FODOR TAMÁS

Felmérés a kis- és középvállalatok folyamatalapú
menedzsmentjének magyarországi helyzetéről

Minden jog fenntartva!
Az rás szerzői jogvédelem alatt áll, ezért a letöltő kizárólag saját célra jogosult
használni! Az egész könyvet és annak részeit tilos engedély nélküli elektronikusan
másolni, kinyomtatni és terjeszteni!

A felmérés ismertetése
A kis- és középvállalatok üzleti folyamatmenedzsmentjével foglalkozó könyvem
írása közben határoztam el, hogy egy felmérést végzek a kkv-k körében. Azt
vizsgálom, hogy a könyvemben szereplő fejlesztési alapelvek és módszerek
mennyire használatosak a vállalatoknál és azok alkalmazása mennyire eredményes.
E célból egy on-line kérdőívet állítottam össze, amelynek kérdései az alábbiak
szerint csoportosíthatók:

• a cégnek van-e jövőképe és küldetése,
• milyen rövidtávú terveket készít a vállalat,
• mennyire dokumentáltak a folyamatok,
• mérik-e a folyamatok működését és felülvizsgálják-e azokat,
• a folyamat fejlesztések során milyen alapelveket és módszereket használnak
és milyen gyakorisággal,
• 40 mutatószám közül melyek javultak a fejlesztések eredményeként és a
javulás mértéke mennyire felelt meg az elvárásoknak.
Az adatok szegmentálása céljából rákérdeztem a vállalat ágazati tevékenységére
(ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás), a cég létszám szerinti méretére (kis- vagy
középvállalat), a cég többségi tulajdonosaira (hazai, külföldi) és az ügyvezető
státuszára (tulajdonos, alkalmazott).
Jelentősen támogatta és segítette kutatásomat az Agisys Kft, személyesen Sipos
Károly ügyvezető és Váradi József pénzügyi vezető. Segítségükkel 30000
vállalatnak küldtük ki az on-line kérdőív linkjét és támogatásukkal született meg az
adatbeviteli weboldal. További több ezer címre pedig az ISO 9000 Fórum elnöke,
Rózsa András és a Magyar Minőségi Társaság havi folyóirata, a Magyar Minőség
Szerkesztőbizottság elnöke, Sződi Sándor segítségével került ki a kérdőív linkje.
Sarkadi György barátomtól, a Farmelco Kft. tulajdonos vezetőjétől is kaptam
neveket, akik nagyon jó arányban töltötték ki a kérdőívet. Legeredményesebbnek a
kapcsolati hálóm bizonyult. Ennek segítségével másfél hónap alatt 168 rekord
született. Végül különböző szövetségeket, egyesületeket és tagjaikat kértem meg a
kérdőív kitöltésére.
A felmérésben 383 hiteles és értékelhető rekord szerepel. Ezek száma ágazati
besorolás szerint a következő: ipar, építőipar, bányászat: 166, mezőgazdaság 22,
szolgáltatás: 195. Létszám kategória szerint 272 kisvállalat és 111 középvállalat
töltötte ki a kérdőívet. A 383 cég közöl 55 külföldi többségi tulajdonú, 327 pedig
magyar. Tulajdonos ügyvezető irányít 277 céget, a többit pedig alkalmazott
menedzser. A felmérés egyik szempont szerint sem reprezentatív, mivel sem az
ágazati, sem a létszám kategória szerint nem tükrözi a kkv-k struktúráját. Anélkül,
hogy a statisztikai elméletekbe elmélyednénk, a statisztikai arányok
hibaintervallumát az alábbi táblázat mutatja.

