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I. Bevezetés 

 

A disszertáció középpontjában az amerikai transznacionális társaságok (TNC-k) globális 

hálózatának vizsgálata áll. A kutatási téma aktualitása mellett szól, hogy e társaságok 

jelentősége napjainkban óriási.  

A vállalatok térbeliségének vizsgálata a világ globalizálódása ellenére egyre fontosabb, 

sőt, éppen a globalizáció az, ami jelentős térszerkezeti változásokat eredményezett korunk 

világgazdaságában. Ugyan kétségtelen, hogy a globalizáció az élet számos területén mutat a 

homogenizálódás irányába, azonban mégsem jelent teljes homogenizációt. A TNC-k éppen az 

országok közti különbségek alapján határoznak lokalizációs stratégiájukról. 

A téma kiterjedtsége miatt mindenképpen szükség volt a kutatási terület szűkítésére. Az 

értékesítési adatok elemzését az indokolta, hogy a termelés szerkezete leginkább ezzel a 

mutatóval vázolható fel. Az amerikai vállalatok vizsgálata pedig két meghatározó tényezővel 

indokolható: 

1. A legrészletesebb és legkomplexebb vállalati értékesítési adatbázis az amerikai 

vállalatokra vonatkozóan érhetők el.  

2. Fontos tényező az is, hogy az amerikai vállalatok jelentős világgazdasági súlyt 

képviselnek: az UNCTAD (2007, 2008) adatai azt mutatják, hogy a TNC-k 

értékesítéseinek 1/5-ét az amerikai transznacionális vállalatok bonyolítják le. Ez pedig azt 

is jelenti, hogy a világ transznacionális szektorában az amerikai vállalatok meghatározó 

szerepe tagadhatatlan. 

 

 

II. A kutatás célja, kutatási tézisek 

 

Az értekezés az amerikai transznacionális vállalatok külpiaci tevékenységének jellemzőit 

az értékesítési adatokra alapozva mutatja be. A disszertációban hangsúlyosan szerepel a 

leányvállalatok terjeszkedésének és lokalizációjának bemutatása.  

Disszertációm céljául az alábbi tézisek vizsgálatát tűztem ki:  

1) Az amerikai TNC-k nemeztköziesedettsége (transznacionalitása) növekszik.  

2) A leányvállalatok területileg egyre kevésbé koncentráltan szerveződnek. 

3) Az amerikai transznacionális vállalatok hálózatában az egyes nagytérségek és államok 

jelentősége átértékelődött.  
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4) A leányvállalatok kibocsátásának területi jellemzőit leginkább a befogadó ország 

gazdasági fejlettsége (mérőszáma: GDP/fő – nominális érték) határozza meg.  

5) Az amerikai vállalatok ágazati koncentrációja is mérséklődött. Az egyes iparágak területi 

koncentrációja is csökkent. 

6) Az amerikai TNC-k külföldi leányvállalataira egyre jellemzőbbé válik az exportorientált 

tevékenység. A kivitel esetében a „harmadik országok
1
” csoportja felé irányuló kivitel az 

USA felé irányuló kivitelnél nagyobb ütemben bővül, ami az exportplatform befektetések 

növekvő súlyát igazolja. 

7) A külföldi jövedelem adóztatására vonatkozó amerikai szabályozás miatt az amerikai 

nagykereskedelmi (disztribúciós) és feldolgozóipari (termelő) leányvállalatok különböző 

országokban létesülnek.  

8)  Növekszik a vállalaton belüli értékesítés aránya. A termelés komplexebbé válása abban is 

megnyilvánul, hogy nő a leányvállalatok közötti értékesítés, azaz a leányvállalatok közötti 

együttműködés intenzitása erősödik.  

 
 

Ezen tézisek vizsgálata során az alábbi kutatási kérdésekre kerestem a válaszokat: 

1. Az amerikai transznacionális vállalatok nemeztköziesedettsége fokozódott-e a vizsgált 

időszak folyamán?  

2. A változó világgazdasági körülmények milyen hatást gyakoroltak a külföldi 

leányvállalatok térszerveződésére? Igazolható-e, hogy az amerikai vállalatok földrajzi 

koncentrációja csökkent?  

3. Mely térségek, országok sorolhatók a fő kibocsátó (termelő) területek közé?  

Megváltozott-e az egyes nagytérségek, illetve országok relatív pozíciója az amerikai 

vállalatok hálózatában?  

4. Milyen tényezők befolyásolják leginkább a leányvállalatok kibocsátásának területi 

differenciálódását?  

