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Lépések... Fenntartható fejlődés

Mi történt a „piacon” az elmúlt
 év(tized)ekben?

A piacon érvényesülni kívánó cégek fo-
lyamatosan árbevételi, eladási és piaci ré-
szesedés növelési célokat tűznek 
ki. A profit érdekében minden ér-
tékesítési és marketing eszköz – 
reklámok, akciók és egyéb mé-
diaüzenetek formájában – beve-
tésre kerül, és előbb-utóbb meg-
győzi a fogyasztókat az aktuális 
termék vagy szolgáltatás megvá-
sárlására, akár hitelből is. Ez a fo-
lyamat túlfogyasztáshoz vezet, 
amikor már nem valós vevői igé-
nyek kerülnek teljesítésre. Érde-
mes megvizsgálni ezt a folyama-
tot a termelő vállalatok oldaláról: 
a vevői igények, az árak és a szál-
lítási határidők szemszögéből.

Mesterséges igények

A kereskedelem által gerjesz-
tett túlfogyasztás, leginkább a 
számítástechnika, a szórakozta-
tó elektronika, valamint a tele-
kommunikációs eszközök piacán 
figyelhető meg. Ezek a termékek rövid hó-
napok alatt „elavulttá” válnak és a médiá-
ból érkező üzenetek szerint gyorsan le is 
kell cserélni őket, annak ellenére, hogy 
funkciójukban, minőségükben még helyt 
tudnának állni a piacon. Ez a folyamatos 
„cserekényszer” súlyosan növeli a környe-
zet terhelését, a fogyasztók által termelt 
hulladék mennyiségét. Mire kényszeríti ez 
a folyamat a termelő vállalatokat? A gyár-
tók számára a termékféleségek, variációk 
és funkciók növekedése további készletnö-
vekedést jelent, a rövid termékéletciklus 
pedig gyors évüléshez vezet. Új verziók 
váltják fel a „régieket”, amelyekhez szüksé-
ges alkatrészek többnyire már nem hasz-
nálhatóak fel, hulladék lesz belőlük. Na-
gyon jó példa erre a mobiltelefonok piaca: 
ma már nem lehet olyan mobil készüléket 
kapni, amelyik „csak” telefonálásra hasz-
nálható. A legtöbb telefonban ott van a 
fényképezőgép, a 3G adatátvitel, rádió, ze-

nelejátszó program, naptár... stb. Valóban 
minden vásárlónak szüksége van ezekre a 
funkciókra? Biztos, hogy minden vevő szá-
mára ÉRTÉK-et jelentenek ezek a többlet-
funkciók?

Piaci árverseny

A folyamatos árverseny a magas előállí-
tási költségek csökkentésére ösztönzi a vál-
lalatokat. Ez többnyire két kézenfekvő meg-
oldást jelent: az alapanyagok beszerzési 
árának, valamint a bérek és járulékok költ-
ségeinek a csökkentését.

A beszerzési árak csökkentése

Megdöbbentő, de rengeteg vállalat 
még mindig a beszerzési darabár (piece 
price) minimalizálását tekinti legfőbb cél-
nak, nem számolva az olcsón, de messziről 
beszerzett anyagok, alkatrészek egyéb fel-
merülő járulékaival: magas szállítási költ-
ségek, rugalmatlanság, hosszú átfutási 
idők, magas készletek, nehézkes reklamá-
ciókezelés. A legtöbb esetben tehát több-
letköltséget jelent egy távol-keleti beszál-
lító, más kérdés, hogy a vállalat költség-

szerkezetében ez már nehezebben mutat-
ható ki.

A magas költségek mellett meg kell vizs-
gálnunk ennek a gondolkodásmódnak a 
környezeti/társadalmi hatásait is: a meg nö-

ve kedett szállításból adódó kör-
nyezetszennyezés, több csoma-
golóanyag, hazai termékek és 
beszállítók háttérbe szorulása és 
ennek eredményeként kevesebb 
hazai munkaerő foglalkoztatása.

