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Balanced scorecard a logisztikában
Manapság széles körben vitatják a balanced scorecard („kiegyen-
súlyozott találati lap”) alkalmazását: egyesek mint egy teljesen új
vezetési koncepciót dicsőítik, mások szerint a vállalatok irányításá-
nak régi módszereit melegítik fel új köntösben és gazdasági innová-
cióként mutatják be.

A balanced scorecard kidolgozásának kiinduló pontja az a felismerés
volt, hogy a vállalatok teljesítményének mérését nem lehet egyedül a pénz-
ügyi eredményekre alapozni, hisz a teljesítmény megítélésének más dimenziói
is vannak. Tisztán pénzügyi adatok alapján a menedzsment hibái, tévedései
csak bizonyos késéssel fedezhetők fel és ezek okai nem azonosíthatók;
pénzügyi adatok alapján nem lehet az eszmei (immateriális) javak fejlesztésé-
re (pl. a munkatársak szakismereteinek növelésére) fordított beruházásokat a
vállalat hosszú távú teljesítőképessége szempontjából megítélni.

A balanced scorecard lényege
A balanced scorecard többoldalú információkra alapozza a vállalat meg-

ítélését és a döntéshozók egységes célrendszerének elérését állítja a vállalat-
vezetés gyakorlatának középpontjába. Meghatározott kommunikációs prog-
rammal, a vállalati célok a részleg- és egyéni célok összehangolásával, az
ösztönzési rendszerek megfelelő kialakításával kell törekedni arra, hogy
egyetértés alakuljon ki a vállalat stratégiai céljaival kapcsolatban. A munkatár-
sakhoz hasonlóan a vevőkre és – a folyamatokban gondolkodva – a beszállí-
tókra is ki kell terjeszteni a menedzsment figyelmét.

Az ilyen megközelítéssel nyert ismeretek stratégiai kezdeményezések-
hez vezetnek, amelyek megvalósítása pénzügyi erőforrásokat is követel. Így
kerülnek a pénzügyi mutatók a balanced scorecard más dimenzióival össz-
hangba és együtt határozhatják meg a vállalat stratégiai fejlesztésének kon-
cepcióját.

A balanced scorecard gyorsan elterjedt, aminek egyik oka az, hogy a
stratégiai menedzsment számos eddig megoldatlan problémáját lehet ezzel a
módszerrel kezelni és a balanced scorecard mutatószámrendszere népszerű
eszközzé vált a vállalatoknál. A belső kapcsolati és beszámolási rendszer,
valamint a külső jelentési rendszer kiegészítve a nem pénzügyi adatokkal jól
jellemzi a vállalat teljesítőképességét.



A balanced scorecard dimenziói közé a következők tartoznak:
• pénzügyek, azaz olyan stratégiai intézkedések, amelyekkel a pénzügyi

eredmények javíthatók;
• vevőorientáció, azaz olyan stratégiai intézkedések, amelyekkel a ve-

vőkapcsolatok és a piaci helyzet jobbá tehető;
• belső folyamatok, amelyekkel a vevőkkel kapcsolatos célok meghatá-

rozhatók és elérhetők;
• a munkatársakkal való együttműködés, amibe nemcsak az értékelés,

motiválás, az információs rendszer, hanem innovációs képességük ki-
használása és továbbképzésük is beletartozik.

Mutatószámok
Ezekben a dimenziókban mutatószámokat képeznek, amelyekkel a célo-

kat a vállalat sajátosságainak megfelelő konkrét számokkal fejezhetik ki.
A mutatószámok mögött ok-okozati összefüggések húzódnak meg. A mu-

tatószámok célértékeinek meghatározása után éppen ezen ok-okozati össze-
függések segítségével lehet a mutatószámok értékeit befolyásolni és a célérté-
kekhez közelíteni. A mutatószámok segítségével lehet a fejlődés mérföldköveit
kitűzni és a szükséges erőforrásokat meghatározni. A balanced scorecard így
tanulási folyamatot indít el és kapcsolatot teremt az operatív kontrollinggal.

Látható tehát, hogy a balanced scorecard egyes elemei önmagukban
nem újak, de együttes kezelésük mégis innovációt jelent, mivel az érdekeltek
több csoportjának (részvényeseknek, vevőknek, munkatársaknak) érdekeit
egymással összehangolja.

Balanced scorecard és a stratégia
A balanced scorecard alkalmazási területe elsősorban a stratégia meg-

valósítása. Ehhez viszont az szükséges, hogy a vállalatnak legyen kialakított
stratégiája. A balanced scorecard szemlélete azt is megköveteli, hogy a stra-
tégia alsóbb szintekre is lebontható legyen, tehát a magasabb szintek intéz-
kedései az alsóbb szinteken is támogatásra találjanak (1. ábra).

