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A német autóipar beszállítói 
 
Az autóiparban az elmúlt évek egyik legnagyobb változását a beszállító–gyártó kapcsolat alakulá-
sa jelentette. Az alábbiakban a beszállítókat érintő legfontosabb trendek után a németországi be-
szállítók gazdasági helyzetét tekintjük át, majd egy beszállítói parkhoz szervesen illeszkedő szere-
lőcsarnokot mutatunk be. 

 

Tárgyszavak: autóipar; gépkocsi; beszállító; innováció; nemzetközi piac; együttműködés; szövetség; beszállítói park; 
szerelőcsarnok; felmérés; Németország. 

 
Autóipari trendek • összpontosítás és együttműködés a gyártók 

szintjén;  
• többféle modell, rövidebb fejlesztési ciklusok; Az autógyártók arra törekszenek, hogy minden 

fontos piacon jelen legyenek, aminek az a követ-
kezménye, hogy többletkapacitásokat hoznak létre, 
és fokozódik a verseny. Ennek eredményeként 
fokozódik a globális termelékenységkényszer és 
erősödik a koncentráció. A vállalatok ezért megkí-
sérlik stratégiai piaci helyzetüket nagyobb modell-
választékkal és a fejlesztési ciklusok csökkentésé-
vel javítani. Ennek során csökkentik a gyártási 
mélységet és a beszállítóktól egyre több szolgálta-
tást várnak el. Időközben értékteremtési részesedé-
sük és technológia-hozzáadásuk olyan jelentős, 
hogy a „beszállító” elnevezés már nem felel meg a 
nyújtott szolgáltatásoknak. 

• a gyártási mélység csökkentése; 
• globális és egyedi források (global + single 

sourcing);  
• rendszer- és modulszállítás. 
 
A beszállítókat érintő legfontosabb változások 
 
• A beszállítói lánc piramis jellegű felépítése, 
• nagyobb beszállítói teljesítmények, 
• növekvő ár- és költségnyomás, 
• növekvő költségek: kutatási és fejlesztési ráfor-

dítás, koordináló és logisztikai szolgáltatások, 
• magasabb beruházási költségek, nehezebb lesz 

jövedelmező növekedést generálni,  
• az állandóan növekvő megelőző szolgáltatások 

miatt a fejlesztés területén nagyobb támogatási 
igény, 

Az egész autóipart jellemző legfontosabb irányvo-
nalak tehát a következők: 
 

• összpontosító irányzat. • kapacitásfeleslegek, kemény verseny világszerte; 
 • globális termelékenységkényszer; 
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Ezt figyelembe véve az autóipari beszállító ágazat 
már évek óta számos kihívással találja szembe 
magát, aminek egy szerteágazó alkalmazkodási 
folyamat a következménye. Tovább folytatódott a 
„piramissá válás” folyamata (modul-, rendszer-, 
alkatrészszállító). Az egyre több szolgáltatás válla-
lása (a fejlesztés területén állandóan növekvő meg-
előző szolgáltatások miatt) a költségek növekedé-
sével (kutatási és fejlesztési ráfordítás, szerelés, 
koordinációs és logisztikai szolgáltatások, beruhá-
zási költségek) és növekvő támogatási igénnyel 
párosul. Ez a beszállító szintjén is összevonáshoz 
vezet, de együttműködéshez és stratégiai szövet-
séghez is. 

Az első csoport 18, legfeljebb 25 millió euró üzemi 
teljesítménnyel rendelkező vállalatot foglalt magá-
ba, a második csoportban 38 vállalat volt, egyen-
ként 25–100 millió euró közötti, a harmadik cso-
portban 28 vállalat, egyenként 100 és 500 millió 
euró közötti és a negyedikben 15 vállalat volt, 
egyenként 500 millió euró feletti forgalommal. 
 
Anyagfelhasználás 
 
Annak ellenére, hogy a gépkocsik jó konjunktúrája 
minden csoport esetében egyértelműen növelte az 
üzemi teljesítményt, csak a kis beszállítóknak sike-
rült az anyagfelhasználást kis mértékben csökken-
teni, míg a másik három csoportnak nagyobb 
anyagfelhasználást kellett tudomásul venni. A vál-
lalatoknak tehát a kiélezett verseny miatt nem sike-
rült a megemelkedett beszerzési költségeket az 
árakban megfelelő mértékben érvényesíteni. Itt 
világossá válik, hogy a beszállítók részére mennyi-
re fontos lett, hogy termék- és eljárás-innovációk-
kal a konkurenciától elhatárolódjanak és ezáltal az 
árnyomás elől kitérjenek.  