Létszámleépítés
 – a könnyű „megoldás”

A gyors és látványos költség-
csökkentés sokszor annyit je-
lent, hogy a cég létszámleépí-
tés mellett dönt. Ez a „megta-
karítás” valóban hamar meg-
mutatkozik a költségkimutatás-
ban, a tulajdonosok, 
részvényesek fellélegezhetnek, 
de vajon meddig? Valóban a 
bérköltségek képviselik a leg-
nagyobb hányadot? Ha köze-
lebbről megvizsgáljuk a vállala-
tok költségszerkezetét – ipar-
ágtól, technológiától függően 

–, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
bérköltségek valójában a teljes költsé-
geknek mindössze 5-15%-át teszik ki, en-
nél valamivel nagyobb hányadot képvi-
selnek az általános rezsi és fenntartási 
költségek. A legnagyobb tételt azonban – 
átlagosan 50% felett! – az anyagköltségek 
(alapanyagok, készleten tartás, anyag-
mozgatás és kezelés, félkész termékek, 
utómunkák, késztermék készletek) jelen-
tik: nem ritka az olyan termelőcég, ahol az 
említett anyagköltségek a teljes költsé-
gek 65-75%-át teszik ki. Jogosan merül fel 
tehát a kérdés: miért nem itt keresik a cé-
gek a megtakarítás lehetőségeit? A válasz 
sajnos fájdalmasan egyszerű: sokkal ne-
hezebb és fáradságosabb munka az 
anyagfelhasználás és -kezelés vesztesé-
geit megtalálni, a napi termelés mellett 
ritkán jut idő a hatékonyságnövelő intéz-
kedések kidolgozására és megvalósításá-
ra.

Fenntartható termelés
Pénzügyi válságként kezdődött az Egyesült Államokban, ma már gazdasági válságként 
hazánkban is érezteti hatását a folyamat. Az elmaradó megrendelések miatt sok gyártó 
cég került bajba világszerte: az első hullám az autóipart és az elektronikai ipart érte el, 

amelynek nyomán egyre több munkahely szűnik meg. Mi lehet a megoldás?

Veszteségforrások Környezeti mellékhatások

Selejt
Környezetszennyezés
Feleslegesen felhasznált anyagok
Feleslegesen felhasznált energia

Sérülés
Ergonómia hiánya
Balesetveszély, munkavédelem
Túlhajszoltság

Készlet, túltermelés

Feleslegesen halmozott javak
Készletek fenntartásához szükséges energia
Anyagmozgató gépek, berendezések fenntartása
Elavult készletekből keletkező hulladék
Infrastruktúra növekedése, túlméretezése

Mozgás, szállítás

Környezetszennyezés
Beszerzés távoli országokból
Hazai piacok szűkülése
Munkanélküliség

Várakozás
Energia pazarlása
Meglévő erőforrások nem megfelelő kihasználása
Nem megfelelően tervezett erőforráskapacitás

Gyártási műveletekből 
eredő veszteség

Felesleges csomagolás
Feleslegesen felhasznált energia
Hulladék kezelése

A GyáRTáSI VESzTESÉGEK ÉS KöRNyEzETI HATáSAIK
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Automatizálás vs. emberi munkaerő

Szintén a bérköltségek csökkentésére 
irányuló törekvés – bár nem annyira draszti-
kus, mint a csoportos létszámleépítés – az 
automatizálás/gépesítés előtérbe helyezé-
se. Mivel – a fent említettek alapján – a tar-
talékok nagy része nem a bérköltségekben 
rejlik, így ez az irány sem jár jelentős megta-
karításokkal. Az automatizálás/gépesítés to-
vábbi negatív hatásai lehetnek: magas be-
ruházási költségek, növekvő energiafel-
használás, rugalmatlanná váló folyamatok, 
magas fenntartási és karbantartási költsé-
gek, magasabb félkész készletek. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a fenti költség-
csökkentő „megoldások” csak tüneti keze-
lések – annak ellenére, hogy mindkettő vi-
szonylag „könnyű” és akár gyors intézkedés 
is lehet –, azonban egyik sem jelent hosszú-
távú, fenntartható gondolkodást.

Szállítási határidők csökkentése

A minőség mellett ma már szintén alapkö-
vetelmény a fogyasztók igényeinek gyors ki-
elégítése. A vevői igényre történő termelést 
több vállalat is céljául tűzi ki, de valójában ezt 
csak nagyon kevesen tudják megvalósítani: 
ennek legfőbb akadálya a hosszú átfutási idő. 
A vállalatok nagy része ezért kénytelen előre-
jelzésre termelni, az előző éves eladási adato-
kat, a szezonalitást, és a kereskedők piaci 
prognózisait figyelembe véve. A vevői igé-
nyek gyors kiszolgálását a legtöbb gyártó cég 
magas késztermék szintek tartásával oldja 
meg. A tapasztalatok szerint ennek az alábbi 
következményei lesznek:

- magas készletezési költségek: tárolás, ke-
zelés, anyagmozgatás, hűtés, fűtés;

- megnövekedett selejtarány: elavult, sé-
rült, lejárt szavatosságú, megromlott ter-
mékek;

- további raktárak építése vagy külső raktá-
rak bérlése: újabb költségek, beruházá-
sok, megnövekedett szállítási utak, nö-
vekvő környezetszennyezés.

