0 0 4 675 0 0 173 452 176 824 

1976 124 232 2 773 0 108 9 653 38 722 0 0 5 231 0 0 180 719 183 238 

1977 133 253 3 781 0 910 7 558 38 241 0 0 4 660 0 0 188 403 191 891 

1978 138 692 3 996 0 6 360 10 186 41 398 0 0 5 369 0 0 206 001 206 948 

1979 156 565 4 463 0 9 102 10 873 43 959 0 0 5 419 0 0 230 381 239 714 

1980 158 870 4 539 0 10 048 13 465 46 671 4 255 0 7 322 0 0 245 170 257 930 

1981 160 286 4 649 0 9 891 15 409 36 191 4 133 0 8 610 0 0 239 169 246 906 

1982 158 013 4 627 0 8 203 12 165 38 477 3 281 0 7 799 0 0 232 565 239 116 

1983 156 280 4 535 2 826 6 740 12 914 34 168 3 146 2 719 7 253 0 0 230 581 231 710 

1984 160 650 4 679 2 873 11 248 13 284 36 295 3 353 3 015 6 312 0 0 241 709 238 353 

1985 170 344 4 883 2 934 10 557 14 632 46 396 3 374 2 976 6 010 0 0 262 106 259 047 

1986 175 384 29 227 3 006 6 448 14 007 45 312 3 454 2 046 5 830 1 911 0 286 625 281 718 

1987 172 282 30 317 3 116 5 528 13 365 27 000 3 034 1 370 6 811 2 087 0 264 910 260 458 

1988 166 411 31 152 3 129 0 11 673 26 352 2 600 1 337 7 926 2 353 0 252 933 252 066 

1989 156 634 31 990 3 189 0 16 985 28 537 2 450 1 291 8 523 2 684 0 252 283 250 616 
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Volkswagen adattábla: Foglalkoztatottak 
folytatás 
 

 
NSZK NYE KKE USA Mexikó Brazília Argentína Nigéria Dél-afr. 

K. Kína India összes összes 
(hivatalos) 

1990 172 810 32 015 3 471 0 20 196 27 285 2 300 1 284 8 440 2 994 0 270 795 268 744 

1991 170 671 36 361 16 471 0 18 643 23 663 2 200 0 8 214 3 064 0 279 287 265 566 

1992 163 669 34 882 17 539 0 16 659 23 659 2 500 0 8 231 5 883 0 273 022 274 103 

1993 149 209 29 542 17 598 0 14 054 23 823 3 900 0 7 332 6 327 0 251 785 251 643 

1994 145 773 25 724 17 375 0 14 057 23 864 3 915 0 7 265 7 275 0 245 247 242 232 

1995 142 195 28 476 18 381 0 11 900 30 951 2 944 0 6 596 12 223 0 253 666 259 342 

1996 137 769 29 903 21 464 0 13 092 29 905 3 508 0 6 506 14 038 0 256 185 260 811 

1997 145 986 30 631 26 563 0 15 196 31 073 3 640 0 5 779 13 854 0 272 722 279 892 

1998 155 435 35 365 32 250 0 16 460 27 966 3 140 0 5 500 14 782 0 290 897 297 916 

1999 158 316 37 217 34 837 0 16 457 22 373 3 552 0 5 400 15 447 0 293 599 306 275 

2000 164 128 38 975 39 224 0 16 800 28 439 3 964 0 5 400 16 300 0 313 230 324 402 

2001 166 315 35 866 38 600 0 15 683 26 910 3 370 0 5 300 16 912 0 308 956 322 070 

2002 167 005 33 808 41 165 0 13 565 26 129 2 586 0 5 300 18 312 200 308 070 324 892 

2003 176 544 32 502 42 390 0 13 450 22 908 2 558 0 5 750 20 159 200 316 461 336 843 

2004 177 350 32 336 47 362 0 13 800 24 582 2 728 0 6 200 22 000 300 326 658 342 502 

2005 178 689 31 967 47 644 0 15 100 21 900 3 120 0 6 500 21 190 350 326 460 344 902 

2006 168 940 30 687 49 123 0 13 500 22 434 3 741 0 6 600 19 902 378 315 305 324 875 

2007 168 737 27 171 50 527 0 14 900 23 615 3 784 0 5 600 22 729 478 317 541 329 305 

2008 177 884 29 298 48 763 0 13 535 24 599 5 588 0 5 350 25 705 1 450 332 172 357 207 

2009 172 548 29 387 47 713 0 13 200 24 813 5 100 0 4 750 30 752 1 986 330 249 366 769 

2010 178 291 29 997 48 866 0 15 290 26 303 6 500 0 5 634 39 980 4 459 355 320 388 536 
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F13. ábra: Értékesítés (darab) 
 

  
NSZK NYE KKE USA Mexikó Brazília Argentína Nigéria Dél-afr. 

