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A szerzô kutatási célja, hogy megvizsgálja, vajon a hazai vállalatok mai gyakorlatában a fejlettebb logisztikai képes-
ségek együtt járnak-e magasabb teljesítménnyel. Az elemzés a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan 
Intézete mellett mûködô Versenyképesség Kutató Központ vállalati versenyképességet vizsgáló kérdôíves felmérés 
immár 4. fordulójának adatbázisát használja, melyet 2009 folyamán összesen 300 vállalat vezetôinek megkérdezé-
sével hoztak létre. Ennek az adatbázisnak a felhasználásával a cikk két kérdésre keresi a választ. A szerzô egyrészt 
megvizsgálja, vajon a mintában kimutatható-e egy fejlettebb logisztikai képességekkel rendelkezô vállalatcsoport. 
Másrészt arra is kíváncsi, vajon ezek a fejlettebb logisztikai képességek együtt járnak-e a vállalatok magasabb 
teljesítményével. A 2009-es adatok elemzése igazolta, hogy logisztikai képességekben két szignifikánsan eltérô 
fejlettségû vállalatcsoport létét. Az eredményekbôl az is kiolvasható, hogy a magasabb logisztikai képességek a 
mintában együtt jártak a magasabb mûködési teljesítménnyel is. *1
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*1 A tanulmány a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekt támogatásával jött létre.

Az elmúlt évtized a vállalati logisztikai rendszerek me-
nedzsmentjében egyértelmû fejlôdést hozott Magyarorszá-
gon. Korábban az volt a jellemzô, hogy a logisztikára, mint 
kizárólag operatív, a vállalati versenyképességet kevéssé be-
folyásoló mûködési területre tekintettek a vállalatvezetôk. 
Mára azonban sokan felismerték, hogy olyan integráló 
funkcióról van szó, melynek jelentôs szerepe lehet a válla-
lati versenyképesség biztosításában. 

A logisztika vállalati mûködési jellemzôinek empirikus 
vizsgálata nem elôzmény nélküli a hazai szakirodalomban 
(Fodor, 2006; Sebestyén, 2003). Ezeknek az empirikus 
elemzéseknek döntô többsége – a jelen tanulmányhoz ha-
sonlóan – a Versenyképesség Kutató Központ által végzett 
kérdôíves felmérések révén létrejött adatbázisok használa-
tára épül (Gelei, 1997; Dolgos, 2000; Gritsch, 2001; Hor-
váth, 2001; Demeter – Kolos, 2008). Ezen elemzések közül 
a logisztika teljesítményre gyakorolt hatását egyedül Deme-
ter és Kolos cikke vizsgálta szisztematikusan (a termeléssel 
és a marketinggel párhuzamosan). Egy logisztikai kiváló-
ság skála képzésével azt nézték meg, vajon milyen kapcso-
lat áll fenn e vállalati mûködési terület és a vállalat üzleti 
teljesítménye között. Vizsgálatuk nem tudott egyértelmû 
kapcsolatot kimutatni a logisztikai kiválóság és a teljesít-
mény között.

Kutatási célunk a fentihez hasonló, azt vizsgáljuk, vajon 
a hazai vállalatok mai gyakorlatában a fejlettebb logisztikai 
képességek együtt járnak-e magasabb teljesítménnyel. 

Az elemzés a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalat-
gazdaságtan Intézete mellett mûködô Versenyképesség Ku-
tató Központ vállalati versenyképességet vizsgáló kérdôíves 
felmérés immár 4. fordulójának adatbázisát használja, me-
lyet 2009 folyamán összesen 300 vállalat vezetôinek meg-
kérdezésével hoztak létre. Ennek az adatbázisnak a felhasz-
nálásával cikkünk két kérdésre keresi a választ. Egyrészt 
megvizsgáljuk, vajon a mintában kimutatható-e egy fejlet-
tebb logisztikai képességekkel rendelkezô vállalatcsoport. 
Másrészt arra is kíváncsiak vagyunk, vajon a fejlettebb lo-
gisztikai képességek együtt járnak-e a vállalatok magasabb 
teljesítményével. 