Ez szintén csak tüneti kezelés, amelynek 
spiráljából nagyon nehéz kilépni. Egy vállalat 
csak akkor tud konkrét vevői igényre termel-
ni, ha felveszi a kesztyűt és a problémák való-
di okainak megoldásával kezd foglalkozni: az-
az megpróbálja csökkenteni a hosszú átfutási 
időket. Hatékony, átlátható vállalati folyama-
tok, minimális félkész készletek (WIP), valós 
igényekhez igazított technológia és gyártási 
ütem jelentik az alapjait egy gyorsan reagáló, 
és valóban vevői igényre termelő vállalatnak. 
Ezek a Lean („karcsú” termelés) szemlélet 
alapjai, amelyek hazánkban is egyre több 

cégnél kerülnek bevezetésre, és jelentek 
megoldást a fenti kihívások kezelésére.

A termelés veszteségei kedvezőtlenül 
hatnak a fenntarthatósági törekvésekre

A hatékony gyártás sokak szemében a 
termékek, alkatrészek gyorsabb legyártását 
jelenti. általánosan elterjedt fejlesztési mód 
éppen ezért a ciklusidők, normaidők csök-
kentése. A gyorsabb legyártás azonban 
nem egyenlő a gyorsabb gyártással. Egy át-
lagos vállalati átfutási időnek legtöbbször 
1%-át sem éri el a termékek, alkatrészek le-
gyártásának ideje, az átfutási idő fennmara-
dó 99%-ában pedig csak halmozzuk a nem 
értékteremtő tevékenységeket, azaz vesz-
teségeket. A Lean szerint ezek lehetnek: 
készletek, túltermelés, mozgás, szállítás, se-
lejt, sérülések, várakozás és gyártási műve-
letekből eredő veszteségek.

A hatékonyságnövelést és az előállítási 
költségek drasztikus csökkentését a Lean – 
és eszközrendszere – ezen veszteségek 
megkeresésével, és megszüntetésével éri 
el. Az így elért eredmények és megtakarítá-
sok azért jelentősek, mert nem az eleve ér-
tékteremtő – arányukban minimális részt 
képviselő – folyamatokat próbálja javítani, 
hanem olyan tényezőket szüntet meg, ame-
lyek a hosszú átfutási idők valódi okait je-
lentik, és eddig kidobott pénzt jelentettek a 
vállalat számára. Tapasztalataink szerint 
egy-egy Lean projekt eredményeként a 
fontosabb termelési mérőszámok az aláb-
biak szerint változhatnak:

- átfutási idő: -20 – 80%
- készletek (WIP): -30 – 95%
- átállási idők: -40 – 95%
- helyigény: -10 – 50%
- selejt: -10 – 90%
- termelékenység: +10 – 50%

Mit nem jelent a Lean?

Bár a Lean szó jelentése karcsú, sovány 
az semmiképpen sem egyenlő a „hagyomá-
nyos” értelemben vett karcsúsítással! A 
Lean által meghatározott 8 veszteségforrás 
egyike sem a létszám csökkentéséről szól. 
Valódi Lean környezetben az ember a leg-
főbb érték, aki fontos szereplője a problé-
mák megoldásának. A munkatársak bevo-
nása a fejlesztő folyamatok megvalósításá-
ba, az ehhez kapcsolódó képzések, trénin-
gek és közös problémamegoldó workshop-
ok mind-mind fontos alapjai a sikeres Lean 
alkalmazásnak. A tömegtermelés paradig-
máival küzdő vállalatok – a legnagyobb jó 
szándék mellett – nehezen tudnak valóban 

fenntartható működést megvalósítani. A 
gyártási és logisztikai folyamatok veszte-
ségforrásai további negatív környezeti ha-
tásokat is eredményeznek. Az átfutási idők 
lerövidítése, a készletszintek – ezáltal az 
anyagmozgatás és tárolás költségeinek – 
csökkentése, az alapanyag-felhasználás 
veszteségeinek felszámolása, a beszerzési 
folyamatok újragondolása, a munkaerő 
megtartása és képzése, mind-mind olyan 
törekvések, amelyek feltételei a hosszútá-
von fenntartható és eredményes működés-
nek.

Fenntartható termelés – a fenntartható 
fogyasztásért

A Lean szemlélet szerint gondolkodó és 
működő vállalat – önkéntelenül is – sokat 
tesz a fenntartható fejlődésért. A Lean a 
veszteségek felismerésére és hatékony 
megszüntetésére helyezi a hangsúlyt: alkal-
mazása a költségek radikális csökkenése 
mellett a környezeti mellékhatások csökke-
nését is eredményezi.

Keresztesi Zsolt,
 Molnár Szabolcs / E‑Con Group