1. táblázat. A statisztikai arányok hibaintervalluma a felmérésnél

Mivel a KSH adatok között a tulajdonviszonyokra és a cégvezető státuszára
vonatkozó információk nincsenek, ezekre az eredményekre nem tudok
hibaintervallumot adni. Az eredmények 95%-os bizonyosság mellett érvényesek,
ami azt jelenti, hogy a felmérést 20-szor elvégezve, 19-szer ugyanazt az eredményt
kapjuk.
Lássunk egy példát a hibaintervallumok használatára. A felmérés szerint missziót a
kis- és középvállalatok 67%-a készít. A hibaintervallumot figyelembe véve (a
70%-os oszlopot kell nézni, mivel az eredmény ehhez van közel) ez azt jelenti,
hogy ez lehet 67-4,56%, vagy 67+4,56%, kerekítve 62% vagy 72%. Ez az arány
kedvezőnek mondható. Egy másik példa: a kis vállalatok 61%-ának, a
középvállalatok 83%-ának van missziója. Ez azt jelenti, hogy legrosszabb esetben
a kisvállalatok 67%-a (61+5,79~67%, felfelé van eltérés), a középvállalatok
76%-a (83-7,35~76%, lefelé van eltérés) rendelkezik misszióval. Ezekből az
adatokból határozottan állíthatjuk, hogy a középvállalatok nagyobb arányban
készítenek missziót.

A felmérés eredményeinek rövid összefoglalása
• A kis- és középvállalatok 92%-ának van jövőképe. Ez nagyon kedvező arány.
Az írásos vízióval rendelkező cégek átlagosan két és félszer többféle
rövidtávú tervet készítenek és két és félszer több fejlesztési alapelvet és
módszert alkalmaznak.
• Küldetéssel a kkv-k 67%-a rendelkezik.
• A legfontosabb rövidtávú terveket (bevétel, költség, eredmény) a kkv-k több
mint 60%-a készít.
• A folyamatok írásos dokumentáltsága 50%-os, számítógépes támogatottsága
70%-os arányú. A folyamatok hatékonyságának mérése és javítása kedvező,
60-70%-os arányban történik. Azok a vállalatok, amelyek mérik a
folyamataikat, azok javítják is.
• A folyamatok javítása, fejlesztése során használt 8 alapelv közül csupán 3
olyan van, amelyet a kkv-k 50%-nál nagyobb arányban alkalmaznak. Ezek a
bevonás-felhatalmazás, a tényszerűség és a vevői elégedettség mérése. Az
egyik legfontosabb, a folyamatos fejlesztést, csupán a vállalatok 31%-a

használja. Munkatársi elégedettség felmérést is mindössze 32% végez. A
folyamataikat mérő, javító és az alapelveket a fejlesztések során
rendszeresen alkalmazó vállalatok javult mutatószámainak egy cégre eső
átlaga több, mint másfélszerese a kutatásban résztvevő összes vállalat
ugyanezen mutatójának.
• A kérdőíven szereplő 15 korszerű fejlesztési eszköz és módszer közül csak
hatot használnak 30%-nál nagyobb arányban a felmérésben résztvevő
vállalatok. Olyan hasznos eszközöket, mint a Gant diagram, a hasonlósági
diagram és Pareto diagram, a kkv-k nagyon alacsony arányban használnak. A
folyamataikat mérő, javító és a fejlesztések során 30%-nál nagyobb arányban
rendszeresen használt eszközöket alkalmazó vállalatok javult mutatóinak egy
cégre eső átlaga több, mint kétszerese a kutatásban résztvevő összes vállalat
ugyanezen mutatószámának.
• A kérdőív 40 mutatója közül csak 7 indikátort jelölt be a kis- és
középvállalatok nagyobb mint 40 %-a olyannak, amelyek a fejlesztés
következtében javultak, fejlődtek. A cégek 51%-a jelölte meg azt, hogy a
várakozásnak megfelelően fejlődtek a megjelölt mutatószámok.
• Általában a külföldi többségi tulajdonú-, a közép-, az alkalmazott ügyvezetők
által irányított vállalatok nagyobb arányban szerepelnek az egyes kérdés
csoportokban, mint a hazai-., a kis-, illetve a tulajdonosok által vezetett
cégek. Bár e szegmentációk között átfedések vannak, ez azt jeleni, hogy a
folyamatmenedzsment kultúrájában ezen cégek valószínűen magasabb szinten
állnak.

