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Amerika hadban áll! UPS kontra Német Posta 
Nem egyszer előfordul, hogy az európai vállalatok arról panaszkodnak, 
amerikai versenytársaik kiszorítják őket a nemzetközi, vagy akár a hazai 
piacról. Bár az amerikai óriásvállalatokat általában nem kell félteni, de 
most fordított helyzet alakult ki: a Német Posta próbálja meghódítani a 
hatalmas amerikai piacon a csomagküldő szolgáltatás területét, vagy leg-
alább is annak jelentős hányadát. A Német Posta és a legnagyobb ame-
rikai csomagküldő szolgálat, a United Parcel Service (UPS) között kiéle-
zett verseny alakult ki. 
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Szabad verseny amerikai módra 
A Német Posta látványos támadásba kezdett. Megvásárolta az amerikai 

logisztika gyöngyszemét, a DHL nemzetközi légi és expressz szolgálatot. 
 

Mi a DHL? 
Múltja 
1969-ben, Kaliforniában alapították a vállalatot. A cég neve a három alapító 
nevének kezdőbetűjéből állt össze. 
Jelene 

2001-ben 71 000 munkatársával 6,2 milliárd USD értékű kereskedelmi 
forgalmat bonyolított le. Több mint 250 repülőgépből álló légiflottával rendel-
kezik. A Német Posta először 1998-ban vállalt részesedést a cégben. 2002 no-
vembere óta már 100%-os tulajdonos. Becslések szerint a vásárló hárommilli-
árd EUR-t fizetett a cégért. 
Jövője 

az expressz küldemények nemzetközi piacán vezető helyet foglal el. A 
Német Posta csomagküldő, expressz küldeményeket továbbító és logisztikai 
tevékenységét a DHL végzi 
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Ebben az esetben nem a vállalatok közötti szokásos párviadalról van 
szó. A nézeteltérés mintája annak, hogy az USA konszernek hazai piacukon 
hogyan szállnak szembe külföldi versenytársaikkal. 

A Német Posta ugyanolyan tapasztalatokat szerezhet, mint korábban a 
Bayer amerikai riválisával, a Pfizerrel, vagy az Airbus a Boeinggel folytatott 
küzdelme során. Elméletben az USA-ban a piac szabad, a gyakorlatban pa-
naszbeadványok, lobbinyomás és kíméletlen könyökölés a harc eszközei. 

A Német Postának be kell látnia, hogy Amerikában az amerikai szabá-
lyok az érvényesek. Nagyjából ugyanúgy járnak a külföldiek, mint azok az eu-
rópai labdarúgók, akik amerikai kollégáikkal futballmeccset akarnak játszani: 
az ellenfél felkapja a labdát és elfut vele. 

A UPS 1976-ban kezdte meg tevékenységét Németországban. Azóta, ha 
csak lehet, megkísérli elgáncsolni versenytársát. Azzal vádolja a Német Pos-
tát, hogy keresztbe szubvencionál: a monopolista postai levelezésből szárma-
zó jövedelmet használja fel arra, hogy dömping áron vállalja a csomagkülde-
mények továbbítását. 

A Német Posta főnöke mindezt visszautasítja: mint állítja, semmiféle tit-
kolt pénzügyi trükköket nem alkalmaz. A UPS az igazi monopolista és tetsző-
legesen uralkodik az USA csomagküldő piacán. 

Politikai tiltakozások 
A UPS meggyőzően tovább hangoztatja, hogy amíg a Német Posta mo-

nopolizálja a levélküldeményeket, addig ne akarjon más területeket meghódí-
tani, főként nem az USA-ban. 

A Német Posta amerikai képviseletének vezetője azt állítja, hogy az UPS 
az egész lobbigépezetet üzembe helyezte. Kijelentette, hogy húsz éve dolgo-
zik az USA-ban, de ilyen támadást még eddig soha sem élt át. 

A DHL első részleges megvásárlását követő izgalmak 2000 végéig lát-
szólag elcsendesültek. Az amerikai közlekedésügyi minisztérium elvégezte a 
kötelező vizsgálatokat és kiadta a szükséges engedélyeket. Azonban 2001 
elején kitört a vihar.  

A UPS panasszal élt. Közölte, hogy csak véletlenül szerzett tudomást az 
engedély kiadásáról. A minisztérium fontos tényeket figyelmen kívül hagyott, 
ezért döntését felül kell vizsgálnia. 

Az USA második legnagyobb magánkézben lévő csomagszolgálata csat-
lakozott a panaszttevőhöz annak ellenére, hogy állandó nyomást gyakorol rá a 
UPS. A szállítómunkások nagyhatalmú szakszervezete az államelnökhöz for-
dult. Az 535 kongresszusi képviselő és szenátor közül több mint 300-an meg-
rohanták a minisztériumot, hogy gondolja át korábbi döntését. Felháborodott 
polgárok tiltakozó levelekkel árasztották el a minisztériumot. 

A UPS szerint a Német Posta megsértette az amerikai jogrendet. A DHL 
révén egy USA légitársaságot kisajátított: a DHL 40 lökhajtásos gépét. A tör-

 



 

vény pedig külföldiek számára csak kisebbségi résztulajdont engedélyez légi-
társaságok esetében.  

A németek azzal érveltek, hogy a légiforgalmi társaság tulajdoni kérdését 
külön kezelték. A szóbanforgó DHL Airways társaság tulajdonjogának csupán 
49%-át és a szavazatoknak mindössze 25%-át szerezték meg, pontosan úgy, 
ahogy azt a törvény előírja. 

A UPS felelősei szerint ez csak látszat. A németek összeesküvést szőt-
tek. A DHL Airways a Német Posta függvénye és ezért az engedélyt vissza 
kell vonni.  

A támadások eleinte meglepték a németeket. A helyzet azonban azóta 
megváltozott. A Német Posta korábbi amerikai tanácsadója szervezni kezdte 
az ellenállást. Két amerikai lobbiügynökséggel kötött szerződést. Gondosko-
dott a jogi védelemről és Washingtonban létrehozta a Német Posta állandó 
kirendeltségét. 

A harc változatlan erővel folytatódik. A UPS minden lehetőséget megra-
gad, hogy pozícióját megvédje. Az USA-ban a lobbizás, a politikusok felkérése 
vállalati érdekek képviseletére, teljesen jogszerű. Az amerikaiak olyan eszkö-
zökhöz is folyamodhatnak, ami a külföldiek számára tilos. A UPS az amerikai 
választási harcok egyik legnagyobb anyagi támogatója. Természetes tehát, 
hogy a legbefolyásosabb politikusoktól minden támogatást meg tud kapni. 
Még az amerikai állami postával is szembe tud szállni. Az USA állami posta-
szolgálatának reformját is meg tudta akadályozni, aminek pedig az lett volna a 
célja, hogy a mindeddig ráfizetéses postai szolgáltatást nyereségessé tegyék. 

Tehát nem lesz könnyű dolga a Német Postának, amikor logisztikai terü-
leten helyt akar állni a UPS-szel folytatott piaci versenyben. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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