Cikkünkben elsôként a logisztikai képességek irodal-
mának rövid áttekintését adjuk közre és ismertetjük, hogy 
elemzésünkben miként ragadtuk meg és mértük az egyes 
logisztikai képességeket. Ezt követôen annak módszertani 
leírása következik, hogyan tudtuk azonosítani mintánkban 
a fejlettebb logisztikai képességekkel rendelkezô vállalat-
csoportot, illetve milyen módon vizsgáltuk e vállalati kör 
teljesítményjellemzôit. A módszertani ismertetést követôen 
elemzésünk eredményeit írjuk le és értékeljük. 
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A logisztikai képességek értelmezése és mérése

A képességek, ezen belül a logisztikai képességek elméleti 
értelmezésénél az erôforrás alapú vállalatelmélet megköze-
lítését alkalmazzuk. E szerint a vállalati versenyképesség 
biztosításának alapvetôen két fô forrása különböztethetô 
meg: az erôforrások és a képességek. Az elmélet kiinduló 
egységét az erôforrások jelentik. Általánosan elfogadott ér-
telmezésben az erôforrások olyan termelési, illetve tágabban 
mûködési tényezôk (inputok), melyek megvásárolhatók a 
különbözô tényezôpiacokon (Grant, 2002; Antal-Mokos és 
társai, 1997). A képességek koncepciója a vállalatspecifikus 
erôforrások mûködtetéséhez kapcsolódik, egy-egy tevékeny-
ség együttest jelöl, olyan tevékenység együttest, mely során 
az erôforrásokat kombináljuk, felhasználjuk (Teece és tár-
sai, 1997). E képességek összetettek, további építôelemekre, 
részképességekre bonthatók, melyek egy-egy az alapképes-
séget építô konkrét tevékenységet jelölnek. Az egyes vállala-
tokban természetesen mind az átfogó képességek, mind azok 
építôelemei, a részképességek számos egyedi jellemzôvel 
bírnak, hiszen azok mindig konkrét vállalati rutinokban tes-
tesülnek meg (Nelson – Winter, 1982). 

A logisztikai képességek erôforrás-alapú értelmezése 
és vizsgálata a nemzetközi irodalomban is megtalálható 
(Fewcett és társai, 1997; Morash - Clinton, 1997; Clinton - 
Closs, 1997; Olavarrieta - Ellinger, 1997; Lynch és társai, 
2000; Shang - Marlow, 2004). A logisztikai képességek legát-
fogóbb és az erôforrás-alapú vállalatelmélet értelmezésének 
leginkább megfelelô kidolgozását és empirikus vizsgálatát 
a CLM (Council of Logistics Management) 1995-ös World 
Class Logistics címû átfogó tanulmánya tette meg. Erre a ta-
nulmányra számos, a hazai vállalatok logisztikai mûködését 
empirikusan vizsgáló kutatás hivatkozik (Dolgos, 2000; 
Gritsch, 2001; Demeter – Kolos, 2008), e kutatások egyike 
sem építette ugyanakkor elemzését szisztematikusan a CLM 
által javasolt képesség értelmezésre.

A CLM átfogó kutatása amerikai vállalatok logisztikai ké-
pességeinek mélyreható vizsgálata során megállapította, hogy 
a vállalati versenyképességet négy – önmagában is komp-
lex – logisztikai képesség tudja leginkább befolyásolni. Ezek 
a megfelelô pozicionálás, a magas szintû integráció, az agilis 
mûködés és a jó teljesítménymérés. Az egyes logisztikai képes-
ségeket a CLM-kutatás átfogóan a következôképpen értelmezi:

1. A pozicionálás képessége a helyes stratégiaalkotásról 
szól. Nem más, mint az a képesség, hogy a logiszti-
kai mûködés vezérfonalát adó logisztikai stratégia 
jelentôségét felismeri-e a vállalat, illetve annak eszkö-
zeit mennyire jól tudja megfogalmazni. 