A felmérés eredményeinek részletes ismertetése
Az ismertetést a kérdőív kérdéskörei szerint mutatom be. Először egy táblázatban a
kérdőív válaszai szerepelnek: jobb oldalt található első szám a kérdéscsoport
kérdéseit bejelölők számát, a második a bejelölők összes válaszadóhoz
viszonyított százalékos értékét adja meg. (A kettőt „/” jellel választottam el.) Utána
a részletes elemzés következik.
Szegmensek
Tevékenységi köre:
ipar, építőipar, bányászat

166 / 43%

mezőgazdaság

22 / 6%

szolgáltatás

195 / 51%

A vállalat tulajdonosi szerkezete:
többségi külföldi
55 / 14%
többségi magyar

328 / 86%

Létszám:
kisvállalat: 10-49

272 / 71%

Középvállalat: 50-249

111 / 29%

Az ügyvezető tulajdonos?
Igen

277 / 72%

Nem

106 / 28%

Az alábbi diagramok a szegmentálások tulajdonviszonyok, létszám, valamint
ügyvezetők jogállása szerinti struktúráját mutatják be.

1. ábra. A szegmentálások tulajdonviszonyok, létszám valamint, ügyvezetők jogállása szerinti struktúrája

A bal felső ábrából látható, hogy a kutatásban magyar többségi tulajdonú
vállalatok vettek részt nagyobb arányban. Ez legkevésbé a közepes vállalatokra
igaz, ahol a külföldi többségi tulajdonú cégek aránya 38%. A létszám szerinti
struktúrát tekintve vegyesebb a kép (jobb felső ábra). Az ipari és szolgáltatási
ágazatban a kisvállalatok vannak többségben, a mezőgazdasági területen viszont a
közép vállalatok aránya 55%. A felmérésben részt vett 328 magyar többségi
tulajdonú vállalatból 272 kisvállalat, a többi 69 közepes. Az adatbázisban
található 55 külföldi cég közül 42 közepes, 13 kisvállalat. Az alsó, középső
diagram azt mutatja, hogy a három ágazatban a tulajdonos ügyvezetők arány 68%
és 77% között van. A külföldi többségi tulajdonú vállalatoknál 84%-ban

alkalmazott ügyvezetők irányítanak, a magyaroknál 82%-ban tulajdonosok az
ügyvezetők. A közepes vállalatok 60%-át alkalmazott ügyvezető, a kisvállalatok
86%-át tulajdonos irányítja. Ez alátámasztja azt, hogy a közepes vállalatok már
elértek az életgörbe azon szakaszát, ahol a tulajdonosi és cégvezetési funkciók
szétválasztása a folyamatok szabályozottabb és hatékonyabb működését
eredményezi. Ezt nagyon fontos tudni bizonyos konklúziók levonásánál.
Vízió
Van a cégnek elképzelése arról, hogy milyen méretű
(forgalom, létszám, piaci részesedés), tudású
(szervezet, működés, kompetencia) szeretne lenni
néhány 3-5 év múlva (pl. jövőkép)?
van fejben
236 / 62%
van írásban

114 / 30%

nincs

33 / 9%

A kitöltött kérdőívek alapján a kis- és középvállalatok 92%-ának van víziója. Ez
nagyszerűnek tűnik, sajnos azonban csak 30%-a mondja, hogy írásos jövőképe van.
(A tűréshatárokat figyelembe véve ez rossz esetben 25-26% is lehet.) A többi
62%- elsősorban a kisvállalatoknál – fejben. A szegmentált adatokat az alábbi
diagram mutatja.

2. ábra. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a rendelkezik vízióval

A felmérés egyértelműen mutatja, hogy a külföldi-, a közepes vállalatoknál,
valamint, az alkalmazott menedzserek által irányított cégek szignifikánsan nagyobb
arányban rendelkeznek írásos vízióval, mint a magyar-, a kisvállalatok és a
tulajdonos ügyvezetők cégei, amelyeknél inkább a gondolati jövőkép dominál. (Ne

