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Bevezetés
A termelési stratégiával és eljárásokkal kapcsolatos nemzetközi kutatások eredményei egybehangzóan alátámasztják azt a tényt, hogy az ipari vállalatok által alkalmazott termelési stratégia és gyakorlat
jelentős mértékben meghatározhatja az adott vállalat piaci versenyképességét és pénzügyi eredményességét.
Ebből a megállapításból kiindulva a 2010-ben végzett kutatás elsődleges célja a romániai vállalatok
termelési stratégiájának és termelési gyakorlatának feltérképezése és ezen eredmények nemzetközi
szintű összehasonlítása volt. A kutatásban részt vevő vállalatok a romániai fémfeldolgozó, gép- és
elektronikai ipari, valamint gépjármű- és alkatrészgyártó vállalatok közül kerültek kiválasztásra.
A kutatásban részt vevő vállalatok válaszait és adatait teljes diszkrécióval kezeltük, a vállalatok, termékek és személyek nevét nem hozzuk nyilvánosságra. A kutatási jelentésekben és az adatok alapján
végzett elemzésekben, tanulmányokban csak a vállalatok aggregált adatai szerepelnek. A romániai
kutatás alapjául szolgáló adatok gyűjtése 2010. május-augusztus periódusban zajlott és két nemzetközi kutatóhálózat kérdőíveinek lekérdezését foglalta magába:
•

IMSS (International Manufacturing Strategy Survey): a kutatóhálózat 1992-ben kezdte meg működését és legfőbb célkitűzése az ipari vállalatok termelési stratégiáinak nemzetközi szintű feltérképezése és elemzése. A hálózatnak ma már több mint 20 ország a tagja, Románia 2010-ben első
ízben vesz részt ilyen jellegű kutatásban.

•

GMRG (Global Manufacturing Research Group): a kutatóhálózat 1986 óta tevékenykedik és legfőbb célja a vállalatok termelési gyakorlatának és eljárásainak feltérképezése nemzetközi szinten.
A hálózat ugyancsak több mint 20 tagország részvételével fejti ki tevékenységét, Románia 2010ben első alkalommal vesz részt a GMRG kérdőívének lekérdezésében.

Romániában mindkét kutatóhálózat kérdőíve egyszerre került lekérdezésre, az adatok elemzése során minden esetben jelezni fogjuk, hogy az adott eredmény mely kérdőív adatai alapján került kiszámításra.
Jelen dokumentumban a fentebb leírt kutatás első romániai jelentését olvashatja és egyúttal a romániai eredményeket összehasonlítjuk ugyanezen kutatás magyarországi adataival. Ezáltal az érdekelt
vállalatok és vezetőik nem csak a romániai ipar átlagértékeivel, hanem a magyarországi vállalatok
eredményeivel is összehasonlíthatják tevékenységüket, eredményességüket. A továbbiakban el fog
készülni egy olyan jelentés is, amely a romániai adatokat a nemzetközi felmérésben résztvevő országok adataival méri össze. Ebben a jelentésben elsősorban a romániai eredmények részletes bemutatása és a magyarországi eredményekhez való hasonlítása kap központi szerepet.
A kutatási jelentés egy rövid kivonattal indul, amelyben az érdeklődök röviden és tömören összefoglalva, a számadatok megjelenítése nélkül találhatják meg a kutatás főbb eredményeinek leírását.
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A jelentés további része, a vállalatok kiválasztási folyamatának és általános jellemzőinek bemutatása
után, olyan témaköröket érint, mint a vállalatok termelési stratégiája és célrendszere, a termelési
teljesítmény alakulása, valamint a termelési rendszerek stratégiai fontosságú kérdései: fejlesztési
programok alkalmazása, minőségmenedzsment, humán erőforrás menedzsment a termelésben, ellátási lánc menedzsment, illetve a termelési tevékenység globalizálódása. A kutatási projekt tagjai
remélik, hogy ezen területek elemzésével hasznos és értékes információkat tudnak nyújtani nem
csak a kutatásban részt vevő vagy az ugyanezen iparágban tevékenykedő vállalatok, hanem minden
érdeklődő szervezet vagy magánszemély számára.
A nemzetközi kutatóhálózat működésével összhangban az elkövetkező két évben Romániában is
újabb adatgyűjtésre kerül sor. Célunk, hogy ezen jelentés által is alátámasszuk egy ilyen kutatásban
való részvétel előnyeit a vállalatok számára, hiszen egy kérdőív kitöltéséért cserébe hasznos és ingyenes benchmark információkat nyerhetnek az iparág hazai és nemzetközi működéséről, melyekkel a
saját vállalat termelési jellemzői is összehasonlíthatóak.

© 2010 Kárpátia MRKIK. Minden jog fenntartva.

Termelési stratégia és termelési gyakorlat - Kutatási jelentés
2010 december

iv

Rövid kivonat
Az alábbiakban az érdeklődők pontokba szedve, tömören találhatják meg a kutatás romániai vállalatokra vonatkozó legfontosabb megállapításait és ezek összevetését a magyarországi eredményekkel:
•

A kutatásban részt vevő vállalatok a két ország fémfeldolgozó, gép- és elektronikai ipari, valamint gépjármű- és alkatrész gyártó vállalatai közül kerültek kiválasztásra. A romániai mintában
szereplő vállalatok átlagos alkalmazott létszáma 336 fő, átlagos árbevételük pedig 10 millió €. A
magyarországi minta esetén ugyanezen értékek 444 fő, illetve 40 millió €.

•

A termelési stratégiák célrendszerében a romániai vállalatok esetén a legnagyobb súllyal a minőség szerepel, melyet szorosan követ a termelési költség minél alacsonyabb szinten tartása. A
magyarországi minta esetén ugyanezen két elem képezi a legfontosabb termelés-stratégiai célokat, csak fordított sorrendben.

•

A romániai vállalatok által a két legfontosabbnak tartott rendelésnyerő kritérium (amely tényezőt
a megrendelők/vevők leginkább értékelnek) a legyártott termék minősége, valamint a termék
előírásoknak/specifikációknak való megfelelősége. A megrendelők szempontjából szintén fontos
kritérium a legyártott termékek gyors kiszállítása. A magyarországi vállalatok esetén a minőség
és előírásoknak való megfelelőség szintén jelentős szerepet kap, de emellett lényeges rendelésnyerő kritérium az alacsony eladási ár, valamint a megbízható szállítás is.

•

A piaci környezet jellemzésében a romániai vállalatok leginkább a piaci verseny intenzitását, valamint a termelési és logisztikai folyamatok gyors fejlődését emelték ki. A magyarországi vállalatok
még az előbbinél is élesebb piaci versenyhelyzetről számoltak be, amely összefüggésben lehet a
magyar mintában szereplő vállalatok nemzetközi piacokon való hangsúlyosabb jelenlétével.

•

A romániai vállalatok a gazdasági válság közepette összességében az üzleti forgalmak csökkenéséről számoltak be és a piaci részesedés, valamint a profitabilitás mutatói (ROA, ROS) tekintetében sem értek el jelentős javulást. A magyarországi vállalatok ugyanezen pénzügyi mutatók
tekintetében egy enyhe növekedést jeleztek.

•

A romániai vállalatok esetén a termelési rendszer fejlesztését célzó projektek az elmúlt 3 évben
leggyakrabban a minőség fejlesztésére irányultak (ISO 9000 tanúsítvány megszerzése, beszállítók
minőségellenőrzése, Teljeskörű Minőségmenedzsment – TQM programok), ugyanakkor a termelési kapacitások bővítésére irányuló beruházások is jelentős szerepet játszottak. A magyarországi
vállalatok esetén a minőség fejlesztését célzó projektek mellett a gyártási idők csökkentése kapott hangsúlyos szerepet az elmúlt 3 évben.