2. Az integráció képessége elsôsorban a logisztikai folya-
matok együttmûködô partnerekkel (beszállítókkal, il-
letve megrendelôkkel) történô magas szintû összehan-

golásának képességét foglalja magában. A folyamatok 
összehangolásán belül kiemelt szerepe van a tervezési 
tevékenységek koordinációjának.

3. Az agilitás képességének alapvetô kérdése, hogy meny-
nyire tudja a vállalat mûködési folyamatait úgy alakí-
tani, hogy azok  rugalmasan tudjanak alkalmazkodni 
a vevôi igények változásához. Az agilitás tehát az in-
tegráció, koordináció képességéhez hasonlóan a lo-
gisztikai tevékenységek, folyamatok összehangolását 
jelenti. Míg azonban az elôzônél inkább a tervezési, ez 
utóbbi esetben a megvalósítási, mûködési folyamatok 
fejlesztésérôl, összehangolásáról van szó. 

4. Végül a teljesítménymérés képessége a verseny szem-
pontjából fontos teljesítménymutatók kiválasztásának, 
azok szisztematikus mérésének és a belôlük nyert infor-
mációk visszacsatolásának képességét foglalja magában.

E logisztikai képességek az erôforrás-alapú vállalatelmélet 
értelmezésének megfelelôen komplex, bonyolult tevékeny-
ség együttest jelölnek, több egymással összekapcsolódó 
részképességbôl tevôdnek össze. Ezért egy-egy logisztikai 
képesség megragadására jellemzôen három konkrét, az adott 
képességhez szorosan kapcsolódó tevékenységet használ-
tunk. Ez alól kivétel az integráció képessége, ahol összesen 
hat különbözô tevékenységet – részképességet – vontunk be 
elemzésünkbe: három tevékenységet a beszállítói oldalon és 
tartalmában ugyanazt a három tevékenységet a vevôi oldalon 
történô integráció biztosítására. A négy logisztikai képes-
séghez rendelt és a késôbbiekben elemzésünkben használt 
konkrét tevékenységek, részképességek a következôk:

Pozicionálás:
- formalizált logisztikai stratégia kialakítása,
- stratégiai szövetségek kialakítása a logisztikai folya-

matok területén,
- a logisztika szervezeti kereteinek alakítása.
Integráció (mind a beszállítói, mind a vevôi oldalon):
- készletszint információk megosztása,
- termelési terv döntések és keresleti elôrejelzés infor-

mációinak megosztása,
- tervezési rendszerek összehangolása.
Agilitás:
- folyamatok és berendezések átstrukturálása a fo-

lyamfókusz és áramvonalasítás érdekében,
- minôségjavítási és ellenôrzési programok végzése,
- ellátásilánc-stratégia újragondolása.
Teljesítménymérés:
- költségcsökkentési lehetôségek feltárása,
- a vevôi elégedettség változásának nyomon követése,
- belsô vállalati folyamatok fejlesztése.

A logisztikai képességek megragadására használt konkrét 
kérdéseket az 1. Melléklet tartalmazza. Meg kell jegyez-
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ni, hogy az elemzés soron használt változók mindegyikét 
1-5 Likert-skálán mértük, elemzéseinket pedig az SPSS 
Statistics 18. programcsomag segítségével végeztük el. 

Tartalmi, értelmezési szempontból a kiválasztott tevé-
kenységek alkalmasak arra, hogy segítségükkel megragad-
juk az egyes kiemelt és összetett logisztikai képességeket. 
E tartalmi megfelelésen túl természetesen vizsgáltuk a mé-
résre kiválasztott változók közötti statisztikai kapcsolatot.  
A választott változók megbízhatóságát a Cronbach-féle alfa 
mutatóval elemeztük. A pozicionálás képesség változói 
esetében a Cronbach-alfa mutatója 0,902 (három változó), 
az integráció esetén 0,897 (hat változó), az agilitás képes-
sége esetén 0,719 (három változó), végül a teljesítmény-
mérés esetén 0,800 (három változó) volt. Minden esetben 
vizsgáltuk azt is, mi történik, ha a változókból elhagyunk. 
A Cronbach-alfa ilyenkor mindig csökkent.