5. Mi jellemzi az amerikai tulajdonú leányvállalatok kibocsátásának ágazati megoszlását? Az 

egyes ágazatok, iparágak térszerveződése milyen sajátosságokkal jellemezhető? Mely 

ágazatokat jellemez erőteljesebb területi koncentráció, és melyek esetében alakul 

kiegyenlítettebben a területi megoszlás? 

6. A leányvállalatok kibocsátásnak földrajzi orientációjára mi jellemző? (Miként alakul az 

export eladáshoz viszonyított aránya?) Az exportorientált leányvállalatok esetében 

                                                             
1
 A „harmadik ország” a fogadóország és az Egyesült Államokon kívüli egyéb országok. A „harmadik országok” felé irányuló kivitel 

túlnyomórészt intra-regionális kereskedelmet jelent. 
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kimutatható-e az un. exportplatform leányvállalatok növekvő jelentősége? Mely 

országokra jellemező a helyi piaci orientáció és mely országokban jut meghatározó szerep 

az exportcélú értékesítésnek?  

7. A nagykereskedelmi (disztribúció-orientált) és feldolgozóipari (termelőorientált) 

leányvállalatok különböző országokban lokalizálódnak? Mely államokban választják az 

amerikai vállalatok a nagykereskedelmi leányvállalatokon keresztül történő értékesítést és 

hol van elsődleges szerepe a termelésorientált leányvállalatoknak?  

8. A vizsgált időszak folyamán változott-e a vállalaton belül („intrafirm”) lebonyolított 

értékesítés összesített kibocsátáshoz viszonyított aránya? Mi jellemző a vállalaton belüli 

értékesítésre? Az „intrafirm” eladás mely államok esetében vált fontossá? 

 

 

III. A kutatás adatbázisa és módszertana 

 

A kutatás kezdetét a legfontosabb szakirodalmak elemzése jelentette. Empirikus 

kutatásaim középpontjában az amerikai vállalatok értékesítési adatainak elemzése állt. (A 

külföldön létesített leányvállalatokra vonatkozó adatokat az Amerikai Gazdaságelemző 

Hivatal („Bureau of Economic Analysis” – BEA) közli.)  

Az empirikus vizsgálatok folyamán elemeztem az amerikai vállalatok értékesítési adatait, 

megoszlási viszonyszámokat számoltam és egyéb statisztikai műveleteket (területi és iparági 

koncentrációs vizsgálat, Pearson-féle korrelációs súlypontszámítás) hajtottam végre. Ezek 

mellett többváltozós lineáris regresszió-elemzést is végeztem azon célból, hogy azonosítsam a 

vállalatok lokalizációját befolyásoló tényezőket.  

 

 

 

IV. Kutatási eredmények és következtetések 

 

A kutatás eredményeit az alábbi nyolc pontban foglaltam össze: 

1. Az amerikai TNC-k nemeztköziesedettsége vizsgált időszak folyamán fokozódott, 

azaz az amerikai vállalatokra egyre erőteljesebb külpiaci aktivitás vált jellemzővé.  

2. Napjainkban az amerikai vállalatok földrajzilag kevésbé koncentráltan szerveződnek, 

mint a nyolcvanas években, ennek ellenére az amerikai vállalatok térszerveződésére 

még mindig magas a földrajzi koncentráció jellemző: 2007-ben az 5 legfőbb célország 
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eladásból való részesedése 41%, a 10 legmagasabb részesedésű állam részesedése 

62% volt.  

3. Az amerikai TNC-k térszerveződésének vizsgálatát értékelve elmondható ugyan, hogy 

az egyes országok és térségek részesedését tekintve történtek változások, de e 

változások összességében nem voltak olyan mértékűek, hogy azok az amerikai 

vállalatok nagymértékű területi átrendeződésével jártak volna.  

a. Nyugat-Európa és Kanada a csökkenő részesedés ellenére is megmaradt az 

amerikai vállalatok első számú kibocsátási területének.  

b. Növekvő részesedés a fejlett délkelet-ázsiai államokat (NIC I országok: 

Szingapúr, Hongkong, Tajvan, Dél-Korea), a közép-amerikai országokat 

(elsősorban Mexikó és Costa Rica), Közép-, Kelet-és Délkelet-Európát, Kínát 

és Indiát jellemzi. 

4. Úgy tűnik, hogy a fő beruházási tényező a piac, így a leányvállatok túlnyomó részére 

még ma is erős helyi piaci orientáció jellemző.  