•

A minőségfejlesztés területén leggyakrabban alkalmazott fejlesztési programok az elmúlt 3 évben mindkét ország vállalatai esetén az ellátási láncban szereplő partnerek (beszállítók, disztribúció) minőségellenőrzésére irányultak. A minőség költségeinek struktúráját tekintve mindkét
ország vállalatai még a gyárkapun belül kiküszöbölik a minőségi hibák legnagyobb részét. A külső
minőségköltségek aránya ugyanakkor a romániai vállalatok esetén valamivel magasabb.
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•

A termelésben dolgozó munkaerő menedzsmentje tekintetében a romániai vállalatok kerülik az
időszakos alkalmazás eszközét. Az ösztönző bérezés, ezen belül is a csoportos ösztönzés kevésbé
elterjedt a magyarországi vállalatokhoz képest. A mérnökök aránya a teljes létszámhoz viszonyítva a romániai vállalatok esetén magasabb.

•

Az ellátási lánc jellemzői tekintetében az egy vállalatra jutó szállítók száma a romániai minta
vállalatai esetén, míg az egy vállalatra jutó vevők száma a magyarországi vállalatok esetén magasabb. Mindkét ország vállalatainál a szállítók kiválasztásának legfőbb kritériuma a leszállított
termék minősége és a szállítás megbízhatósága.

•

A termelő vállalatok tevékenységének globalizálódását tekintve mindkét ország vállalatai esetén
megállapítható, hogy a termelést túlnyomó részben az országhatárokon belül végzik. A beszerzés
és értékesítés tekintetében ugyanakkor a magyarországi vállalatok nagyobb nemzetközi lefedettséget mondhatnak magukénak.
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A kutatásban részt vevő vállalatok kiválasztása
A kutatásban részt vevő vállalatok Románia fémfeldolgozó, gép- és elektronikai ipari, valamint gépjármű- és alkatrész gyártó vállalatai közül kerültek kiválasztásra (TEÁOR/CAEN: 25-30, ISIC: 28-35). A
kutatás célcsoportját alkotó vállalatokat a legjobb termelési gyakorlattal rendelkező ipari vállalkozások közül választottuk ki, az alábbi kritériumok szerint:
•

Első lépésben az említett iparágak összesítéséből adódó 300 legnagyobb vállalat került kiválasztásra (a 2009-es évben realizált árbevétel nagysága alapján),

•

A kutatásban kizárólag olyan vállalatok vehettek részt, amelyek elsődlegesen termelési tevékenységet végeztek (TEÁOR/CAEN 2008 kód: 25-30),

•

Az IMSS kutatásban csak olyan vállalat szerepelhetett, ahol a bejelentett alkalmazottak száma
legalább 50 fő volt.

A kiválasztott vállalatok közül megközelítőleg 200-zal sikerült kapcsolatot létesíteni, majd a kérdőívek
kiküldése után 42 kitöltött kérdőívet sikerült begyűjteni. A kérdőívek formai és tartalmi ellenőrzését
követően a GMRG kutatás szempontjából 33, az IMSS kutatás szempontjából pedig 31 érvényesnek
tekinthető kérdőív került feldolgozásra. A vállalatok kiválasztására vonatkozó adatok összehasonlítását tartalmazza az alábbi táblázat.
A kutatásban részt vevő vállalatok kiválasztásának számszerű jellemzői
Románia
IMSS
GMRG

Magyarország
IMSS
GMRG

2010 máj.- 2010 máj.- 2009 szept.- 2005 nov. –
aug.
aug.
nov.
2006 jan.

Adatgyűjtési periódus
Megcélzott vállalatok száma
Kiküldött kérdőívek száma
Begyűjtött kérdőívek száma
Érvényes kérdőívek száma (n)

300
185
42
n = 31

300
185
42
n = 33

486
313
n = 71

789
245
n = 53

Érvényes kérdőívek aránya a kiküldött
kérdőívek számához viszonyítva

16,8%

17,8%

22,7%

21,6%

Az IMSS kutatás átlagosan 20%-os érvényes válaszadási rátát jelöl ki a részt vevő országok számára,
melynek teljesítése azonban nem minden esetben sikerül, de a megcélzott vállalatok listájának körültekintő összeállítása biztosítja, hogy a kutatásban csak az említett iparágak legnagyobb és legjobban teljesítő vállalatai vegyenek részt. A következő években esedékes kutatási fordulók során célunk
az érvényes válaszadási rátán javítani, így a kritériumokat teljesítő vállalatok önkéntes jelentkezését
is szívesen fogadjuk. Ezen mutatószám javításával szeretnénk elérni, hogy a romániai ipari vállalatok egészére minél inkább jellemző és érvényes következtetéseket tudjunk megfogalmazni, ezáltal a
nemzetközi összehasonlítás során is minél relevánsabb eredményeket tudjunk szolgáltatni a kutatásban részt vevő vállalatok számára.
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A kutatásban részt vevő vállalatok jellemzése
A felmérésben részt vevő vállalatokat, fő tevékenységük alapján, három csoportba soroltuk: fémfeldolgozó vállalatok (TEÁOR 25), gépeket és elektronikai eszközöket gyártó vállalatok (TEÁOR 26-28),
valamint gépjármű gyártó vállalatok (TEÁOR 29-30). Az ábrán csak azok a vállalatok szerepelnek,
akik az iparágra vonatkozó kérdésre érvényes választ adtak (a továbbiakban minden kimutatás csak
az érvényes válaszadók körét tartalmazza). Az elemzett vállalatok közel azonos eloszlást mutatnak
iparági besorolás szempontjából a két országban, a romániai mintában a fémfeldolgozó vállalatok,
míg a magyarországi mintában a gép- és elektronikai ipari vállalatok dominálnak.
A vállalati minta iparági megoszlása (IMSS)
100%
90%

9,7%

15,9%

80%
70%

41,9%

60%

Gépjármű ipar
43,5%

Gép- és
elektronikai ipar

50%
40%
30%
20%

48,4%

40,6%

Fémfeldolgozó
ipar

10%
0%
RO

HU

RO: n=31
HU: n=69

Az IMSS mintában szereplő 31 romániai vállalat alkalmazottainak átlagos száma 336 fő, míg ugyanez
a szám a GMRG minta esetén 317 fő. A magyarországi mintában szereplő vállalatok átlagos létszáma valamivel magasabb, az IMSS minta esetén 444 fő, míg a GMRG kutatásban szereplő vállalatok
átlagosan 587 fő alkalmazottal rendelkeznek. A valamivel kisebb átlaglétszám Romániában azzal is
magyarázható, hogy az adatok az ipari ágazatokat sújtó elbocsátások után, 2010 nyarán kerültek
összegyűjtésre, míg a magyarországi IMSS adatok már egy fél évvel korábban (2009. november) rendelkezésre álltak. Az alábbi ábrán megfigyelhető, hogy a vállalatméret szerinti eloszlás nem mutat
jelentős különbségeket az egyes mintákban, minden esetben a közepes méretű vállalatok teszik ki a
minta legnagyobb részét, ugyanakkor a nagyvállalatok is jelentős arányban szerepelnek.

© 2010 Kárpátia MRKIK. Minden jog fenntartva.