Ezen túl a választott változókra faktorelemzést is végez-
tünk (fôkomponens elemzés módszere, a Varimax rotációs 
eljárás). Ellenôrizni kívántuk, vajon az elméleti szempont-
ból, az értelmezés alapján összetartozó változók a konkrét 
mintában is együtt mozognak-e (15 változóhoz 232 meg-
figyelés tartozott; KMO = 0,835; az elsô négy faktor által 
magyarázott teljes variancia közelít a 72 %-hoz). A faktor-
elemzés megerôsítette, hogy az elméletileg összetartozó, az 
egyes logisztikai képességek megragadásához kiválasztott 
változók az adatbázisban is együtt mozognak, azok egy-
egy faktort alkotnak. 

Eltérô logisztikai képességek – eltérô teljesít-
mény

A fejlettebb logisztikai képességekkel bíró vállalati kör ki-
mutatása, megragadása érdekében klaszterelemzést végez-
tünk. E klaszterelemzést a CLM által azonosított képessé-
gek megragadására alkalmas – az elôzôekben részletesen 
ismertetet – változók segítségével, két módszert alkalmaz-
va is végrehajtottuk. Egyrészt az egyes képességekhez ren-
delt és az elôzôekben bemutatott változók felhasználásával 
indexeket képeztünk. Három-három, illetve az integráció 
képessége estén hat változó egyszerû számtani átlagaként 
létrehoztunk ún. pozicionálási, integrációs, agilitást és tel-
jesítménymérési képességet megragadó indexeket. Ezeket 
az indexeket konkrétan a következôképpen számoltuk (a 
képletben szereplô betûk és számok a kérdôívbôl felhasz-
nált konkrét változók azonosítói):

Index 
pozicionálás

 = (T41a + T41b + T41c) / 3

Index 
integráció

 =  (T31a + T31b + Z31c + Z32a + T32b + 

T32c) / 6

Index 
agilitás 

= (T8a + T8b + T9a) / 3

Index 
teljesítménymérés

 = (M4f + M4k + M4m) /3

A klaszterképzést elsôként tehát a logisztikai képesség in-
dexek segítségével végeztük el. Ezt követôen a klasztervizs-
gálatot az elôzôekben bemutatott faktorelemzés során kapott 
eredményekre építve, az egyes faktorok legnagyobb faktor-
súllyal rendelkezô változóit felhasználva is végrehajtottuk. 
Mindkét esetben a hierarchikus klasztermódszerek közül az 
átlagos lánc módszerét alkalmaztuk. A két eljárással kapott 
klaszterbesorolás összehasonlítása során kiderült, hogy min-
tánkban a 112, 115, 121, 122, 267 jelzésû vállalatok mindkét 
klaszterelemzés során az alapsokaságtól nagyon eltérôen vi-
selkednek, ezért ezeket a vállalatokat kivettük a mintánkból. 
Ezt követôen a képzett logisztikai képesség indexek alapján a 
hierarchikus klaszterelemzést ismét elvégeztük. Az így kapott 
klaszterbesorolás dendogramja rámutatott, hogy a 2, 258, 259 
és a 261 jelzésû vállalatok a minta többi tagjától még mindig 
nagyon eltérôen viselkedik, ezért e megfigyeléseket szintén ki-
vettük a további elemzések során felhasznált mintából. Az ezt 
követôen elvégzett klaszterelemzések két, a vizsgált jellemzôk 
tekintetében eltérô vállalatcsoportot mutattak ki. 

A következôkben bemutatjuk a legnagyobb faktorsúllyal 
rendelkezô változók felhasználásával végzett elemzésünk 
eredményét, de természetesen kitérünk majd a másik mód-
szerrel végrehajtott klaszterelemzésünk eredményeire is. 