 
A beszállítók tehát arra kényszerülnek, hogy meg-
győzően válaszoljanak ezekre a kihívásokra. Ösz-
szetett feladatokat kell megoldjanak és előfinanszí-
rozzanak, mivel a magasabb költségek a közeljö-
vőben csak részben és nagyon gyakran a futó soro-
zaton keresztül térülnek meg. Ezért minden vállalat 
számára egzisztenciális jelentőségű a jövedelmező 
növekedés. 
  

Munkaerő-ráfordítás  
Egy felmérés tanulságai  

Az anyagfelhasználáshoz viszonyítva lényegesen 
pozitívabban alakult a munkaerő-ráfordítás. Ennél 
a fontos költségblokknál a vállalatok mind a négy 
csoportja évi 0,1–1,3 százalékpontos csökkentést 
tudott elérni. Ez alátámasztja azon törekvéseik 
folytatását, hogy következetes racionalizálással és 
üzemen belüli átszervezésekkel olcsóbban termel-
jenek. Ugyanakkor természetesen sok vállalatnál 
láthatóvá válnak a további személyzeti költség 
csökkentésének határai is.  

 
A saját gyártási mélység állandó csökkentése kö-
vetkeztében az autógyártóknak nemzetközi piaci 
helyzetük megőrzéséhez nagy teljesítményű, pénz-
ügyileg erős és megbízható partnerekre van szük-
ségük.  
 
Az IKB Deutsche Industriebank AG az autóipari 
beszállítói ágazat fejlődését az ügyfelei által be-
nyújtott éves zárások alapján elemzi. Összehason-
lítás céljára a bevont cégeket négy csoportra osz-
tották, mivel a teljes átlag vizsgálata az egyes érté-
kek nagy változatossága alapján a kifejezőerőt 
nagyon beszűkítené. 

 
Össztőkehozamok 
 
Az össztőkehozamok tekintetében az első három 
csoportnak sikerült részben jelentős javulást elérni, 
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Meg kell említeni, hogy a beszállítók beruházási 
hányadai a vizsgált időszakban magasabbak voltak, 
mint az autógyártóké, ami az erőforrás-
kihelyezésnek (outsourcing) tulajdonítható.  

míg a nagyvállalatoknak ismét visszaesést kellett 
elkönyvelni. Különösen feltűnő a tőkehozamok 
alakulása a 100 és 500 millió euró közötti teljesít-
ményt nyújtó csoportban. Ezeknél egyértelműen 
megjelennek a részesedések hozamai (pozitív 
pénzügyi eredmény). Ezen cégek közül soknak 
nyilvánvalóan stratégiai üzletrészekkel sikerült 
javítani piaci pozícionálásukat. 

 
Saját eszközök hányada 
 
Az új feladatoknak a beszállítók általi átvállalása 
és a gyártók globalizálódási stratégiájának követé-
se olyan beruházásokat feltételez, amelyek esetén a 
vállalatnak a korábbinál nagyobb kockázatokat kell 
vállalni. Ezért sikertényezővé válik a megfelelő 
saját tőke.  

 
Ebben az összefüggésben érdekes azoknak a nagy-
vállalatoknak a fejlődése, amelyeknél csökkenő 
irányzat mutatkozott. Ezeknek nem sikerült az 
erősen megnövekedett anyagköltségeket a sze-
mélyzeti költségek csökkentésével kiegyenlíteni.  

Az összehasonlítás azt mutatja, hogy a tárgyévben 
az első két csoport esetében a saját tőkebázis kis 
mértékben erősödött, míg a másik két csoportnál 
további romlás következett be. Ez annál inkább 
aggasztó, mert növekszik az alacsony bérszintű 
helyszínekkel szembeni versenyképesség biztosítá-
sához szükséges támogatási igény. 

 
Eladósodottság foka 
 
Az eladósodottság foka megmutatja a vállalat 
adósságtörlesztési képességét és bevált mint korai 
figyelmeztető indikátor. Jelen üzemi összehasonlí-
tás azt mutatja, hogy a két első csoport folyamatos 
javulást ért el, míg különösen a nagyvállalatok 
esetében fordított az irányzat, melyet sürgősen meg 
kellene fordítani. 