Termelési stratégia és termelési gyakorlat - Kutatási jelentés
2010 december

3

A vállalatok megoszlása méret szerint

100%
90%

19,35%

18,18%

16,98%

24,24%

22,64%

20,29%

80%
70%

8,70%

25,81%

501 fő felett

60%

250-500 fő

50%

0-249 fő

40%
30%
20%

71,01%
54,84%

57,58%

60,38%
IMSS RO: n=31
IMSS HU: n=69

10%

0%
IMSS RO

GMRG RO: n=33
IMSS HU GMRG RO GMRG HU GMRG HU: n=53

Bár az alkalmazottak átlagos létszámának tekintetében a GMRG mintában jelentős eltérés mutatkozik a két ország között, a termelésben dolgozók aránya közel azonos értéket mutat. A romániai vállalatoknál ugyanakkor jóval magasabb a mérnökök aránya, míg az időszakosan alkalmazott termelési
dolgozók aránya jóval alacsonyabb.
A vállalatok alkalmazott állományának jellemzése
(GMRG)
Alkalmazottak átlagos száma
Termelésben dolgozók aránya
Mérnökök aránya
Időszakosan alkalmazott termelési dolgozók aránya

Románia
317
75,0%
16,5%
2,1%

Magyarország
587
73,0%
7,1%
22,9%

Az éves árbevétel tekintetében már jelentős eltérések mutatkoznak a két ország elemzett vállalatai
között, a magyarországi vállalatok átlagos árbevétele jelentős mértékben meghaladja a mintában
szereplő romániai vállalatok árbevételének átlagát. A különbség egy része az időbeli eltolódással és
a gazdasági válság hatásaival is magyarázható, másrészt az ábrán az is megfigyelhető, hogy a legnagyobb árbevételű vállalatok aránya a romániai mintában jóval kisebb, mint a magyarországiban.
Az elemzett vállalatok árbevétel szerinti jellemzése
Átlag
Minimum
Maximum
Érvényes válaszok

IMSS RO (2009) IMSS HU (2009) GMRG RO (2009) GMRG HU (2005)
10,17 millió €
43,92 millió €
9, 64 millió €
116,31 millió €
0,47 millió €
0,70 millió €
0,47 millió €
2,35 millió €
36,37 millió €
600 millió €
36,37 millió € 3 695,21 millió €
n = 31
n = 68
n = 33
n = 52
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A vállalatok megoszlása méret szerint
100%
90%

9,1%

9,7%
23,5%

26,9%

80%
70%
60%

51,5%

54,8%

50%

46,2%

63,2%

40%

20 millió €
felett
5 - 20 millió €
< 5 millió €

30%
20%

39,4%

35,5%

10%

26,9%

13,2%

0%
IMSS RO

IMSS HU GMRG RO GMRG HU

IMSS RO: n=31
IMSS HU: n=68
GMRG RO: n=33
GMRG HU: n=52

Az elmúlt 2 évben bevezetett termékek eladásának aránya az árbevételből nem mutat jelentős különbséget a két ország elemzett vállalatai között, szignifikáns eltérés van viszont az export arányának
tekintetében, amely Magyarországon magasabb, valamint az új termelő eszközökbe fektetett összeg
tekintetében, amely Románia esetében bizonyul magasabbnak. Az elemzett vállalatok költségstruktúráját tekintve sem a termelési-, sem pedig a munkaerő költségek szempontjából nincs érdemi
eltérés, az alapanyagok költségének aránya viszont szignifikánsan különbözik.
A vállalatok bevétel- és költségstruktúrájának jellemzői (GMRG)
(GMRG)

Románia

Magyarország

Új termelő berendezésekbe fektetett összeg aránya az
árbevételből (elmúlt 2 év átlaga)

14,7%*

9,12%*

Elmúlt 2 évben bevezetett termékek eladásának aránya az
árbevételből

33,7%

28,9%

Export aránya az árbevételből
Teljes termelési költség aránya az árbevételből
Munkaerő költségének aránya a teljes termelési költségből
Alapanyagköltség aránya a teljes termelési költségből

33,7%**
62,6%
22,6%
45,5%**

58,2%**
68,3%
25,3%
55,5%**

* szignifikáns különbség p=90%-os szint mellett
** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

A vállalatok fejlesztésekre fordított összegeinek tekintetében érdekes módon jelentős eltérés mutatkozik a két ország vállalati mintája között, az IMSS kutatás adatai alapján mind a kutatás-fejlesztésre
(K+F), mind az új termelő berendezésekre, mind pedig a trainingekre és képzésekre fordított összeg
aránya az árbevételből Románia esetén jóval nagyobb. A további kutatások során fontos lesz arra
a kérdésre is választ kapni, hogy a jelentős pénzügyi erőfeszítések a fejlesztés érdekében valóban
meghozzák-e a tőlük elvárt eredményt.
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A vállalatok fejlesztési erőfeszítései (IMSS)
(IMSS)
K+F aránya az árbevételből
Új termelő eszközök aránya az árbevételből
Training és képzések aránya az árbevételből

Románia
10,1%**
18,5%**
5,5%**

Magyarország
2,5%**
7,1%**
1,3%**

** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

A kutatásban részt vevő vállalatok termelési stratégiája és célrendszere
Egy megfelelő vállalati és azon belül termelési stratégia kialakításához elengedhetetlen a külső, piaci
környezet meghatározó tényezőinek ismerete. Az egyes környezeti tényezők jellemzőit egy 1-5-ös
skálán értékelték a válaszadó vállalatok, ahol általában az 1-hez közeli értékek a gyengébb, míg az
5-höz közeli értékek az erősebb intenzitást jelölik. A külső környezet jellemzésére adott válaszokat
összesíti az alábbi táblázat. Az adatok alapján kitűnik, hogy a magyarországi vállalatok jóval intenzívebben jelen vannak a nemzetközi piacokon, így a piaci verseny intenzitását is magasabbnak értékelik. A romániai mintában szereplő vállalatok úgy érzékelik, hogy jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni
a termékeket kiegészítő szolgáltatásokra és úgy látják, hogy új vállalatok megjelenése a piacon kevésbé valószínű a magas belépési korlátoknak köszönhetően. Ugyanezek a vállalatok jóval gyorsabb
fejlődési ütemet érzékelnek a piacon, mind a logisztikai, mind pedig a termelési folyamatok, eljárások korszerűsödése tekintetében.
A külső környezet jellemzői (IMSS)
(IMSS)
Piacnövekedés
(1-lassú, 5-gyors)
Piaci lefedettség
(1-kevés szegmens, 5-sok szegmens)
Termékjellemzők
(1-fizikai, 5-szolgáltatás)
Földrajzi lefedettség
(1-országos, 5-nemzetközi)
Piaci verseny intenzitása
(1-gyenge, 5-erős)
Piackoncentráció
(1-kevés versenytárs, 5-sok versenytárs)
Belépési korlátok
(1-magas, 5-nincs)
Logisztikai fejlődés
(1-lassú, 5-gyors)
Termelés fejlődése
(1-lassú, 5-gyors)
Termékek elavulása
(1-majdnem soha, 5-gyakori)
Új termékek megjelenése
(1-majdnem soha, 5-gyakori)

Románia

Magyarország

2,90

2,62

3,17*

2,69*

3,5**

2,47**

3,37**

4,13**

3,6**

4,37**

3,55

3,45

3,48**

2,83**

3,67**

2,8**

3,63**

2,75**

2,90

2,70

3,60

3,48

* szignifikáns különbség p=90%-os szint mellett
** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett
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A piaci tényezők és a belső adottságok ismeretében az ipari vállalkozásoknak megfelelő üzleti stratégiát kell kidolgozniuk, amely jól meghatározott teljesítmény célokat kell tartalmazzon. A vállalatok
üzleti stratégiájában megfogalmazott céloknak megfelelően a termelési funkció is eltérő célokat követhet a működés során. Ilyen termelési célok lehetnek (1) az alacsony termelési költség, (2) a termék minőségének növelése, (3) a gyors szállítási idők, (4) a termékválaszték és termelési volumen
rugalmassága, (5) innováció és új termékek bevezetése, valamint (6) munkabiztonsági és környezeti
előírásoknak való megfelelés. A válaszadóknak 100 pontot kellett szétosztaniuk az említett termelési célok között annak függvényében, hogy melyik mennyire lényeges szempont a vállalat termelési
teljesítményének felső vezetés általi értékelése szempontjából. Az alábbi ábrán megfigyelhető, hogy
mindkét ország vállalatai esetében kiemelt fontosságot kap a termelési költség és a minőség, míg a
további célok csak kisebb relatív fontossággal rendelkeznek.
A termelési célok fontossága (GMRG)
40
35
30