5. A vizsgált időszak folyamán mérséklődött az amerikai vállalatok ágazati 

koncentrációja. Az egyes iparágak földrajzi koncentrációját tekintve ugyancsak 

történtek változások. A főbb ágazatok közül a járműipar, az elektronika, az 

élelmiszeripar, a fémipar, a nagykereskedelem, a pénzügyi szolgáltatások, a 

professzionális tevékenységek valamint az információs ágazatok szerveződnek 

területileg a legkoncentráltabban. A kitermelőipart és a vegyi anyagok gyártását 

átlagos szintű földrajzi koncentráció jellemezi.  

6. Igazolható, hogy az amerikai TNC-k külföldi leányvállalatai továbbra is növekvő 

mértékben termelnek exportra, azaz egyre jellemzőbbé vált az exportorientált 

termelés. A kutatás azt is igazolta, hogy az un. „harmadik országok” felé irányuló 

kivitel az USA felé irányuló kivitelnél nagyobb ütemben bővül, ami jelzi, hogy az 

exportplatform befektetések jelentősége erősödött. 

a. A főbb ágazatok közül az elektronika jellemezhető erős exportorientáltsággal. 

Közepes exportorientáció jellemzi a kitermelőipart, a mezőgazdaságot, a 

gyógyszeripart, a nagykereskedelmi tevékenységet, a gumi- és 

műanyaggyártást, a járműgyártást és a textilipart. Helyi piaci orientáltság az 

élelmiszeriparnak, a háztartási vegyi áruk gyártásának, az építőiparnak, a 

kőolajfinomításnak és kokszgyártásnak, a papírgyártásnak, valamint a 

pénzügyi és egyéb szolgáltatásoknak a sajátossága.  
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b. Az exportorientált vállalatok inkább a kisebb, kedvező vám- és adókörnyezetet 

teremtő, a termeléskihelyezés fő célterületeit jelentő államokban váltak 

elsődlegessé (az exporrtorientált-FDI fő célterületei: Írország, Izrael, Barbados, 

Costa Rica, Bermuda, a délkelet-ázsiai államok, Luxemburg, Hollandia, 

Svájc).  

c. A nagyobb piacokon (például: Ausztrália, Brazília, India, Kína, Mexikó, 

Japán) viszont a helyi piac felé orientált leányvállalatok váltak meghatározóvá. 

Ugyanakkor több olyan kisebb piac is van, amelyek szintén erős helyi piaci 

orientációval jellemezhetőek, ezek az államok általában egy-egy térségen belül 

periférikus fekvéssel jellemezhetőek (például: Portugália, Görögország, Új-

Zéland).  

d. A helyi értékesítési adatok empirikus elemzésével sikerült egy további 

eredményt is kimutatni: általában a nagyobb országokban termelő, a kisebb 

országokban nagykereskedelmi leányvállalatok bonyolítják le az értékesítést. 

e. Az exportplatform leányvállalatok a regionális piacok kisebb, összességében 

kedvező költségű államaiban koncentrálódnak (pl: Írország, Hollandia, 

Szingapúr).  

7. A kutatási eredmények megerősítették, hogy az amerikai vállalatokra vonatkozó 

adószabályok (pontosabban a külföldről származó jövedelemre vonatkozó 

adószabályozás) miatt az amerikai nagykereskedelmi és feldolgozóipari 

(termelőorientált) leányvállalatok földrajzilag differenciáltan szerveződnek. A 

nagykereskedelmi eladások aránya átlag feletti az EU földrajzi perifériáját jelentő 

Görögországban, Portugáliában és Finnországban, az ázsiai és a csendes óceáni térség 

perifériájának számító Új-Zélandon, a Közel-Kelet és Európa találkozásánál fekvő 

Törökországban, de a legmagasabb arányok Bermudát és a karibi „offshore” 

területeket jellemzik. Mindezek mellett a magas jövedelmű Svájc, Szingapúr, 

Hongkong és Japán is magas aránnyal jellemezhető.  

8. A vállalaton belüli értékesítés aránya is növekedett. A termelés komplexebbé válása 

abban is megnyilvánul, hogy nő a leányvállalatok közötti értékesítés, azaz a 

leányvállalatok közötti együttműködés intenzitása erősödik.  

a. A vertikális-FDI növekvő jelentősége tehát tagadhatatlan, ugyanakkor a 

horizontális-FDI elsődlegessége továbbra sem kérdőjelezhető meg.  
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b. A vertikálisan integrált termelésbe erősen integrálódott államok főleg a nyitott, 

exportorientált, kedvező adózású kisebb piacú, illetve magas vagy közepes 

jövedelmű gazdaságok (pl.: Írország, Luxemburg, Izrael, Szingapúr, Costa 

Rica, Malajzia, Bermuda, Barbados) közül kerülnek ki, de magas az 

„intrafirm” kereskedelem aránya a kitermelőipar által meghatározott 

Nigériában is.  
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