 
Melyek a jó beszállítók? 
 

 A beszállítói ágazatban nincs olyan specifikus 
szegmens, amelyben fokozott veszteséget lehet 
tapasztalni. Ugyanúgy a forgalomnövekedés és 
jövedelemnagyság között sem lehet szoros össze-
függést megállapítani. A jövedelmezőség független 
a vállalatnak a beszállítói piramison elfoglalt he-
lyétől is. Ugyanakkor a szakosodott cégek jöve-
delmezőbbek, mint a rendszerszállítók.  

Beruházási hányad 
 
A beruházási hányad egy vállalat lendületes fejlő-
désének mutatója, mivel a beruházások teremtik 
meg a termelékenység és a jövőbeni növekedés 
alapját. 
 
Figyelemreméltó, hogy a kis vállalatok 10%-kal a 
legmagasabb beruházási hányadot érték el, míg a 
többi csoport 5,2–6,6%-ot ért el. A beruházási 
célokhoz sorolható elsősorban az automatizálás, 
minőségbiztosítás és hatékonyságnövelés, aminek 
célja, hogy a jövedelmezőségi küszöböt csökkent-
ve a jövőbeni versenykövetelményeknek megfelel-
jenek. 

 
Néhány vállalat nem ismerte fel elég korán az új 
piaci helyzetet vagy merevebbek és lassabbak vol-
tak, mint a szerkezeti változások üteme. Ennek 
egyik oka, hogy a megszokott rutinokat senki sem 
adja fel szívesen. A régi folyamatok kitartóképes-
ségét gyakran alábecsülik. Sok vállalat kénytelen 
ilyen tapasztalatra szert tenni, mégpedig azok, 
amelyek hozzákezdtek a hosszadalmas átszerve-
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zéshez és az első látszólagos sikerek után újból 
szembetalálkoztak a régi szerkezetekkel és erővi-
szonyokkal. Ilyenkor a vezetés széles látókörére és 
érvényesítő erejére van szükség. 
 
A siker titkai 
 
Az elemzések azt mutatják, hogy a sikeres vállala-
tok az elmúlt években lényegesen javították szer-
kezetüket. A költségcsökkentés természetesen nem 
elég ahhoz, hogy az élesedő versenyben talpon 
maradjanak. Többek között azért sem, mert a költ-
ségcsökkentési és racionalizálási intézkedések 
hatásköre véges. Csak egyszer lehet következete-
sen csökkenteni az igazgatást, leépíteni a fölös 
hierarchiát és optimalizálni a folyamatokat. Hang-
súlyozni kell, hogy a létszámcsökkentéssel végre-
hajtott, nem differenciált költségcsökkentés csak 
rövidtávon vezethet javuláshoz. A jövedelmező 
növekedéshez azután a legtöbb esetben hiányzik a 
képzett személyzet és beszűkülnek a piaci lehető-
ségek. A múltban versenyelőnyök eléréséhez elég 
volt az olcsó termelés. Ez még ma is nagyon fon-
tos, de már nem elég. 
 
 
Innováció 
 
A sikeres beszállítók – mint a tapasztalat mutatja – 
erősek az innováció terén is. Ezért fontos egyér-
telműen meghatározni, hogy mely termékekkel 
lehet leginkább felülemelkedni a versenyen. Ezek a 
versenyelőnyök az idő során egyre rövidebbek 
lesznek, azaz a piacot mindig újra meg kell nyerni. 
Ennek fontos feltétele az innováció. Vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a piacvezető közepes beszállí-
tók nemzetközi sikerüket elsősorban átgondolt 
innovációs képességüknek köszönhetik. 
 
Megfigyelhető, hogy az utóbbi években sok be-
szállító egyértelműen növelte kutatási és fejlesztési 

ráfordításait. A kutatási és fejlesztési kiadások 
vizsgálata során természetesen figyelembe kell 
venni, hogy ezek az új termékek fejlesztéséhez 
csak input-értékeket képviselnek. Nem tájékoztat-
nak a felhasznált eszközök hatékonyságáról, sem 
pedig annak felhasználási irányáról. Az innováció 
közismerten alkotó folyamat – és ami a kreativitást 
illeti, a legfontosabb sikertényező az ember, tudá-
sával és képzelőerejével. 
 