Az eltérô fejlettségû logisztikai képességekkel rendelkezô 
két vállalatcsoport meghatározását tehát elsôként a legna-
gyobb faktorsúllyal rendelkezô változók felhasználásával 
tettük meg. Mint azt az elôzô fejezetben már bemutattuk, a 
CLM logisztikai képességeinek megragadására kiválasztott 
változók négy faktort alkotnak. A faktorok legnagyobb fak-
torsúlyú változói a következôk voltak:

-	 pozicionálási képesség: a logisztika szervezeti keretei-
nek alakítása (faktorsúly: 0,881),

-	 integrációs képesség: keresleti elôrejelzés informáci-
óinak megosztása megrendelôivel (faktorsúly: 0,809),

-	 agilitás képessége: gyártási folyamatok és berendezés 
átstrukturálása, a folyamatfókusz és áramvonalasítás 
(faktorsúly: 0,814),

-	 teljesítménymérés képessége: a belsô vállalati folyama-
tok fejlesztését a teljesítménymérés támogatja (faktor-
súly: 0,809).

Következô lépésben, a fenti változók segítségével és a k-közép 
módszer alkalmazásával végeztük el a klaszterelemzést. 189 
vállalat besorolására került sor, ebbôl 78 vállalat került a fej-
letlen, míg 111 vállalat a fejlettebb logisztikai képességekkel 
rendelkezô vállalatok csoportjába. A két klaszter logisztikai 
képességeinek átlagértékei (ötös skálán, a legnagyobb fak-
torsúllyal rendelkezô változókkal mérve) az 1. táblázatban 
találhatók. Az eredmények két, a logisztikai képességek fej-
lettsége szempontjából szignifikánsan eltérô vállalatcsopor-
tot mutattak ki. (1. ábra)
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Mint azt már korábban is említettük, kutatási kérdésünk az 
volt, vajon a fejlettebb logisztikai képességek együtt járnak-e 
eredményesebb mûködéssel? A két, logisztikai szempontból 
egymástól szignifikánsan eltérô vállalatcsoport azonosítását 
követôen ezért megvizsgál-
tuk, vajon a két vállalati kör 
teljesítményében és egyéb 
mûködési jellemzôiben is 
kimutatható-e szignifikáns 
különbség. 

Elemzésünk rávilágított, 
hogy a vállalat operatív tel-
jesítményében jelentôs, sta-
tisztikai értelemben szigni-
fikáns különbség mutatható 
ki a két, logisztikai képes-
ségekben eltérô vállalat-
csoport között. A fejlettebb 
logisztikai képességû válla-
latcsoport az elmúlt három 
évben szignifikánsan na-
gyobb szállítási pontosságot 
ért el, mint versenytársai, 
de versenytársakhoz viszo-

nyított termékminôsége is szignifikánsan 
jobb volt, mint a logisztikai szempontból 
fejletlenebb vállalatcsoport tagjainak 
termékminôsége. Szignifikáns különb-
ség mutatható ki a két eltérô fejlettségû 
logisztikai képességekkel rendelkezô vál-
lalatcsoport között a munkaerô elégedett-
ségében is.

Érdekes megjegyeznünk, hogy ezt a 
jobb szolgáltatásminôséget a fejlettebb 
logisztikai képességekkel rendelkezô vál-
lalatok ugyanolyan költségszint mellett 
tudták nyújtani, mint fejletlenebb társa-
ik. Igaz ez az ún. hagyományos logisz-

tikai költségek, mint szállítási, készletezési és raktározási 
költségek esetében. Ugyanakkor e vállalatok a humán és az 
informatikai költségek tekintetében az elmúlt három évben 
nagyobb költségnövekedésrôl számoltak be. (2. táblázat)

1. táblázat 
Fejletlen és fejlett logisztikai képességû vállalatcsoportok  

(a legnagyobb faktorsúllyal rendelkezô változókkal megragadva)