felejtsük el, hogy a szegmentációk között, átfedések vannak.)
Az írásos vízió bevonja, motiválja a munkatársakat a jövőért. A gondolati vízió
általában a tulajdonosok fejében létezik és azt ritkán osztják meg az
alkalmazottakkal.
Azok a cégek, amelyeknek írásos víziójuk van, egy cégre átlagosan két és félszer
több fajta tervvel dolgoznak, mint azok, akik nem rendelkeznek jövőképpel. (Ez
pontosan azt jelenti, hogy az írásos víziót készítő cégek átlagosan 5,8 fajta tervet
készítenek, a vízióval nem rendelkezők pedig csak 2,3-at.) Az alapelvek, illetve
módszerek alkalmazásának egy cégre számolt átlaga is 2,4 szerese a vízióval
egyáltalán nem rendelkező cégekének. Az írásos vízióval rendelkező vállalatokat a
gondolati vízióval rendelkezőkkel összevetve ezek az arányok a tervekre 1,5, az
alapelvekre, illetve módszerekre pedig 1,8.

Misszió
A cégnek van írásos anyaga arról, hogy mi a
működésének az alapvető célja (pl. küldetés)?
Igen
257 / 67%
Nem
126 / 33%
Misszióval a kkv-k 67%-a rendelkezik. Ez is jó arány.

3. ábra. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a rendelkezik misszióval

Az ágazatokon belül a szolgáltatási tevékenységet folytató cégeknek van a
legnagyobb arányban missziójuk. A többi szegmentált adat azt mutatja, hogy a
külföldi-, a közepes-, az alkalmazott menedzser által irányított vállalatok
szignifikánsan nagyobb arányban rendelkeznek küldetéssel. Megjegyzem, hogy a

szegmentációk között, átfedések vannak.
Rövidtávú tervek
A cég terveket készít
Bevételi (értékesítési) terv

268 / 70%

Költség tervek

244 / 64%

Eredmény kimutatás

261 / 68%

Mérleg terv

260 / 68%

Termelési terv

103 / 27%

Termék/szolgáltatás fejlesztési
terv
Beruházási terv

132 / 34%

Likviditási terv

167 / 44%

184 / 48%

A legfontosabb rövidtávú terveket (bevétel, költség, eredmény) a kkv-k több mint
60%-a készít. (A hibaintervallumot figyelembe véve ez 55-65%.)
A szegmentált adatokat az alábbi táblázat mutatja.

2. táblázat. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a rendelkezik a különböző rövidtávú tervekkel

Az ágazatokat tekintve a szolgáltatási tevékenységet végzők, a hibaintervallumokat
is figyelembe véve, nagyobb arányban készítenek bevételi terveket. Az ipari és
mezőgazdasági vállalatok 45%-a, a szolgáltatók 10%-a készít termelési tervet. Ez
utóbbi abból fakad, hogy a tisztán szolgáltatást végzőknek nincs terméke.
A többi szegmentációt tekintve azt látjuk, hogy a külföldi- és a közepes vállalatok
szignifikánsan nagyobb arányban készítenek rövidtávú terveket. E vállalatok

legtöbbjét alkalmazott vezetők irányítják.
Az adatbázis szűrésével megállapítható, hogy a kkv-k 10%-a minden terv fajtát
alkalmaz, és 3,6%-ának nincs semmilyen terve. Az ipari ágazat vállalatainak 14%a, a mezőgazdasági cégek 14%-a mind a 8 fajta tervezést használja, a szolgáltatók
17%-a termelési terven kívül a mindegyiket tervezi.
Az alábbi diagram a teljes populációra vonatkozó előbbi adatokon kívül azt is
mutatja, hogy a különböző szegmensekben a vállalatok mekkora aránya készíti az
összes, 8 fajta tervet, a legfontosabb 4 fajta (a bevételi-, költség-, eredmény-, és
beruházási tervet), legalább bevételi tervet és legalább likviditási tervet. A
létszám szerinti szegmentációt tekintve megállapítható, hogy a középvállalatok
jelentősen nagyobb arányban készítik a szóban forgó terveket. Ugyanez igaz a
tulajdon eredete és az ügyvezető jogállása szerinti szegmentációra, azzal a
megjegyzéssel, hogy a szegmentációk között, átfedések vannak.
Egy másik fajta szűréssel megállapítható, hogy a teljes populációt tekintve az egy
cégre eső terv fajták száma 4. A külföldi többségi tulajdonú- és a közép
vállalatoknál ez a szám 6.