Az innováció szempontjából ezért két tényezőnek 
van jelentősége: 
 
1. A vállalatnál először innovációnak kedvező 

légkört kell teremteni. Ez a vezetőség feladata. 
2. Támogatni kell a munkatársakat abban, hogy 

készek és képesek legyenek innovatív gondol-
kodásra és cselekvésre. 

 
Az innováció része a munkatársak képzése és mo-
tivációja. A képzettséget már az alkalmazáskor 
feltételként lehet megszabni, és azt oktatással to-
vább lehet fejleszteni. Valamivel nehezebb a hely-
zet a motivációval. A motivációt nem lehet taníta-
ni, és egyáltalán nem lehet elrendelni. A munka-
társnak látnia kell tevékenységének értelmét, és 
szívesen kell végeznie azt. Ezért kell az innováció-
nak kedvező légkör. 
 
 
A piacok nemzetközivé válása 
 
Figyelembe véve a vállalat globális beszerzési 
politikáját és azt, hogy a német autógyártók külföl-
di termelése egyre jelentősebb, a beszállítók köré-
ben is erősíteni kell a nemzetközi jelenlétet. A 
nemzetközileg gyártó beszállítóknak nagyobbak az 
esélyeik arra, hogy a mindenkori helyszínelőnyök 
kihasználásával a gyártóknak kedvező ajánlatot 
tudjanak tenni. A német autóbeszállítók ma már 
több mint hatvan országban gyártanak. A beszállí-

 4



Tanulmánytár * Gyártási logisztika 

• a jobb pénzügyi lehetőségek. tók nemzetközi orientációja nem új. A külföldi 
elkötelezettség az élesedő piaci követelmények 
miatt főleg az utóbbi években erősödött. Megálla-
pítható, hogy jelentős előnyt jelent, ha a gyártók a 
vevő közelében vannak. 

 
Az összefogások természetesen csak akkor éssze-
rűek és teszik lehetővé a felsorolt előnyök realizá-
lását, ha nemcsak a forgalom összeadása a cél, 
hanem olyan intelligens közös megoldásokat is 
kínálnak, amelyeknél kompetenciakötegeléssel 
hasznosítani lehet a szinergiahatásokat. Ezt gondo-
san meg kell vizsgálni, főleg, ha a partnerek kül-
földi vállalatok. A cél a piaci hatékonyság növelé-
se, a középvállalatokra jellemző rugalmasság elő-
nyeinek elvesztése nélküli. 

 
 
Együttműködés 

ég és stratégiai szövets
 
A gyártók globalizált termelési és beszerzési stra-
tégiái, a nemzetközi verseny kiéleződése, a fel-
gyorsult innovációs tempó, a kereslet individuali-
zálódása és az együttműködés a gyártó-, illetve 
beszállítói szinten éppen a középvállalatoknak 
jelent nagy kihívást. A „hiányzó értékek” itt hátrá-
nyosak lehetnek. Adott körülmények között ígére-
tes terveket kell feladni vagy elhalasztani, mert 
hiányzik a különleges know-how vagy nincs meg-
felelő anyagi háttér. 

 
Szükséges továbbá, hogy a partnerek céljai kompa-
tibilisek legyenek és az időtényezőt ne becsüljék 
alá. A gyakorlati tapasztalatok szerint az együtt-
működések meghiúsulásának oka, hogy  
 
• gyakran túl hamar várták a sikereket,  
• a partnerek érdekei nagyon eltérők,  
• nincs készség a nyílt partnerkapcsolatra vagy   
• az együttműködést fentről rendelték el anélkül, 

hogy a munkatársakat arra felkészítették volna.  
Ilyenkor az együttműködés és a stratégiai szövet-
ség nagyobb teherbírású bázist teremthet a fo-
gyasztók nagyobb igényeinek kielégítésére. A más 
vállalatokkal folytatott együttműködés ezenkívül 
lehetővé teszi olyan projektek megvalósítását, 
amelyeket egyedül nem lehet megoldani. 