RO

25

HU

20
15
10
5
0

** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

A kutatás során azt is vizsgálatuk, hogy a vállalatok szerint melyek azok a kritériumok, amelyek a
megrendelők szempontjából a legfontosabbak a vállalatok közötti választás során. A legfontosabb
ilyen szempontokat nevezzük rendelésnyerő kritériumoknak. A rendelésnyerő kritériumok fontosságát a vállalatoknak egy 1-5-ös Likert skálán kellett megítélniük annak függvényében, hogy mennyire
fontos szerintük az adott tényező a megrendelők szempontjából. Mivel a két ország adatai közötti
eltérések fakadhatnak egyszerűen a válaszadók azon hajlamosságából, hogy általában nagyobb vagy
kisebb értékeket karikázzanak be, ezért az ábra igazán fontos üzenete nem a két görbe egymáshoz viszonyított helyzete, hanem az egyes rendelésnyerő kritériumok egymáshoz viszonyított fontossága.
Mindkét ország vállalatai esetében megfigyelhető, hogy a legfontosabb kritérium a vásárlók szempontjából a termék előírásoknak, specifikációknak való megfelelősége, ami az ilyen magas techno© 2010 Kárpátia MRKIK. Minden jog fenntartva.
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lógiát igénylő iparágak esetén természetes. Érdekes azt is megfigyelni, hogy az új termékek bevezetésének gyakorisága a legkevésbé fontos szempont a megrendelők szempontjából, ami a termelési
célok ábrájához is kapcsolható, ahol az innováció és termékfejlesztés az egyik legkevésbé fontos
termelési cél mindkét ország vállalatainál.
Rendelésnyerő kritériumok fontossága (IMSS)
5
4,5
4
3,5
3
2,5

RO

HU

2

** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

A termelés stratégiai szintű kérdései közé tartozik az is, hogy az adott vállalat milyen termelési rendszert használ (egyedi gyártás, sorozatgyártás, tömegtermelés) és hogyan gyártja le az eladandó termékeket (rendelésre tervezés, rendelésre termelés, rendelésre összeszerelés, készletre termelés).
Mindkét ország vállalatai esetén a sorozatgyártás a domináns, bár ez a magyarországi vállalatok esetén hangsúlyosabb, míg a romániai vállalatok között jelentős arányban találunk tömegtermelőket. A
gyártás módját tekintve mindkét ország esetén leginkább a rendelésre történő gyártás a jellemző,
Románia esetén ugyanakkor mindkét véglet, a készletre történő gyártás és a rendelésre történő tervezés is, hangsúlyos szerepet kap.

© 2010 Kárpátia MRKIK. Minden jog fenntartva.
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Termelési rendszerek típusainak megoszlása a vállalati mintában
(IMSS)
Románia
Magyarország

Egyedi gyártás
32,70%
30,75%

Sorozatgyártás
43,97%
54,28%

Tömegtermelés
23,33%
14,97%

Összesen
100%
100%

Termékek gyártási módjainak megoszlása a vállalati mintában
(IMSS)
Románia
Magyarország

Rendelésre
tervezés

Rendelésre
termelés

Rendelésre
összeszerelés

Készletre
termelés

20,59%
8,37%

42,31%
68,99%

13,69%
16,34%

23,41%
6,30%

Termelési teljesítmény alakulása
A termelés stratégiai szerepének elemzése mellett arra is választ szeretnénk adni, hogy a vállalatok ilyen stratégiai szemlélet mellett milyen termelési és pénzügyi teljesítményt képesek nyújtani
a versenytársakhoz képest és hogyan alakulnak időben az egyes teljesítménymutatók. A termelési
teljesítmény versenytársakkal való összehasonlítását egy 1-7-es skálán mértük, ahol az 1-es érték a
versenytárshoz képest sokkal rosszabb, a 4-es érték versenyképes, míg a 7-es érték sokkal jobb teljesítményt jelöl. Mindkét ország mintában szereplő vállalatai átlagosan jobbnak értékelik termelési
teljesítményüket a versenytársakéhoz képest (az értékek túlnyomó része nagyobb, mint négy) és ebből a szempontból a romániai vállalatok összességében bizakodóbban értékeltek. Az összehasonlítás
alapját a vállalat versenytársainak teljesítménye képezi, így a két ország közötti eltérésre magyarázat
lehet, hogy a magyarországi vállalatok sokkal több nemzetközi vállalattal kell összemérjék termelési
tevékenységüket (ld. A külső környezet jellemzői c. táblázat, 5. old.). A romániai vállalatok leginkább
a termék teljesítménye és minősége szempontjából érzik magukat előnyösebb helyzetben a versenytársakhoz képest, míg a magyarországi vállalatok leginkább a rugalmasság dimenzióiban (rugalmas
szállítás, kivételes kérések azonnali kezelése, rugalmasan változtatható gyártási mennyiség) múlják
felül a versenytársakat.

© 2010 Kárpátia MRKIK. Minden jog fenntartva.
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A vállalatok termelési teljesítménye a versenytársakhoz képest (GMRG)
6,5

6
5,5

RO

5

HU

4,5
4
3,5
3

A versenytársakhoz viszonyított teljesítmény ismerete mellett fontos a teljesítménymutatók időbeli
alakulása is, azaz annak ismerete, hogy mennyit fejlődtek az adott vállalatok saját, korábbi teljesítményükhöz viszonyítva. Ennek felmérése érdekében a válaszadó vállalatoknak egy 1-5-ös skálán
kellett megadniuk, hogy az egyes teljesítménymutatók szempontjából az elmúlt 3 évben milyen teljesítményjavulást értek el. A skála egyes értékei az alábbi változásokat jelképezték:
A teljesítményváltozást mérő skála értékeinek jelentése
Érték
1
2
3
4
5

Változás
a teljesítmény több mint 5%-al csökkent az elmúlt 3 évben
a teljesítmény megközelítőleg azonos maradt az elmúlt 3 évben (-5%, +5%)
a teljesítmény 5%-15%-al növekedett a 3 évvel ezelőtti szinthez képest
a teljesítmény 15%-25%-al növekedett a 3 évvel ezelőtti szinthez képest
a teljesítmény több mint 25%-al növekedett a 3 évvel ezelőtti szinthez képest

Ezen mutatók alapján látható, hogy a gazdasági válság ellenére a termelési teljesítmény javulását
mindkét ország vállalatai pozitívan értékelték és mindenik dimenzióban előrelépést jeleztek. Ebből
a szempontból a romániai vállalatok sokkal optimistábban tekintenek az elmúlt 3 év (2007-2010)
termelési teljesítményére. A romániai vállalatok leginkább a termékválaszték bővülése, a kiszállítás
megbízhatósága, valamint a termék minőségének jellemzői tekintetében jeleztek előrelépéseket, a
legkisebb mértékű fejlődést pedig a termékek innovativitása, a termékek személyre szabottsága, valamint az alkalmazottak elégedettsége területén érték el. A magyarországi vállalatok ezzel szemben
a legnagyobb előrelépéseket a termelési volumen és a termékválaszték rugalmassága, valamint a
szállítás sebessége területén érték el, az alkalmazottak megelégedettsége, a beszerzési költségek és
a termelés teljes költsége területén viszont csak minimális javulást értek el.
© 2010 Kárpátia MRKIK. Minden jog fenntartva.
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A vállalatok termelési teljesítményének változása az elmúlt 3 évben (IMSS)
Termék előírásoknak való megfelelése
Termék minősége
Termék személyre szabottsága
Termelési volumen rugalmassága
Termékválaszték rugalmassága
Piacra való bevezetés ideje
Termékek innovativitása
Kiegészítő szolgáltatások
Szállítás sebessége
Megbízható szállítás
Termelési egységköltség
Beszerzési költségek
Gyártási idő
Beszerzési idő
Munka termelékenysége
Készletek forgási sebessége
Kapacitás kihasználtsági foka
Termelés teljes költsége
Alkalmazottak megelégedettsége
Alkalmazottak tudása
Környezeti teljesítmény
Társadalmi elfogadottság