Logisztikai képesség 
indexek

Fejletlen logisztikai képességû 
vállalatcsoport

Fejlett logisztikai 
képességekkel rendelkezô 

vállalatcsoport

Szignifikancia/szintje

Pozicionálás 2,69 3,41 0,000
Integráció 1,97 3,28 0,000
Agilitás 2,1 3,5 0,000

Teljesítménymérés 2,54 3,67 0,000
Minta elemszáma 78 111

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
Pozicionálás Integráció Agilitás Teljesítménymérés

Alacsony 
logisztikai 
képességű 
vállalatcsoport

Közepes szintű
logisztikai 
képességekkel 
rendelkező
vállalatcsoport

1. ábra 
A két vállalatcsoport eltérései a logisztikai képességek terén

2. táblázat
A fejletlen és a fejlettebb logisztikai képességekkel bíró vállalatcsoportok operatív tel-

jesítményében kimutatott különbségek

Teljesítménydimenzió

A fejletlen 
logisztikai 
képességû 

vállalatcsoport 

A fejlett 
logisztikai 

képességekkel 
rendelkezô 

vállalatcsoport

Szignifi- 
kancia

szintje

Mennyire javult  az elmúlt három évben a 
termékek/szoláltatások testre szabásának 
képessége 

2,61 2,92 0,013

Mennyire javult  az elmúlt három évben a 
vállalat mennyiségi rugalmassága

2,56 2,87 0,016

Mennyire nôtt az elmúlt három évben az 
innovatív termékek/szolgáltatások köre

2,38 2,63 0,023

Munkaerô elégedettsége 2,04 2,30 0,004
A vállalat termékeinek minôsége fô 
versenytárshoz képest

3,61 3,85 0,018

Szállítási pontosság fô versenytárshoz képest 3,52 3,76 0,054
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A két eltérô logisztikai képességekkel rendelkezô vállalat-
csoport között jelentôs különbségek mutatkoztak továbbá 
bizonyos mûködési jellemzôkben is. A vevôi rendelések el-
nyerése szempontjából a logisztikailag fejlettebb vállalatcso-
port szignifikánsan nagyobb jelentôséget tulajdonít a magas 

szintû vevôszolgálatnak, új termékek gyakori piacra dobá-
sának, innovatív termékeknek, a nagyobb rendelési volumen 
rugalmasságnak és a környezetbarát termékeknek, mint a 
mintánkban szereplô és logisztikai képességek szempontjá-
ból fejletlenebb vállalati kör. (3. táblázat)

A külsô logisztikai szolgáltatók kiválasztásában az érték-
növelt szolgáltatások jelentôsége szintén nagyobb  a logisz-
tikailag fejlettebb vállalatcsoport esetében, mint ahogy e 
fejlettebb vállalati kör menedzserei nagyobb jelentôséget tu-
lajdonítanak exportpiaci sikereik elérésében annak, hogy jól 
ismerik vevôik, megrendelôik elvárásait, igényeit. (2. ábra)
Mint azt korábban már említettük, klaszterelemzésünket a 
már bemutatott módon képzett indexek segítségével is elvé-
geztük. Ennek eredményeként szintén két, a logisztikai képes-
ségekben szignifikánsan eltérô vállalatcsoportot tudtunk ki-
mutatni. Vizsgáltuk továbbá e két vállalatcsoport teljesítmény 
és mûködési jellemzôiben kimutatható különbségeket is. Az 
indexek használata természetszerûleg több változó együttes 
használatát igényelte, mint a legnagyobb faktorsúlyok alkal-
mazása. A nagyobb változószám jellemzôen a vizsgálatba 
bevonható vállalatok, tehát a minta elemszámát csökkenti, 
ami egyben csökkenti a meglévô szignifikáns különbségek 
kimutatásának valószínûségét is. Ez történt esetünkben is, 
az indexek használata során csökkent a mintanagyság. A két 
vállalatcsoport közötti különbségek pedig bár mind a teljesít-
ményben, mind a kiemelt mûködési jellemzôkben hasonlóak 
voltak ahhoz, amit a legnagyobb faktorsúlyok segítségével ka-
pott klaszterelemzésnél bemutattunk, a szignifikanciaszintje 
ugyanakkor több esetben jelentôsen alacsonyabb volt.