K. Kína India összes összes 
(hivatalos) 

1950 60 769 27 149 0 330 0 0 0 0 0 0 0 88 248 90 156 

1951 69 659 31 499 0 417 0 0 0 0 433 0 0 102 008 105 401 

1952 89 060 39 840 0 980 0 0 0 0 518 0 0 130 398 135 941 

1953 106 883 54 219 0 1 214 0 0 0 110 715 0 0 163 141 175 637 

1954 137 000 76 841 0 8 895 485 0 0 257 711 0 0 224 189 245 839 

1955 150 397 124 360 0 35 851 0 0 0 0 1 0 0 310 609 328 054 

1956 176 067 108 689 0 49 550 0 0 0 0 0 0 0 334 306 393 750 

1957 203 018 116 853 0 72 495 0 370 0 0 0 0 0 392 736 474 005 

1958 235 615 132 432 0 85 984 0 4 794 0 0 0 0 0 458 825 554 987 

1959 292 147 141 759 0 129 315 0 16 752 0 0 14 628 0 0 594 601 704 678 

1960 374 478 189 073 0 162 110 0 28 300 0 0 16 676 0 0 770 637 888 507 

1961 427 451 232 074 0 185 510 0 47 320 0 0 13 390 0 0 905 745 1 008 191 

1962 485 064 287 447 0 233 371 0 53 668 0 0 14 403 0 0 1 073 953 1 183 665 

1963 445 250 297 503 0 268 667 0 58 654 0 0 18 611 0 0 1 088 685 1 209 697 

1964 517 956 319 972 0 328 717 8 373 65 939 0 0 21 611 0 0 1 262 568 1 406 110 

1965 632 671 351 551 0 365 924 13 315 75 440 0 0 18 081 0 0 1 456 982 1 596 364 

1966 536 394 334 904 0 498 775 17 215 95 120 0 16 649 21 888 0 0 1 520 945 1 605 267 

1967 403 139 384 009 0 443 734 19 093 115 830 0 0 21 412 0 0 1 387 217 1 398 540 

1968 486 057 459 205 0 569 292 22 220 154 931 0 0 27 432 0 0 1 719 137 1 775 512 

1969 669 513 578 570 0 551 366 25 798 176 266 0 0 33 565 0 0 2 035 078 2 087 109 

1970 725 055 525 355 0 591 040 35 488 234 811 0 0 39 571 0 0 2 151 320 2 206 921 

1971 694 341 417 615 0 560 054 47 710 290 283 0 0 34 119 0 0 2 044 122 2 317 385 

1972 628 139 450 189 0 529 587 57 000 330 458 0 0 35 148 0 0 2 030 521 2 196 978 

1973 619 074 446 869 0 540 364 71 000 371 386 0 0 46 585 0 0 2 095 278 2 280 903 

1974 547 657 353 630 0 401 101 90 500 401 277 0 0 48 958 0 0 1 843 123 2 051 813 

1975 625 555 388 269 14 181 329 585 85 500 443 329 0 5 800 47 818 0 0 1 940 037 2 037 857 

1976 726 457 402 859 10 059 238 167 56 000 461 814 0 17 224 38 631 0 0 1 951 211 2 142 087 

1977 810 536 454 713 11 456 296 551 57 000 420 725 0 36 547 32 778 0 0 2 120 306 2 239 631 

1978 894 988 431 128 11 027 280 182 69 000 452 049 0 36 741 43 519 0 0 2 218 634 2 393 170 

1979 900 270 503 691 16 840 334 728 87 000 464 657 0 27 675 48 935 0 0 2 383 796 2 538 569 

1980 787 591 515 963 14 206 336 078 109 000 415 798 35 280 27 560 62 242 0 0 2 303 718 2 494 747 

1981 737 828 594 790 20 821 329 330 131 000 231 405 23 800 29 348 61 886 0 0 2 160 208 2 279 040 

1982 672 058 600 377 18 557 216 808 129 000 288 740 18 827 22 146 50 212 0 0 2 016 725 2 119 918 

1983 749 863 591 903 16 862 252 808 69 000 283 859 20 902 20 057 42 745 0 0 2 047 999 2 127 218 