 
 
Beszállítói park 
 
Egy működő példa  

A középvállalatok mindig is foglalkoztak a part-
nerkapcsolatok kérdésével, miközben a cégek 
többsége a múltban – ahogy a gyakorlat mutatta – 
inkább szkeptikus, sőt elutasító magatartást tanúsí-
tott. Időközben a vállalatok (főleg a vezetésben 
bekövetkező nemzedékváltás eredményeként) fel-
ismerik azokat az előnyöket, amit az együttműkö-
dés kínál. Ezek – helyes partnerválasztást feltéte-
lezve – a következők: 

 

Az Opel AG új módszert vezetett be az autógyár 
kialakításánál, amely számításba veszi a németor-
szági és európai kulturális környezetet. Eddig 
ugyanis a gyártervezés súlypontja a termelési fo-
lyamat volt, amelyhez igyekeztek hozzáigazítani a 
logisztikai feltételeket. Az Opel fejlesztési köz-
pontja által tervezett gyárakban a szerelési folya-
mattal egyenrangú követelményként kezelték az 
anyagáramlást is. A korszerű szemléletű gyárterve-
zés az értéktermelő folyamatokat és a közvetett 
tevékenységeket egységesen kezeli. 

 
• technológiai lehetőségek, 
• jobb hozzáférés a piacokhoz és forrásokhoz,  
• megosztott kockázat,  
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Eisenach, 1992 

 
 
 
 
 
 
 

Argentína, 1997 
 
 
 
 
 
 
 

Lengyelország, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

idealizált folyamat egy zöldmezős beruházáshoz, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rüsselsheim, 2002 

Az utóbbi évtizedben növekedett a gépkocsik vál-
tozatainak, ezzel együtt a színes alkatrészek, rész-
egységek és modulok száma. A szerelési sorrend-
nek megfelelő közvetlen szállítás feltételeit csak a 
szerelőcsarnok megfelelő kialakításával lehet ki-
elégíteni. Az eisenachi gyárban a gépkocsik szere-
lése egy négyszög alakú csarnokban folyik, amely-
ben párhuzamosan több szerelőszalag helyezkedik 
el. Ennek következtében alkatrészek közvetlen 
odaszállítása korlátokba ütközik, amire a külső 
beszállítóknak és a szerelési folyamatnak is tekin-
tettel kell lennie. Kínában, Thaiföldön, Argentíná-
ban és Lengyelországban a szerelőcsarnok kialakí-
tásánál már a logisztikai folyamatokat jobban fi-
gyelembe vették. A rüsselsheimi gyár, amely az 
Opel legkorszerűbb egysége, 2002-ben kezdte meg 
a termelést. Itt a hatalmas anyagmennyiségeket a 
szerelési sorrendnek megfelelően közvetlenül a 
felhasználás helyére szállítják (1. ábra). 
 
Összehasonlítva ezt a hagyományos szerelőcsar-
nokkal, amelynek homlokfalához csatlakozik a 
raktár, azonnal feltűnik a közvetlen anyagszállítás 
sokféle lehetősége. A teherautók számára 68 beálló 
helyet képeztek ki, ezekből az alkatrészeket, modu-
lokat és színes elemeket a beszerelés helyének 
közvetlen közelében rakják ki. A fő szerelőszalag 
egyes szakaszait úgy helyezték el, hogy a nagy 
tömegben szükséges anyagok beszerelésére a külső 
homlokzat közelében kerüljön sor. 
 
Rugalmas szerelőcsarnok 
 
A vevői és biztonsági követelmények sokfélesége 
jelentősen megnöveli a munkaszervezés iránti igé-
nyeket. Vannak hirtelen támadt, nehezen kiszámít-
ható hatások, amelyeket a logisztikával és a gyártá-
si folyamattal kell követni. Különösen a modellvál-
tás állítja a gyártásszervezést nagy kihívások elé, 
mivel ez több alapfolyamatban és a kapcsolódó 
logisztikában jelentős változásokat követel. 

 
1. ábra A szerelőcsarnokok fejlődése 
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2. ábra Közvetlen beszállítás a szerelőcsarnokba 

a rüsselsheimi gyárban 
 

 
Az egész gépkocsi szerkezetileg elkészül, mielőtt a 
lakkozott karosszériaelemeket lehívják. Ezzel a 
művelettel lesz teljes a végleges anyaglista. Mivel 
a változások elsősorban a logisztikai és beszállító 
egységeket érintik, a változások nincsenek jelentős 
hatással a fő szerelősorra. 