3. táblázat
A fejletlen és a fejlettebb logisztikai képességekkel bíró vállalatcsoportok mûködési orientációjában kimutatott 

különbségek 
A mûködési orientációt megragadó tényezôk Fejletlen 

logisztikai 
képességû 

vállalatcsoport 

Fejlettebb 
logisztikai 

képességekkel 
rendelkezô 

vállalatcsoport

Szignifikancia- 
szintje

Magasabb szintû vevôszolgálat jelentôsége a rendelések 
elnyerésében

3,65 3,9 0,094

Új termék gyakori piacra dobásának jelentôsége a 
rendelések elnyerésében

3,11 3,49 0,009

Innovatív termékek piacra dobásának jelentôsége a 
rendelések elnyerésében

3,18 3,51 0,034

Nagyobb rendelési volumen rugalmasság jelentôsége a rendelé-
sek elnyerésében

3,43 3,75 0,018

Környezetbarát termék jelentôsége a rendelések 
elnyerésében

3,11 3,77 0,000

Igények pontosabb ismeretének jelentôsége az exportpiaci 
sikerben

3,5 4,03 0,028

Értéknövelt szolgáltatások jelentôsége a logisztikai 
szolgáltató partner kiválasztása során

2,9 3,604 0,000

2. ábra
A fejletlen és a fejlettebb logisztikai képességekkel bíró 
vállalatcsoportok mûködési orientációjában kimutatott 

különbségek ábrázolása

0
1
2
3
4
5

Innovatív termékek 
piacra dobásának
jelentősége 
a rendelések 
elnyerésében

Nagyobb rendelési volumen 
rugalmasság jelentősége 
a rendelések elnyerésében

Fejletlen logisztikai képesség  vállalatcsoport 

Fejlettebb logisztikai képességekkel rendelkez
vállalatcsoport

Magasabb szintű vevőszolgálat 
jelentősége a rendelések elnyerésében

Értéknövelt szolgáltatások 
jelentősége a logisztikai 
szolgáltató partner 
kiválasztása során

Új termék gyakori 
piacra dobásának 
jelentősége 
a  rendelések 
elnyerésében

Igények pontosabb 
ismeretének jelentősége 
az exportpiaci sikerben

Környezetbarát termék jelentősége 
a rendelések elnyerésében
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Összefoglalás
Cikkünk kutatási kérdése az volt, vajon kimutatható-e a 
magyar gazdaságban a Versenyképesség Kutató Központ 
2009-es hazai vállalati kérdôíves felmérése során létrehozott 
adatbázis segítségével a logisztikai képességekben fejlettebb, 
illetve fejletlenebb vállalati kör. További kutatási kérdés volt, 
hogy amennyiben igen, vajon ez a logisztikai tekintetben 
meglévô különbség együtt jár-e a vállalat teljesítményében is 
megmutatkozó különbséggel.

A 2009-es adatok alapján a most bemutatott vizsgálat 
igazolta a logisztikai képességekben két eltérô fejlettségû 
vállalatcsoport létét. Az eredményekbôl az is kiolvasható, 
hogy a fejlettebb  logisztikai képességek mintánkban együtt 
jártak nagyobb  mûködési teljesítménnyel is. Érdekes volt 
látni, hogy a nagyobb  operatív teljesítmény mellett a fej-
lettebb logisztikai képességekkel bíró vállalatok mûködési 
jellemzôiben is egyértelmû különbség rajzolódik ki. E vál-
lalatok a fejlettebb logisztikai képességeknek megfelelôen 
erôteljesebb vevôorientációval rendelkeznek.