RO
HU

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

A termelési idő hatékony kihasználása (konkrét munkaműveletek időtartamának aránya a teljes termelési időből) és a megrendelőknek történt késői kiszállítások aránya (az összes megrendeléshez
viszonyítva) jelentős eltérést mutat a két ország vállalatai között, ugyanakkor a romániai mintából
csak kevés érvényes válasz érkezett erre a kérdésre, ami torzíthatja a végeredményt. A selejtes termékek költségének, valamint a megrendelői panaszok tekintetében nincs jelentős különbség a két
ország között.
A vállalatok jelenlegi termelési teljesítménye (IMSS)
RO

Érvényes
válaszok

HU

Érvényes
válaszok

Termelési idő hatékonysága**
Elkésett szállítások aránya**

78,75%
3,60%

24
25

58,14%
7,43%

63
70

Selejtek költségének aránya az
árbevételből

1,84%

24

2,04%

70

Megrendelők panaszainak aránya

1,55%

24

2,41%

70

** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett
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A következő táblázat a termeléstervezési és –irányítási rendszer jellemzőit szemlélteti, amelyek tekintetében nem tapasztalhatunk jelentősebb eltérést a két ország vállalatai között.
A termeléstervezési és –irányítási rendszer teljesítménye (GMRG)
Románia
17,72
95,03%
95,13%
86,91%

Az előzetes termelési terv időhorizontja (hét)
A készletnyilvántartás pontossága (%)
A termék komponenshierarchiájának pontossága (%)
A termelési folyamatok irányításának pontossága

Magyarország
20,81
92,41%
89,81%
85,20%

A termelési teljesítmény jelenlegi szintje és elmúlt 3 évben történt változása mellett fontos megvizsgálni azt is, hogy a termelési teljesítmény alakulása hogyan jelenik meg a vállalat pénzügyi és
piaci mutatóiban. A pénzügyi teljesítmény változásának mutatóit ugyanolyan 1-5-ös skálán mértük,
mint a termelési teljesítmény esetén (ld. A teljesítményváltozást mérő skála értékeinek jelentése
c. táblázat, 9. old.). Megfigyelhető, hogy a gazdasági válság ellenére a magyarországi vállalatok, kis
mértékben ugyan, de javítottak a pénzügyi mutatóikon, míg a romániai vállalatok összességében az
árbevétel csökkenését tapasztalták. Ez a különbség annak fényében is elgondolkodtató, hogy a termelési teljesítmény javulását jelző mutatók esetén a romániai vállalatok jobb eredményről számoltak be, de ezen fejlődés hatásai a pénzügyi mutatókban nem jelentkeznek.
A vállalatok pénzügyi mutatóinak változása az elmúlt 3 évben (IMSS)

1,69

Árbevétel**

2,6

2,18

Piaci részesedés

2,39

RO
HU

2,07

Árbevétel arányos nyereség (ROS)

2,17

2,18

Eszköz arányos nyereség (ROA)

2,24
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett
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A termelési rendszer hatékonyságának fejlesztésére irányuló befektetések
Ebben a részben összefoglaljuk a vállalatok azon törekvéseit és befektetéseit, amelyeket az elmúlt
években alkalmaztak a termelési rendszer fejlesztésének céljából. A fejlesztési programok kivitelezésébe fektetett pénzügyi, emberi és időbeli erőforrásokat egy 1-7-es skálán mértük, ahol az 1-es
érték az adott fejlesztési program mellőzését, a 4-es érték a közepes mennyiségű befektetést, míg a
7-es érték az adott fejlesztési programba történt jelentős mennyiségű beruházást jelképezi. Mindkét
országban a legnagyobb erőforrásokat az ISO 9000 minőségtanúsítvány megszerzésébe fektették a
vállalatok, a modernebb termelési eljárások és rendszerek, mint a Just-In-Time, a Six Sigma vagy a
celláris termelés mindkét ország vállalatai esetén csak szűkebb körben terjedtek el.
Fejlesztési programok alkalmazása az elemzett vállalatoknál (GMRG)
Celláris termelés bevezetése
Gyártás automatizálása
Termelési folyamatok újratervezése
ERP rendszer bevezetése
MRP rendszer bevezetése
Just-In-Time rendszer bevezetése
Gyártási idő csökkentése
Gépek beállítási idejének csökkentése
Teljeskörű minőségmenedzsment (TQM)
ISO 9000 tanusítvány
Beszállítók minősítése
Statisztikai folyamatellenőrzés
Six Sigma minőség-programok
ISO 14000 tanusítvány
Környezetszennyezés megelőzése
Anyagok újrafelhasználása (recycling)
Hulladékmennyiség csökkentése

RO
HU

1

2

3

4

5

6

A termelés specifikus területein végrehajtott fejlesztések tekintetében jelentős különbség azonosítható a két ország vállalatai között. A speciális fejlesztési programokba való beruházás intenzitását
egy 1-5-ös skálán mértük, ahol az 1-es érték az adott program mellőzését, míg az 5-ös a jelentős
beruházás végrehajtását jelképezte. Mindkét ország esetén a legintenzívebben alkalmazott fejlesztés a termelési kapacitások bővítésére irányult, míg az olyan programok, mint a rugalmas termelési
rendszerek bevezetése, a termelési folyamatok automatizálása vagy a húzásos (pull) típusú termelési
rendszer alkalmazása csak kisebb mértékben kerültek megvalósításra.
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Speciális termelési területekre vonatkozó fejlesztési programok alkalmazása az elmúlt 3 évben (IMSS)
Románia
Vevői megrendelések teljesítésének tökéletesítése
Termelési kapacitások bővítése
4,03
Termelési folyamatok áramvonalasítása
3,86
PULL típusú termelési rendszer bevezetése (kanban, JIT)
3,11
Technológiai fejlesztések
Termelési folyamatok automatizálása
3,00
Rugalmas termelési rendszer, celláris termelés (FMS, FMC)
2,77
Anyagok és termékek követésének rendszere (vonalkód, RFID)
3,37
Termelésirányítási informatikai rendszer
3,40
Termékek tervezési folyamatának fejlesztése
Tervezés és gyártás összehangolása (standardizáció, modularizáció, DFM)
3,73
Tervezés és gyártás szervezeti összehangolása (QFD, csapatmunka, rotáció)
3,58
Tervezés és gyártás technológiai integrációja (CAD, CAM, CAPP, CAE)
3,42

Magyarország
3,56
2,87
2,75
1,77
2,00
2,41
2,34
2,35
2,59
2,11

** a PULL típusú termelési rendszereket leszámítva minden fejlesztési program esetén p=95%-os szint mellett szignifikáns különbség van a két ország vállalatainak átlaga között