4. ábra. Szegmentált adatok: kkv-k mekkora aránya készíti az összes (8 fajta) tervet, a legfontosabb 4 fajta (a
bevételi-, költség-, eredmény-, és beruházási tervet), legalább bevételi tervet és legalább likviditási tervet.

A folyamatok dokumentálása, mérése és javítása
A folyamatok mennyire dokumentáltak a cégnél?
(több is bejelölhető):
vázoltak, lerajzoltak
102 / 27%
leírtak

191 / 50%

számítógéppel támogatottak

270 / 70%

A folyamatok dokumentálása – vázolt, leírt, számítógépes támogatott – 27%, 50%,
70% arányban történik. Az ágazatok adatait tekintven 50% körüli arányban írásos
folyamat dokumentációkat használnak, a számítógépes támogatás 70% körüli. A

többi szegmentálás közül a külföldi többségi tulajdonnal rendelkező cégeknél és a
középvállalatoknál írásos dokumentáltság szignifikánsan magasabb arányú a
magyar tulajdonú és a kisvállalatokkal összehasonlítva.

5. ábra. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a dokumentálja folyamatait

Mérik-e a működési folyamataik hatékonyságát (kulcs
teljesítmény mutatók, pl. ajánlatok, megrendelések
számának, értékének alakulása, selejtmennyiség,
késések alakulása stb.)?
Igen
246 / 64%
Nem

130 / 34%

A működési folyamatokat rendszeresen
felülvizsgálják és annak alapján fejlesztik (pl.
rendszeres vezetői értekezleteken áttekintik a
működésü-ket, kijelölik a fejlesztendő területeket,
stb.):
Igen
278 / 73%
Nem

100 / 26%

A folyamatok mérése és javítása területén nagyon kedvező a kép: a különböző
szegmensekben a folyamatok mérését 57-87% között, a javítását pedig 68-87%
közötti arányban végzik. A hibahatárokat figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy
azok a vállalatok amelyek mérik a folyamataikat, azok javítják is. A külföldi
tulajdonú vállalatok élen járnak ebben a tekintetben.
A diagramból az is látszik, hogy sokan mérés nélkül fejlesztenek. Az adatbázis
szűrésével megállapítható, hogy 130-ból 57-en. A szűrés azt is megmutatja, hogy a
számítógépes támogatást biztosító 270 vállalat közül 143 írásban is dokumentálja

a folyamatait, az írásos dokumentálást bejelülő 191 vállalat közül szintén 143
olyan van, amely számítógépes támogatást is nyújt.

6. ábra. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a méri és javítja folyamatait

A folyamatfejlesztés során használt alapelvek és módszerek
Jelölje be, hogy a vállalat fejlesztések során milyen
alapelveket, technikákat, módszereket használnak!
A munkatársak bevonása,
266 / 69%
felhatalmazása
Balance Score Card (BSC)
42 / 11%
Beruházás megtérülési számítások 153 / 40%
Fedezeti elv

174 / 45%

Diagramok

140 / 37%

Fa diagram

19 / 5%

Folyamatos fejlesztés

120 / 31%

Gantt diagram

85 / 22%

Gondolati térkép (Mind Map)

37 / 10%

Háló diagram

54 / 14%

Hasonlósági diagram

12 / 3%

Ishikawa diagram

35 / 9%

Kontrolling rendszer

199 / 52%

Mátrix diagram

25 / 7%

Ötletroham

149 / 39%

Pareto diagram

45 / 12%

Rendszerszemlélet

92 / 24%

SWOT analízis

145 / 38%

Tényszerűség

210 / 55%

Belső vevőszemlélet

170 / 44%

Rendszeres munkatársi eléged.
felmérés
Külső vevőszemlélet

121 / 32%
168 / 44%

Rendszeres vevői elégedettség
209 / 55%
felmérés
A bejelölt alapelveket, technikákat, módszereket
milyen gyakran használja, használta?
egyedi eset volt
15 / 4%
alkalmanként

102 / 27%

rendszeresen

164 / 43%

különböző gyakorisággal

90 / 23%

A folyamat fejlesztés során az alapelvek közül a bevonás-felhatalmazás, a
tényszerűség és a vevői elégedettség mérése szerepel a legnagyobb arányban (50%
felett). Rendszeresen a felmérésben résztvevő kkv-k 43%-a használja a folyamatok
fejlesztése során ezeket az alapelveket és módszereket.