Ezekből az előfeltételekből levezethetők a balanced scorecard alkalma-
zási lehetőségei az alárendelt szervezeti egységekben. Ez egy logisztikai pél-
da kapcsán mutatható be. Abban az esetben, ha a vállalat fő tevékenysége a
logisztikai szolgáltatás, akkor a balanced scorecard alkalmazásának nincs
semmilyen korlátja az adott vállalatnál. Ha a logisztika egy más főtevékenysé-
get folytató vállalat különálló üzleti egysége, amely profit-centerként működik,
akkor a logisztikai részlegnek úgy kell a balanced scorecardot megterveznie,
hogy az összhangban legyen a vállalati stratégiával, és a felettes szervezeti
szint balanced scorecardjával. Az alárendelt részleg mutatószámainak ok-
okozati összefüggéseit is elemezni kell, hiszen a logisztikai terület teljesítmé-
nyének is hatása van a vállalat árbevételének alakulására.



1. ábra A balanced scorecard (BSC) top-down lebontása



Bevezetési program
A balanced scorecard bevezetésének általános módszerei minden to-

vábbi nélkül alkalmazhatók a logisztika területén is. A meghatározott 20–25
mutatószám közül néhány utólagos, hagyományos eredményadat, mások korai
adatok, amelyek a teljesítményre ható tényezőket jellemzik. A választott mutatók
közötti ok-okozati összefüggéseket értelmezni kell. Létre kell hozni egy tanulási
folyamatot és illeszteni kell a módszert a vállalati vezetési és beszámolási rend-
szerhez. A vállalati gyakorlatban ez a bevezetési folyamat a vállalat bonyolultsá-
gától függően 4–12 hónapig tart. Ha azonban nincs a vállalati stratégia kialakít-
va, akkor a bevezetési programban erre is megfelelő időt kell betervezni. 

A programban gondolni kell a balanced scorecard-ot támogató intézke-
désekre, pl. a vezetők ösztönzésének illesztésére annak érdekében, hogy a
rendszer első bevezetése után folyamatosan alkalmazzák.

A bevezetés első lépésében a mérés terén a fokozatosság elvét célszerű
alkalmazni, azaz nem a végcélt kell kitűzni, hanem közbenső mérföldkövek
elérésére kell törekedni. Természetesen az egyes mutatószámok közbenső
értékei között összhangnak kell lennie. 

További lépés a balanced scorecard integrálása a vállalat irányítási rend-
szerébe. A harmadik lépés a balanced scorecarddal kapcsolatos intézkedések
megvalósítása.

Bár a balanced scorecard sok vállalatnál valósult már meg, az egyes
vállalati részlegekben még nem sok helyen alkalmazzák. Egy 1999. évi felmé-
rés szerint a megkérdezett 100 német nagyvállalat 34%-a foglalkozik a
balanced scorecard bevezetésével, de csak 19%-ánál valósult meg. Ebből is
5% csak a vállalat egészére alkalmazza és 14% pedig egyes vállalati szerve-
zeti egységekre, üzleti területekre.

A következő problémák jelentkeznek a balanced scorecard bevezetésé-
vel kapcsolatban:

• a balanced scorecard nem kapcsolódik jól a kialakított stratégiához;
• nem tudnak szabadulni a pénzügyi és számviteli mutatók hagyomá-

nyos rendszerétől;
• a stratégiai célokat nem bontják le az alárendelt szervezetekre;
• szervezetileg szétválik a stratégia kidolgozása (amit egy törzskari egy-

ség végez) és a stratégia megvalósítása, ami az egyes vállalati részle-
gek feladata.

A vállalati gyakorlat megmutatta azonban, hogy a balanced scorecard
bevezetése során hogyan lehet elkerülni a problémákat. A bevezetés sikere
akkor biztosítható, ha

• a bevezetés folyamatát professzionálisan tervezik meg;
• a felső vezetőség támogatja a balanced scorecard bevezetését;
• egy részlegnél próbaképpen vezetik be és az eredményeket gyorsan

értékelik;
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1. táblázat
A balanced scorecard dimenziói (példa)

Stratégiai részcél Mutatószám Stratégiai intézkedések

önálló helytállás a versenyben tényleges költségek
(ár, mennyiség)

benchmarking

a szolgáltatással való elége-
dettség javítása külső vevőknél

elégedettségi index a vevők rendszeres megkér-
dezése

Stratégiai
dimenzió

tartós eredmények elérése a vasúti és vízi szállítás aránya regionális elosztó központok

költségek csökkentése a teljesítmény egységére eső
folyamatköltségek csökkentési
rátája

következetés „venni vagy
csinálni” (make or buy) dönté-
sek

Pénzügyi
dimenzió

az alapfunkciók megtartása a központi logisztika által vég-
zett alapfunkciók arányának
megtartása az összes logisztikai
funkcióhoz képest