1984 708 446 592 349 18 290 248 915 87 000 260 939 25 425 19 223 37 462 0 0 1 998 049 2 145 134 

1985 721 812 742 616 16 509 292 105 90 000 278 840 21 442 20 671 33 625 1 682 0 2 219 302 2 398 004 

1986 837 926 967 090 13 804 277 026 68 000 329 608 23 073 2 744 37 993 8 471 0 2 565 735 2 757 793 

1987 920 901 1 047 493 14 284 237 627 60 000 187 588 19 656 1 851 44 963 11 038 0 2 545 401 2 773 613 

1988 848 311 1 159 291 14 409 248 675 60 500 267 689 16 102 1 710 62 104 15 542 0 2 694 333 2 854 387 

1989 848 649 1 315 683 19 521 149 592 85 000 261 805 12 003 1 541 58 168 15 580 0 2 767 542 2 940 950 
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folytatás 
 

 
NSZK NYE KKE USA Mexikó Brazília Argentína Nigéria Dél-afr. 

K. Kína India összes összes 
(hivatalos) 

1990 945 384 1 328 014 17 217 152 986 146 000 264 239 7 620 1 946 49 128 18 537 0 2 931 071 3 030 179 

1991 1 245 907 1 189 876 31 809 109 000 155 000 267 171 14 026 0 48 889 33 851 0 3 095 529 3 126 007 

1992 1 210 606 1 308 096 116 034 90 600 149 000 283 487 29 482 0 40 202 69 894 0 3 297 401 3 432 631 

1993 914 488 1 075 309 103 218 62 100 161 000 394 577 46 495 0 41 180 112 030 0 2 910 397 2 962 159 

1994 901 239 1 107 978 86 793 109 600 161 500 448 745 53 632 0 41 183 148 525 0 3 092 944 3 107 797 

1995 937 323 1 198 530 159 900 106 600 45 000 586 881 55 052 0 62 128 221 748 0 3 419 425 3 441 946 

1996 958 522 1 387 092 204 512 163 300 51 000 592 638 71 312 0 65 077 239 388 0 3 793 021 3 994 312 

1997 992 886 1 481 640 291 601 172 000 74 000 587 967 116 000 0 56 000 279 722 0 4 111 816 4 250 414 

1998 1 152 604 1 726 276 286 061 267 725 109 935 434 106 61 800 0 47 666 302 740 0 4 438 037 4 747 818 

1999 1 104 221 1 898 573 289 324 381 500 126 000 372 322 54 100 0 46 253 315 232 0 4 639 684 4 922 996 

2000 1 018 923 1 973 940 299 720 435 900 172 000 409 128 45 100 0 51 122 335 708 0 4 805 980 5 161 188 

2001 968 502 1 991 382 329 790 438 900 180 500 438 342 25 100 0 57 888 358 879 0 4 857 797 5 107 142 

2002 907 966 1 887 343 322 266 423 850 189 500 379 654 7 200 0 55 996 512 548 0 4 686 323 4 996 179 

2003 915 585 1 784 963 332 260 389 100 195 000 317 438 31 400 0 58 191 697 989 4 656 4 726 582 5 015 911 

2004 940 200 1 797 496 333 917 334 050 197 000 360 474 72 800 0 72 462 648 490 7 202 4 764 091 5 142 759 

2005 1 019 097 1 904 284 351 951 307 250 175 000 382 771 83 900 0 94 329 572 301 8 951 4 899 834 5 192 576 

2006 1 092 774 1 999 267 410 813 325 300 160 000 440 140 93 900 0 110 424 711 186 12 105 5 355 909 5 720 096 

2007 1 030 113 2 056 793 496 430 324 050 155 000 576 688 112 700 0 101 345 910 494 12 170 5 775 783 6 191 622 

2008 1 013 096 1 928 843 560 349 310 900 138 000 631 585 125 400 0 73 259 1 024 184 18 756 5 824 372 6 271 724 

2009 1 287 903 1 671 318 385 301 296 200 119 000 727 476 96 000 0 52 750 1 400 514 19 002 6 055 464 6 309 743 

2010 1 062 652 1 864 352 429 485 358 500 131 000 757 985 145 800 0 72 279 1 924 649 53 555 6 800 257 7 278 440 
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Összefoglalás 