7. ábra. A folyamatfejlesztés során használt alapelvek használata

A következő táblázat az első négy alapelv (bevonás-felhatalmazás, folyamatos
fejlesztés, rendszerszemlélet, tényszerűség) alkalmazásának arányait mutatják az
egyes szegmensekben. A jelentős különbségeket szürke kitöltéssel jelöltem.

3. táblázat. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a használja a bevonás-felhatalmazás, folyamatos
fejlesztés, rendszerszemlélet, tényszerűség alapelveket

A belső- és külső vevőszemlélet szegmentált adatait ismét egy táblázatban mutatom
be.

4. táblázat. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a használja a belső- és külső vevőszemlélet

alapelveit

A belső vevőszemlélet és a munkatársi elégedettség felmérés vonatkozásában a
szolgáltatók vezetnek (49%, 33%), míg a külső vevő szemlélet területén az ipar
(46%), illetve a vevői elégedettség mérés területén az ipar és a szolgáltatás
majdnem fej-fej melletti eredményt mutat (55-56%).
A külföldi többségi tulajdonú cégeknél a külső vevőszemlélet jelentősen nagyobb
arányú mint a magyar vállalatoknál. A közép vállalatoknál jobban érvényesül a
munkatársi elégedettség mérés és a külső vevőszemlélet. Ez talán abból adódik,
hogy a kisvállalatok folyamatai kevésbé szabályozottak és a munkatársak jobban
egymásra utaltak. Az ügyvezető jogállása szerinti adatok azt mutatják, hogy a
munkatársi elégedettség felmérés és a külső vevőszemlélet szignifikánsan erősebb
az alkalmazott ügyvezetőknél. Ne felejtsük el, hogy ezek a vállalatok a külföldi
tulajdonú és a közép vállalatok többségét alkotják!
Az adatbázisból kiszűrve azokat a cégeket, amelyek mérik és javítják a
folyamataikat, valamint, a fejlesztések során rendszeresen alkalmazzák az
alapelveket, 11 vállalat található. A felmérés szerint ezeknél a vállalatoknál
összesen 185 olyan mutató van, amelyeknél javulást, fejlődést tapasztaltak. Egy
cégre tehát 16,8 mutató jut. A teljes adatbázisra nézve ez az érték 10,2.
A kérdőíven szereplő 15 korszerű fejlesztési eszköz és módszer közül csak hatot
használnak 30%-nál nagyobb arányban a felmérésben résztvevő vállalatok.

8. ábra. A folyamatfejlesztés során használt fejlesztési eszközök használata

Meglepő, hogy olyan hasznos eszközöket, mint a Gant diagram, a hasonlósági
diagram és Pareto diagram, a kkv-k nagyon alacsony arányban alkalmaznak.
A következő táblázat a kkv-k által legnagyobb arányban (30% felett) használt
módszerek szegmentált adatait tartalmazza.

5. táblázat. Szegmentált adatok a legnagyobb arányban használt módszerekről, eszközökről