Vevői
dimenzió

a fontos vevőkkel való forgalom
növelése

a fontos vevőknek végzett lo-
gisztikai teljesítmény aránya

kooperációs megállapodások
kötése

a megállapodás szerinti szállí-
tási megoldásoktól való eltéré-
sek csökkentése

a megállapodás szerinti megol-
dásoktól való eltérés aránya

regionális elosztó központok

a szállítás megbízhatóságának
javítása

megbízhatósági mutató speciális projektek

átfutási idő csökkentése megrendelések lebonyolításá-
nak átlagos ideje

regionális elosztó központok,
anyaggazdálkodási központok

a szállítási minőség javítása reklamációk száma

az információs képesség javí-
tása

az első kérésre adott válaszok
aránya

speciális projektek

a költségek átláthatóságának
javítása

a költségszámítással alátá-
masztott folyamatok aránya

folyamatköltségek számításá-
nak bevezetése

Belső
folyamatok
dimenziója

teljesítmények átláthatóságának
javítása

a teljesítménykatalógusba fel-
vett teljesítményfajták aránya

katalógus készítése és rend-
szeres aktualizálása

innovatív megoldások kialakítá-
sa a vevők számára

a két évnél nem régebben be-
vezetett megoldások aránya

piackutatás erősítése

a munkatársak folyamatokban
gondolkodásának erősítése

a munkatársak átlagos szolgá-
lati ideje egyazon beosztásban

munkakörváltás (job rotation),
továbbképzés

Innovációs
és tanulási
dimenzió

a munkatársak megelégedett-
ségének javítása

megelégedettségi mátrix rendszeres felmérés a mun-
katársak elégedettségéről



• a vállalatot jól felkészítik a változtatások befogadására;
• hatékony projekt-teamet állítanak össze, lehetőleg az összes érintett

részleg képviselőjének bevonásával, de mégsem túl nagy létszámmal;
• elkötelezett projektmenedzsment működik a felső vezetőség irányítá-

sával, amely folyamatos és nyílt kommunikációt tesz lehetővé;
• külső támogatás is igénybe vesznek a tudástranszfer elősegítése ér-

dekében.
A balanced scorecard közvetlen hatásán kívül kedvező tapasztalatokkal

járt a bevezetés a stratégia megvalósítása terén is. Tárgyilagos megbeszélé-
sek és célegyeztetések segíthetik az operatív tervezést és költségelőirányzat-
ok készítését.

Balanced scorecard alkalmazása a logisztika területén
A balanced scorecard logisztikai alkalmazására például szolgálhat egy

nagy vegyipari vállalat, amelynek központi logisztika részlege szolgáltatásokat
nyújt a vállalat más egységeinek. A belső vevők igényelhetik a logisztikai
részlegtől az áru- és a kapcsolódó információáramlás tervezését is irányítását
akár a vállalaton belül, akár egészen a végső felhasználókig. A belső logiszti-
kai részleg igénybevétele a vállalati részlegek szabad döntése. A logisztikai
részleg költségeit belső elszámolási áron a belső vevőkre (ügyfelekre) terhe-
lik. Ez az ár összehasonlítható a piacon kínált logisztikai szolgáltatások árával.

A balanced scorecard rendszerének kidolgozásánál két sajátosságot kell
figyelembe venni. Az egyik sajátosság, hogy a logisztikai szolgáltatás és a
pénzügyi mutatók közötti összefüggések csak közelítőleg írhatók le. A másik
probléma az, hogy a vállalati stratégia és a logisztikai részleg stratégiája kö-
zött hidat kell kialakítani, amely kifejezi, hogy a logisztikai stratégia hogyan
segíti a vállalati stratégia megvalósítását. Ez a balanced scorecard egy ötödik
dimenzióját, a stratégiai dimenziót jelenti. Ehhez meg kell határozni a logiszti-
kai részleg stratégiai részcéljait, amelyek a következők:

• képesség a versenyben helytállásra;
• a külső vevők elégedettségének fokozása;
• a teljesítmény-színvonal hosszú időn át való megtartása.
A balanced scorecard minden dimenziójára stratégiai célokat kell megfo-

galmazni és ezekre mutatószámokat alkotni. Ezek mellé lehet rendelni a stra-
tégiai intézkedéseket. Az ok-okozati összefüggések révén az öt dimenzió kö-
zös célrendszerbe foglalható (2. ábra és 1. táblázat).

(Dr. Garai Tamás)
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