Minőségmenedzsment a termelő vállalatoknál
Amint azt az előző fejezetekben is láttuk, a minőség mindkét ország vállalatai esetén központi szerepet játszik, mind a megrendelők igényei, mind a vállalat stratégiai célkitűzései, mind pedig az eddigi
termelési teljesítmény javulása szempontjából. A fogyasztók számára megfelelő minőség biztosítása
egyrészt jelentős erőforrások lekötését igényelheti a vállalattól (ld. fejlesztési programok használata), másrészt pedig költségeket von maga után. Ilyen költségek lehetnek (1) a minőségellenőrzés és
felülvizsgálat költségei (pl. mintavétel, ellenőrzés, laboratóriumi tesztek), (2) a minőség belső költségei (pl. selejt, veszteségek), (3) a megelőzés költségei (pl. képzések, dokumentáció, megelőző karbantartás), valamint (4) a minőség külső költségei (pl. garanciális és jótállási költségek, visszatérítés
költségei). A felsorolt négy költségtípus alkotja a minőség teljes költségét.
Mindkét ország vállalatai esetén megfigyelhető, hogy a legkisebb hányadot a minőség külső költségei teszik ki, azaz a legtöbb vállalatnak sikerül a minőséggel kapcsolatos problémák nagy részét
még a gyárkapun belül kijavítani és a fogyasztónál jelentkező minőségproblémákra csak kisebb ös�szegeket kell költeni. Mindkét ország vállalatai esetén a legnagyobb költséghányad az ellenőrzés és
minőségvizsgálat során keletkezik, a megelőzésre ennél csak kisebb arányban költenek. Ez az eltérés
a romániai vállalatok estén hangsúlyosabb (37,1% vs. 21,0%), a magyarországi minta esetén viszont
a megelőzés költségei (25,2%) nagyobb hányadot képviselnek és kevésbé maradnak el az ellenőrzés
költségeitől (33,1%). A külső minőségköltségek aránya valamivel magasabb a romániai vállalatok
esetén, de a magyarországi vállalatokhoz viszonyított eltérés statisztikai értelemben nem szignifikáns.
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A minőségköltségek alakulása az elemzett vállalatoknál (IMSS)

37,1%

Ellenőrzési költség

33,1%

24,4%

Belső minőségköltség

28,4%

RO
Megelőzési költség

Külső minőségköltség

0,0%

HU

21,0%
25,2%

17,6%
13,3%
5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

* az eltérés a két ország értékei között egyik költségtípus esetén sem szignifikáns

A kutatás során azt is vizsgáltuk, hogy a különböző típusú minőségfejlesztési programokba milyen
intenzíven fektetnek be a kutatásban részt vevő vállalatok. Mindkét ország esetén a legintenzívebben alkalmazott módszer az ellátási láncban szereplő partnerek (beszállítók, disztribúciós partnerek)
ellenőrzése és a minőség biztosítása a termék legyártásának és fogyasztóhoz való eljuttatásának
minden fázisában, az alapanyagok beszerzésétől kiindulva egészen a disztribúcióig. A kutatás eredményei alapján a romániai vállalatok minőségfejlesztési programokba való beruházása intenzívebb,
mint a magyarországi vállalatoké (ami összhangban van azzal az eredménnyel, hogy a minőség, mint
termelési cél és rendelésnyerő kritérium, valamint a minőség területén tapasztalt fejlődés mértéke
a romániai vállalatok esetén magasabb értéket kapott, ld. korábbi fejezetek), ez a többletbefektetés
ugyanakkor nem csapódik le egy jóval alacsonyabb szintű külső minőségköltség-hányadban (ld. fenti
grafikon). Röviden tehát a kutatás eredményei azt sugallják, hogy a minőségfejlesztési programokba
való befektetés a romániai vállalatok körében intenzívebb, de ezek hatékonysága és eredményessége, kis mértékben ugyan, de elmarad a magyarországi vállalatokéhoz képest.
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Minőségfejlesztési programok, projektek alkalmazása az elemzett vállalatoknál (IMSS)
Románia

Magyarország

Minőségfejlesztési és ellenőrzési programok (TQM, Six Sigma,
minőségkörök)

3,67

2,72

Gépek megelőző karbantartása, termelékenység növelése (pl. Total
Productive Maintenance programok)

3,37

2,63

Új, pontosabb mérési rendszerek bevezetése (pl. belső ellenőrzés,
termelési folyamatok monitorizálása, benchmarking)

3,26

2,54

Termékek és folyamatok környezeti teljesítményének növelése (pl.
környezetvédelmi tanúsítvány, design for environment)

3,67

2,56

Termék minőségének biztosítása az ellátási láncban (pl. alapanyag
tanúsítvány, beszállítói audit, disztribúciós ellenőrzés)

4,33

3,28

Az ellátási láncban levő partnerek társadalmi
felelősségvállalásának monitorizálása (pl. munkakörülmények
ellenőrzése)

3,81

2,44

** a két ország értékei közötti eltérések minden fejlesztési program esetén p=95%-os szinten szignifikáns

A munkaerő menedzsmentje a termelésben
Kutatásunk során arra a kérdésre is kitértünk, hogy az elemzett iparágak vállalatai milyen eszközöket
alkalmaznak a termelésben dolgozó humán erőforrás alkalmazásában, irányításában, képzésében
és javadalmazásában. Elsőként a munka megosztására és megszervezésére vonatkozó jellemzőket
vizsgáltuk. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szervezeti felépítés a romániai termelő
vállalatok esetén több szintet foglal magába, mint a magyarországi vállalatok esetén és az egy csoportvezető felügyelete alá tartozó munkások átlagos száma is nagyobb, bár e tekintetben a különbség statisztikai értelemben nem szignifikáns.
Szervezeti felépítés és csoportmunka-felügyelet (IMSS)
Románia

Magyarország

Szervezeti struktúra szintjei (a felsővezetőtől a
munkásokig)

5,21**

4,37**

Egy csoportvezető felügyelete alá tartozó munkások
száma (gyártásban)

24,58

17,99

Egy csoportvezető felügyelete alá tartozó munkások
száma (összeszerelésben)

20,73

15,33

** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

A munkaerő termelésben történő alkalmazásának tekintetében megállapítható, hogy a dolgozók
legnagyobb része állandó alkalmazásban áll mindkét ország vállalatai esetén, az időszakosan alkalmazottak száma ugyanakkor valamivel magasabb a magyarországi vállalatok esetén. Statisztikailag is
jelentős eltérés a középtávon (havi, szezonális időszakra) alkalmazott dolgozók arányában figyelhető
meg.
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Munkaerő alkalmazása a termelésben (IMSS)
Termelésben dolgozók átlagos száma
Állandó alkalmazottak aránya

Románia
231**
96,48%

Magyarország
314**
90,92%

1,88%

4,01%

0,97%*

4,82%*

0,67%

0,25%

Időszakosan, de hosszabb távon alkalmazottak aránya
(pl. egy év)
Időszakosan, középtávon alkalmazottak aránya
(pl. havi, szezonális)
Időszakosan, rövidtávon alkalmazottak aránya
(pl. heti)
* szignifikáns különbség p=90%-os szint mellett
** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

Az alkalmazottak termelési teljesítményének növelése érdekében több vállalat is alkalmazza a teljesítmény-arányos, ösztönző bérezés rendszerét. A kutatás adataiból kitűnik, hogy míg a magyarországi vállalatok esetén jóval elterjedtebb ez a típusú javadalmazás, addig a romániai vállalatok
esetén az ösztönző bér átlagos aránya a teljes munkabérből nagyobb. A leggyakrabban alkalmazott
típus mindkét ország vállalatai esetén az egyéni teljesítményen alapuló ösztönző bér. A táblázatban
ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a csoportos teljesítményen alapuló bérezés a magyarországi
vállalatoknál jóval elterjedtebb, mint a romániai vállalatoknál, ahol a vállalati szintű ösztönzők elsőbbséget élveznek.
Ösztönző bérek alkalmazása az elemzett vállalatoknál (IMSS)
Ösztönző bérek alkalmazása
Ösztönző bérezést alkalmazó vállalatok aránya
Ösztönző bér átlagos aránya a teljes munkabérből
Ösztönző bérek típusa*
Egyéni ösztönző béreket nyújtó vállalatok aránya
Csoportos ösztönző béreket nyújtó vállalatok aránya
Vállalati szintű ösztönző béreket nyújtó vállalatok aránya