A külföld-, a közép-, az alkalmazott ügyvezetők által vezetett vállalatoknál
jelentősen nagyobb arányban használják ezeket a fejlesztési eszközöket,
módszereket. (Ismét megjegyzem, hogy ezen szegmentációk között átfedések
vannak.)
Az adatbázison egy olyan szűrést végeztem, amely csak azokat a vállalatokat
tartalmazta, amelyek mérik és javítják a folyamataikat és a fejlesztések során
rendszeresen alkalmazzák a 6 legnagyobb arányban használt eszközt, módszert: a
dinamikus megtérülés számítást (NPV, IRR), a fedezeti elvet, diagramokat,
kontrolling rendszert, ötlet rohamot és SWOT analízist. 19 ilyen vállalatot
találtam. Megvizsgálva, hogy ezek a vállalatok hány mutatónál tapasztaltak
javulást, fejlődést. 418 ilyen mutató van, egy cégre tehát 22 mutató esik. Az összes
cégre nézve ez az érték 10,2. A 19 cég közül a mutatók javulásával kapcsolatos
várakozásra vonatkozó kérdésre 9-en „a várakozásaiknak megfelelően”, 3-an
„jobban mint vártuk”, 7-en a „különböző képen” választ jelölte be.
Eredmény és teljesítmény mutatók javulása, fejlődése
Jelölje be, hogy az alábbi jellemzők, mutatók közül

melyek nőttek, javultak a fejlesztés eredményeként!
A terv kulcs eredményei:
140 / 37%
tény/terv
A vállalat ismertsége
211 / 55%
Árbevétel

239 / 62%

Baleset vagy sérülés miatt
kiesett idő
Eszközök rendelkezésre állása

36 / 9%

Fizetés versenyképességi ráta

61 / 16%

Fizetési pontosság

119 / 31%

Garanciális költségek

52 / 14%

Gyártási átfutási idő

81 / 21%

IT rendszer adatpontossága

68 / 18%

IT rendszer adatredundanciája

32 / 8%

Kapacitás kihasználás

173 / 45%

Készletforgási sebesség

73 / 19%

Konverziós arány

32 / 8%

Költségek

175 / 46%

Likviditás

137 / 36%

MTBF

20 / 5%

Munkatársak kompetenciája

137 / 36%

Munkatársi elégedettség

125 / 33%

Munkavállalói lemorzsolódás

59 / 15%

Nyereségesség

149 / 39%

Piaci részesedés

95 / 25%

92 / 24%

Rendelésállomány

115 / 30%

Rendelésállomány/ajánlati
állomány
Szállítási határidő

41 / 11%

Szolgáltatások színvonala

173 / 45%

Technológiai színvonal

128 / 33%

91 / 24%

Teljesítmény értékelés teljesítés 41 / 11%
Termék minőség

113 / 30%

Termék/szolgáltatás fejlesztési
idők
Termékfejlesztés

30 / 8%

Termelékenység

62 / 16%

Törzsvevők száma

90 / 23%

Új vevők száma

141 / 37%

Versenyképes árak

95 / 25%

Vevő reklamáció kezelése

99 / 26%

Vevői elégedettség

164 / 43%

Vevői elkötelezettség

44 / 11%

Vevői reklamációk száma

76 / 20%

Vevőszolgálat működése

45 / 12%

70 / 18%

A bejelölt fejlődések mennyire feleltek meg a
várakozásnak?
kevésbé, mint vártuk
53 / 14%
várakozásainknak megfelelően

197 / 51%

jobban mint vártuk

17 / 4%

várakozásainknak különböző
módon

104 / 27%

Ezekből az adatokból az állapítható meg, hogy a kérdőív 40 mutatója közül csak 7
indikátort jelölt be a kis- és középvállalatok nagyobb mint 40 %-a olyannak,
amelyek a fejlesztés következtében javultak, fejlődtek. (Ezeket a teljes populáció
oszlopában sötéttel húztam ki.) Ez nem sok. A szegmentációknál a kis- és
középvállalatok oszlopában szintén sötéttel töltöttem ki azokat a cellákat,
amelyeknél a hibaintervallumokat is figyelembe véve, a középvállalatok nagyobb
arányt jeleztek.

6. táblázat. Az eredmény és teljesítmény mutatók fejlődése, javulása

A kérdőívet kitöltő cégek 51%-a jelölte meg azt, hogy a várakozásnak megfelelően
fejlődtek a megjelölt mutatószámok.

7. táblázat. A mutatószámok fejlődésével szembeni elvárások alakulása

Az utolsó két táblázat valószínű nehezen olvasható, ezért tanulmányozás céljából
letölthető innen. (Csomagolja ki az Egyre jobban fileok.zip filet, és ott nyissa meg
a 10_7_ táblázat filet!)