Mint arra a bevezetôben is kitértünk, a logisztika 
jellemzôinek empirikus vizsgálata nem elôzmények nélkül 
való a hazai szakirodalomban. Az eddigiekben azonban még 
nem sikerült kimutatni egyértelmû kapcsolatot a logisztikai 
mûködés fejlettsége és a nagyobb vállalati teljesítmény kö-
zött. Véleményünk szerint ez elsôsorban arra vezethetô visz-
sza, hogy ha léteztek is fejlettebb és fejletlenebb logisztikai 
gyakorlattal jellemezhetô vállalatok Magyarországon – mint 
ahogyan minden bizonnyal mindig is léteztek –, a logisztikai 
terület átlagos fejlettsége csak az elmúlt években lépte át azt 
a kritikus pontot, fejlettségi szintet, mely már statisztikailag 
is kimutatható teljesítménykülönbségeket eredményez. Ta-
nulmányunk erre a tényre hívja fel a figyelmet. Reméljük, 
ezek az eredmények tovább erôsítik mind az elméleti, mind 
a gyakorlati szakemberek, vállalatvezetôk gondolkodásában 
azt a felismerést, hogy a logisztika nem pusztán operatív 
funkció, melyet el kell valahogyan végezni. Sokkal inkább 
olyan vállalati terület, mely aktívan képes befolyásolni a vál-
lalat mûködési teljesítményét, ezen keresztül pedig verseny-
képességét. 
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1. MELLÉKLET A logisztikai képességek megragadására használt kérdések

Pozicionálás képessége: 

T41. Az elmúlt 3-4 évre visszatekintve értékelje az Ön vállalatánál az egyes tényezôk fontosságát a logisztikai rendszer 
hatékonysága szempontjából! (Az 1-legkisebb, az 5-legnagyobb fontosságot jelenti) 

a) Formalizált logisztikai stratégia kialakítása 1 2 3 4 5

b)  Stratégiai szövetségek kialakítása a logisztikai folyamatok területén 1 2 3 4 5

c) A logisztika szervezeti kereteinek alakítása 1 2 3 4 5

Integráció képessége: 

T31. Milyen mértékben koordinálja tervezési döntéseit és anyagáramlását szállítóival? Karikázza be a megfelelôt!

Nem jellemzô Nagyon jellemzô

a) Készletszint információk megosztása 1 2 3 4 5

b)  Termelési terv döntések és keresleti elôrejelzés 
információinak megosztása

1 2 3 4 5

c) Tervezési rendszerek összehangolása 1 2 3 4 5

T32. Milyen mértékben koordinálja tervezési döntéseit és anyagáramlását megrendelôivel? Karikázza be a megfelelôt!

Nem jellemzô Nagyon jellemzô

a) Készletszint információk megosztása 1 2 3 4 5

b) Keresleti elôrejelzés információinak megosztása 1 2 3 4 5

c) Tervezési rendszerek összehangolása 1 2 3 4 5
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Agilitás képessége: 

T8. és T9-es kérdés

Jelezze, milyen erôfeszítéseket tett a termelés/szolgáltatás és annak belsô kapcsolatait érintô akcióprogramok terén az el-
múlt három évben (2005-2008 között)! 

semmi                          nagyon sok

T8a: Folyamatok és berendezés átstrukturálása a folyamatfókusz és 
áramvonalasítás érdekében (pl. üzem az üzemben, sejtszerû elrendezés)

1 2 3 4 5

T8b: Minôségjavítási és ellenôrzési programok (pl. TQM, 6szigma 
projektek, minôségi körök stb.)

1 2 3 4 5

T9a: Az ellátási stratégia újragondolása és átstrukturálása, az ellátási 
portfólió megszervezése és menedzsmentje pl. beszállítói piramison, 
outsourcingon és a beszállítói bázis csökkentésén keresztül.

1 2 3 4 5

Teljesítménymérés képessége: 

M4. Mennyire támogatja az Önök vállalatának információs rendszere a következô tevékenységeket? (Termelési 
kérdôív) 

(1-egyáltalán nem; 2-éppen használható; 3-elégséges; 4-segíti a tevékenységet; 5-igen hatékony) 

f. - költségcsökkentési lehetôségek feltárása 1 2 3 4 5

k. - a vevôi elégedettség változásának nyomon követése 1 2 3 4 5

m. - a belsô vállalati folyamatok fejlesztése 1 2 3 4 5