Románia

Magyarország

76,00%
17,04%

91,40%
11,64%

52,00%
24,00%
32,00%

67,10%
44,30%
34,30%

* az ösztönző bérek típusának összegzett előfordulási aránya nem ad 100%-ot, mert egy vállalat
egyszerre több ösztönző-típust is alkalmazhat

A termelésben dolgozó munkások képzettségét és továbbképzéseit tekintve jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a két ország vállalatai között. A kutatás eredményei alapján a romániai vállalatokban
egy termelési dolgozóra jóval magasabb éves átlagos továbbképzési óraszám jut, ugyanakkor a munkások sokoldalú képzettségét tekintve (sokoldalúan képzett munkás alatt a több különböző típusú
termelési feladatot is ellátni képes alkalmazottat értjük) a magyarországi vállalatok kedvezőbb helyzetet tudhatnak magukénak.
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A termelésben dolgozók képzése és képzettsége (IMSS)
Egy munkásra jutó továbbképzés átlagos ideje (óra/év)
Sokoldalúan képzett dolgozók aránya

Románia
39*
30,55%**

Magyarország
12,16*
50,97%**

* szignifikáns különbség p=90%-os szint mellett
** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

Az alkalmazottak képzésének kérdéskörét követően megvizsgáltuk, hogy az elemzett vállalatok vezetői mennyiben vonják be a termelésben dolgozókat más, a megszokott termelési kötelezettségektől
eltérő feladatokba. Az alábbi táblázatban jelzett tényezőket a kutatásban résztvevő vállalatok egy
1-5-ös skálán kellett értékeljék. Mindhárom tényező alapján elmondható, hogy nincs jelentős különbség a két ország vállalatai között, a dolgozók fejlesztésbe való bevonása, a dolgozók önállósága
és a termelési feladatok rotációja mindkét ország vállalatai esetében közepes szintűnek tekinthető.
A termelésben dolgozók munkafeladatai (IMSS)
Románia

Magyarország

3

2,66

Dolgozók önállósága a termelési feladatok végrehajtásában
(1 - csak végrehajtás, 5 - tervezés, végrehajtás, ellenőrzés)

2,74

2,85

Termelési feladatok rotációja a dolgozók között
(1 - soha, 5 - gyakran)

3,26

3,17

Dolgozók bevonása a termékek és termelési folyamatok
fejlesztésébe (1 - soha, 5 - folyamatosan)

A termelésben dolgozó munkaerővel kapcsolatban végezetül megvizsgáltuk, hogy a kutatásban részt
vevő vállalatok milyen mértékben fektetnek erőforrásokat a munkások fejlesztésére irányuló projektek megvalósításába. A vállalatoknak az egyes programokba való beruházás intenzitását egy 1-5-ös
skálán kellett értékelniük, melynek átlagait az alábbi grafikon tartalmazza. A legjelentősebb különbség a két ország vállalatai között a munkaerő folyamatos fejlesztésére irányuló programok használatában adódott, amely a romániai vállalatok esetén a leggyakrabban alkalmazott, míg a magyarországi vállalatok esetén a legritkábban alkalmazott projektnek tekinthető. Ugyanígy jelentős különbség
azonosítható azon fejlesztési programok használatában, amelyek a vállalat társadalmi elismertségének a növelését célozzák meg a munkaerő alkalmazásának eszközeivel.
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A munkaerő fejlesztésére irányuló programokba való befektetés intenzitása (IMSS)

3,07

A delegáció szintjének és a munkaerő tudásának a növelése
(felhatalmazás, training, autonóm csoportok)

2,63

2,93

Karcsúsított szervezeti modell bevezetése (szervezeti
szintek csökkentése, kontroll kiterjesztése)

2,82

4,59

Folyamatos fejlesztési programok használata (kaizen,
fejlesztési csapatok)

2,6

RO
HU
2,97

Munkaerő rugalmasságának növelése (időszakos, félnormás
alkalmazás, feladatok rotációja, rugalmas munkaórák)

3,17

A vállalat társadalmi elismerésének növelése (munkaerő
alkalmazás, munkabiztonság, közösségi programokban való
részvétel)

3,97
3
1

2

3

4

5

A vállalatok ellátási láncának menedzsmentje
A hatékony termelés-stratégiai döntések meghozatalához elengedhetetlenül szükséges, hogy a döntések során a vállalatok figyelembe vegyék azon ellátási lánc jellemzőit, amelynek részeként működnek. Ennek megfelelően ebben a részben áttekintjük a vállalatok beszállítóira és megrendelőire
vonatkozó legfontosabb, stratégiai jellegű kérdéseket.
A vállalatok szállítói oldalát számszerűsítve jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a két ország vállalatai között: a beszállítók és az egy árucikkre jutó beszállítók átlagos száma a romániai vállalatok
esetén jóval nagyobb és ezzel együtt a stratégiai fontosságú szállítók aránya kisebb a magyarországi
vállalatokhoz képest. A szállítók típus szerinti megoszlása tekintetében nincsen jelentős különbség
a két ország vállalatai között, mindkét esetben az alapanyag szállítók teszik ki szám szerint az összes
szállító legnagyobb részét.
A vevői oldalon szintén egy jelentős eltérést figyelhetünk meg a két ország vállalatai között: a magyarországi vállalatok átlagosan jóval nagyobb számú megrendelőt szolgálnak ki,a jelentősnek tűnő
különbség azonban statisztikailag nem szignifikáns, az eltérést mindössze néhány magyarországi
vállalat nagyon nagy számú (több tízezer) megrendelője okozza. A vállalatok vevőinek legnagyobb
részét mindkét ország esetén a késztermék-gyártók teszik ki, tehát a vizsgált vállalatok nagy része
maga is beszállítóként szerepel az ellátási láncban. A második legnagyobb vevőkategória tekintetében viszont eltérés mutatkozik a két ország vállalatai között, a romániai vállalatok esetén a végső
felhasználók, míg a magyarországi vállalatok esetén a kereskedelmi partnerek dominálnak.
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A vállalatok szállítói és vevői oldalának jellemzése (IMSS)
Románia

Magyarország

321

140

Egy árucikkre jutó beszállítók átlagos száma

47,69

11,68

Stratégiai fontosságú szállítók aránya

32,1%

44,4%

Alapanyag szállítók

62,0%

66,2%

Alkatrész szállítók

24,3%

26,5%

Rendszerszállítók

13,7%

7,4%

74

784

42,5%

38,7%

Szerelvény-gyártók

19,7%

19,4%

Késztermék-gyártók

43,5%

32,4%

Kereskedők

7,7%

26,3%

Végfelhasználók

29,1%

21,9%

Szállítói oldal
Beszállítók átlagos száma

Szállítók típusainak megoszlása (összesen 100%)

Vevői oldal
Vevők átlagos száma
Stratégiai fontosságú vevők aránya
Vevők típusainak megoszlása (összesen 100%)