 
Az értekezés a transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulásával foglalkozik, 
amelyet a Volkswagen nemzetközi fejlődésén keresztül szemléltet. A szerző a területi elemzést, a 
meglévő elméleti keretre támaszkodva a vállalatkutatás és az adatbázis elemzés segítségével végezte 
el. A kutatás gerincét a Volkswagen Csoportnál foglalkoztatottak létszámának, a termelés 
mennyiségének, valamint az eladások darabszámának 1950 és 2010 közötti területi elemzése adja. 
Az alkalmazott vizsgálati módszerek tekintetében a szerző az egyes mutatók területi eloszlása alapján 
a Volkswagen világméretű terjeszkedését, tevékenységének térszerveződését vetette össze a vállalat 
fejlődését kutató tudományos eredményekkel. A dolgozatban az adatok részletes vizsgálata mellett az 
összefüggések feltárására számos statisztikai módszer alkalmazására is sor került. 
Az elvégzett kutatás alapján kimutatható, hogy a leányvállalatok fejlődése nem törvényszerű, a 
termelési pontok létrejötte sokszor szuverén vállalati döntés eredménye. Ezt kiegészítve 
működésüket és sikerességüket jelentősen módosíthatják az iparágban lezajlott átalakulások és a 
lokalizációs tényezők (belső piac nagysága és fejlődése, versenyhelyzet, exportlehetőségek stb..) is. 
A Volkswagen belső értéklánca globálisan szerveződik, amelynek központja Európa, azon belül is a 
legtöbb alkatrészt és részegységet gyártó németországi és a közép-európai üzemek. 
A termelés és értékesítés globális szervezésénél a gyártás és eladás Európán belüli területi eloszlása a 
meghatározó. A Volkswagen termelésének területi kialakítása a németországi foglalkoztatás 
fenntartásának és fejlesztésének alárendelt. Ebben a termelés területi szervezését Németország 
valamint Közép- és Kelet-Európa kibocsátása és a nyugat-európai exportpiacok fogyasztása 
határozza meg.  
A termelés területi szerkezete esetében a specializáció kulcsfontosságú. A termelés térbeli 
szerveződésének mintázata igazolta, hogy a nyolcvanas évektől az értékesítés nem csak a nyugat-
németországi, hanem már a külföldi telephelyek esetében sem értelmezhető csupán lokálisan (csak a 
helyi piacra termelő), hanem a termelés felfutásával párhuzamosan a leányvállalatok exportja is 
megélénkül. Az exportban nem csak a kész gépjárművek, de az alkatrészek és a részegységek 
vállalaton belüli kereskedelme is jelentős fejlődést mutat. 
A gyártástechnológiai- (platform, modularizáció) és szervezeti (kiszervezés, specializáció) 
fejlesztések meghatározóak a vállalat nemzetközi termelési szerkezetében, vagyis az értéklánc 
területi szervezésében. 
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Summary 

 
This thesis deals with the transformation of the spatial aspect of transnational corporations’ 
production structure, which is studied through the examination of Volkswagen’s international 
development. The author conducted the spatial analysis by making use of the existing theoretical 
frameworks of corporate research and database analysis. The backbone of the research consists of the 
spatial analysis of the Volkswagen Group’s number of employees, level of production and number of 
units sold between 1950 and 2010. Applying a number of methods of inquiry, the author used the 
spatial distribution of various indicators to compare Volkswagen’s global expansion and the spatial 
organisation of its activities with empirical findings on the company’s development. Beyond 
analysing the data in detail, the dissertation used several statistical methods to explore correlations.  
According to the results of the examination, there is no regularity in the development of the 
subsidiaries. The establishment of production points is often the result of a sovereign corporate 
decision, and in addition, their operation and success is significantly influenced by transformations in 
the industrial branch and localisation factors (size and development of the domestic market, 
competition situation, export opportunities, etc.). 
Volkswagen’s internal value chain is organised globally, with Europe at its centre, and within that 
having most components and partial units produced in Germany and Central Europe. In the globally 
organised processes of production and sales Europe’s share is preponderant. Within Europe the 
spatial distribution is this: Germany and Central and Eastern Europe are marked by production while 
the Western European export markets by consumption. The spatial aspect of Volkswagen’s 
production strategy is subordinate to maintaining and increasing employment in Germany. 
Specialisation is of key importance in the case of spatial structure of production. The spatial pattern 
of production organisation shows that from the 1980s onwards neither West Germany-based sales, 
nor foreign-based plants could be interpreted as merely local (production only for the local market). 
Increases in production were accompanied by increases in exports of the subsidiaries. Export meant 
not only complete vehicles, but also booming intra-firm trade in parts and partial units. 
Production technology (platform, modularisation) and organisational developments (outsourcing, 
specialisation) are decisive in the company’s international production structure, i.e., in the spatial 
organisation of the value chain. 
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