A szállítói oldal további elemzésében a kérdőívek segítségével azt vizsgáltuk meg, hogy melyek a
legfontosabb kritériumok, amelyeket az elemzett vállalatok a szállítók kiválasztása során figyelembe
vesznek. A vállalatok az egyes kiválasztási szempontok fontosságát egy 1-5-ös skálán kellett értékeljék. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a legfontosabb kritériumok tekintetében
nincsen különbség a két ország vállalatai között, az első két helyet mindkét ország esetében a szállított termék vagy szolgáltatás minősége, valamint a szállító teljesítménye (megbízhatóság, sebesség
és rugalmasság szempontjából) foglalja el. Jelentős eltérés mutatkozik ugyanakkor két másik kritérium tekintetében: a szállítók által ajánlott legalacsonyabb ár a magyarországi vállalatok megítélése
szerint lényegesen fontosabb szerepet játszik a szállítók kiválasztásában, míg a romániai vállalatok
esetén az innovációra és közös tervezésre való képesség a szállító részéről sokkal fontosabb szempont, mint a magyarországi vállalatok esetén.
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A szállítók kiválasztásának fő kritériumai (IMSS)
3,48

Legalacsonyabb ajánlati ár**

3,93

Szállítási teljesítmény (megbízhatóság, sebesség,
rugalmasság)

4,38
4,21
4,69
4,40

A szállított termék/szolgáltatás minősége*
Logisztikai költségek (szállítás, raktározás,
kezelés)

3,62
3,44

Innovációra és közös tervezésre való képesség**

3,55

2,71

Fizikai közelség / régión belüli elhelyezkedés

2,93
2,80

Hajlandóság költség- és más információk
megosztására

2,90
2,94

Szállítói potenciál értékelése (fejlesztési
programok, múltbeli tapasztalat)*

RO
HU

3,32
1

2

3

3,79
4

5

* szignifikáns különbség p=90%-os szint mellett
** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

A vevői oldalra áttérve a kutatásban részt vevő vállalatoknak értékelniük kellett a kereslet és megrendelések változékonyságát. Egy átlagos hónap keresletét 100%-nak tekintve a vállalatoknak arra
kellett választ adniuk, hogy ehhez az átlagos szinthez képest mennyivel nagyobb, illetve kisebb a
csúcsidőszak, valamint a mélypontot jelképező hónap kereslete.
A kereslet változékonyságának megítélése a vállalatok által (GMRG)
Csúcsidőszak kereslete*
Mélypont kereslete*
Csúcsidőszak és mélypont különbsége

Románia
+32,0%
-32,2%
64,2

Magyarország
+39,1%
-28,6%
67,7

* egy átlagos hónap keresletéhez viszonyítva

A változékonyság további feltérképezése érdekében a vállalatoknak 1-5-ös skálán kellett jelezniük,
hogy mennyiben értenek egyet az alábbi kijelentésekkel, ahol az 1-es érték a nem egyetértést, míg
az 5-ös érték a teljes mértékű egyetértést jelöli.
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Az ellátási lánc bizonytalan tényezőinek megítélése a vállalatok által (IMSS)
Románia

Magyarország

A termelési tervbe a keresletnek egy jelentős fluktuációja van beépítve

3,76

3,46

Megrendeléseink száma hétről-hétre drasztikusan változik

2,71

2,44

Alapanyag és alkatrész szükségletünk hétről-hétre drasztikusan változik

2,46

2,54

A kereslet nagymértékű változékonysága megnehezíti a vállalatok azon tevékenységét, hogy minél
pontosabban előrejelezzék a kereslet és ehhez kapcsolódóan az árbevétel várható alakulását. Az előrejelzések hibáira vonatkozó becslések átlagát szemlélteti az alábbi táblázat. Érdemes megfigyelni,
hogy bár a kereslet és egyéb tényezők bizonytalanságának megítélésében nincs jelentős eltérés a két
ország vállalatai között, addig a kereslet és árbevétel előrejelzésének pontatlanságát a magyarországi
vállalatok hangsúlyosabbnak vélik, mint a kutatásban részt vevő romániai vállalatok.
A kereslet és árbevétel előrejelzésének pontatlansága (GMRG)
Kereslet előrejelzési hibája 2 hónapos időtávon
Árbevétel előrejelzés hibája 2 éves időtávon

Románia
18,3%
19,6%
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A vállalatok tevékenységének globalizálódása
A globalizáció és a piacok nemzetköziesedése révén a vállalatok egyre több nemzetközi partnerrel
kell együttműködjenek és ezzel egyidejűleg a potenciális versenytársak köre is kiszélesedik. A folyamat eredményeképpen egyre több vállalat nem csak országhatárokon belül, hanem a nemzetközi
piacokon bonyolítja beszerzési tevékenységét, termelését és a termékek értékesítését.
Az alapanyagok, alkatrészek és alrendszerek beszerzését illetően megállapítható, hogy ez irányú tevékenységüket a romániai vállalatok nagyobb arányban végzik az országhatárokon belül és szignifikáns különbség mutatkozik a két ország vállalatai között az Európa országaiból történő beszerzések
arányában.
A beszerzési tevékenység globalizálódása (IMSS)

60,0%
50,0%

56,8%
45,4%

48,4%

40,0%
33,0%
RO
HU

30,0%
20,0%

10,2%

10,0%

6,1%

0,0%
Országban*

Európában**

Európán kívül

* szignifikáns különbség p=90%-os szint mellett
** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett

A termelési tevékenységek más országba történő áthelyezésére vonatkozóan nem mutatkozik számottevő különbség az elemzett országok vállalatai között, mind a romániai, mind pedig a magyarországi vállalatok országhatárokon belül fejtik ki gyártási tevékenységük túlnyomó részét. Ezzel összhangban a romániai mintában szereplő 31 vállalat közül mindössze 7, a magyarországi mintában
szereplő 71 vállalat közül pedig csak 4 próbálkozott már a múltban termelési tevékenységét külföldre
áttelepíteni.
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A termelési tevékenység globalizálódása (IMSS)

120,0%
100,0%

97,1%
92,7%

80,0%
RO
HU

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Országban

4,8% 1,6%

2,5% 1,4%

Európában

Európán kívül

Jelentős eltérés mutatkozik azonban az értékesítési tevékenység földrajzi kiterjedése tekintetében, a
magyarországi vállalatok termékeik túlnyomó többségét Európa más államaiban értékesítik és az értékesítés több mint 10%-a Európán kívülre irányul. A romániai vállalatok ezzel szemben értékesítési
tevékenységük több mint felét országhatárokon belül fejtik ki.
Az értékesítési tevékenység globalizálódása (IMSS)

70,0%
60,0%

65,1%

54,1%

50,0%
40,0%

30,0%

30,3%

32,7%

20,0%

RO
HU
13,2%

10,0%

4,6%

0,0%
Országban**

Európában**

Európán kívül**

** szignifikáns különbség p=95%-os szint mellett
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A vállalatok az egyes tevékenységek földrajzi lefedettségének kiterjesztése érdekében különböző fejlesztési programokat hajthatnak végre. A kutatásban részt vevő vállalatok egy 1-5-ös skálán kellett
értékeljék, hogy milyen mértékben fektetnek erőforrásokat az ábrán látható fejlesztési programokba. Az 1-es érték értelemszerűen az adott fejlesztési program mellőzését, míg az 5-ös érték az adott
projektbe való jelentős befektetést jelöli. Az egyes programokba való beruházás intenzitását tekintve a romániai vállalatok minden esetben szignifikánsan magasabb átlagértéket produkálnak, mint a
magyarországi vállalatok, a többletbefektetés ellenére azonban a globalizálódás szintje (beszerzés és
értékesítés területén) még mindig alacsonyabb a magyarországi vállalatokhoz viszonyítva (ld. fenti
grafikonok).
A vállalati tevékenység nemzetköziesítése érdekében megvalósított projektek (IMSS)

Termelési hálózat globalizálása (offshore gyárak létrehozása)

A beszerzési tevékenység
globalizálása
RO
HU

Az értékesítési tevékenység
globalizálása

A termékfejlesztési tevékenység
globalizálása
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
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