A rüsselsheimi új gyár szerelőcsarnokában a gyár-
tás a fő szerelősorban összpontosul. Tárolás és 
előszerelés helye a szomszédos beszállítói park, 
ahol gyártási és logisztikai alvállalkozók működ-
nek. Így a változások tompítva befolyásolják a fő 
szerelési sor műveleteit. A csarnok homlokzata 
elmozdítható egységekből áll, amelyek egy éjszaka 
alatt teherautók számára alkalmas beálló hellyé 
alakíthatók át, hogy a részegységek kirakodási 
helye a beszerelési hely közelébe essék. 

 
A karosszéria-elosztóközpontban rövid idő alatt ki 
lehet elégíteni a szerelés igényeit, mivel 254 féle 
lakkozott karosszériaelem áll rendelkezésre. 
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A rüsselsheimi új gyár fő jellegzetessége a lehető 
legnagyobb számú beszállítási ponttal kialakított 
szerelőcsarnok (2. ábra). A beszállító üzemek nagy 
része szintén a gyár területén helyezkedik el, álta-
lában 500 m-es távolságban. Az alkatrészek, rész-
egységek szállítását trélerekkel végzik, amelyek a 
szerelőcsarnok beálló helyeihez dokkolnak. A 
csarnokhoz csatlakozik a szabványos elemek raktá-
ra, amelyekből az elemeket könnyű kocsikkal vi-
szik a felhasználási helyhez. 
 
A beszállítói park és a külső beszállítók 
 
Annak ellenére, hogy gyártandó autók száma közel 
állandó, a felszerelés és a karosszéria lehetséges 
változatai a logisztikai feltételekre lényeges hatás-
sal vannak. A karosszéria-elosztóközpont elhagyá-
sa után pl. egy gyakori járműtípus összeszerelésére 
144 perc marad. Ez alatt az idő alatt kell az előre-
szerelt kábeleket, lámpákat, kapcsolókat a megfe-
lelő helyre juttatni. Mindezeket az elemeket a gyár-
tási sorrendnek megfelelően kell leszállítani, a 
szabványos alkatrészeket pedig az óránkénti fel-

használásnak megfelelő ütemben kell a szerelési 
állásokhoz eljuttatni (3. ábra). A beszállítás szer-
vezésében különbséget kell tenni a beszállítói 
parkban működő alvállalkozók és a külső alvállal-
kozók között, amelyek az autógyár távolabbi kör-
nyezetében helyezkednek el. 
Az anyagkészlet minimálása sűrű beszállítást kö-
vetel. Ez kb. óránkénti gyakoriságot jelent. A te-
herautók optimális kihasználása érdekében a lo-
gisztikai vállalatok vegyes (több üzemből jövő) 
szállítmányokra törekednek, ami különösen nehéz 
szervezési feladatot jelent. 
 
Az angliai Ellesmere Port gyárban, ahol az Astra 
modellt gyártják, beszállítói parkot létesítenek, 
ahol négy épületben állítják elő az előre szerelt 
részegységeket. Ezek a beszállítókat elsőrendű 
beszállítóknak (first tier supplier) nevezik, megkü-
lönböztetve a másodrendű beszállítóktól (second 
tier supplier), amelyek a beszállítói park üzemeibe 
szállítanak anyagokat, elemeket. 
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3. ábra A karosszériaelemek beszállításának 

ütemterve a rüsselsheimi gyárban 
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Az Opel legtöbb telephelyén beszállítói park mű-
ködik. A gyors szállítás ipari körzetekben csak úgy 
valósítható meg, ha a beszállítók a szerelőüzem 
közelében vannak. Új (zöldmezős) gyárak létesíté-
sekor a beszállítói együttműködés nélkülözhetetlen 
előfeltétel. 
 
 
Az együttműködés sikere 
 
A tapasztalat azt mutatja, hogy sok együttműködés 
azért nem sikeres, mert kevés figyelmet fordítanak 
a sikert meghatározó tényezőkre. 
 
Minden vállalatnak szüksége van egy elképzelésre. 
A stratégia válasz arra a kérdésre, hogyan akarja a 
vállalat megvalósítani elképzeléseit. Ennek alapján 
határozzák meg az operatív célokat és az azok 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. A stratégia 
tehát nem több és nem kevesebb, mint az a művé-
szet, hogy a változásokat irányítsák ahelyett, hogy 
azok irányítsanak. A sikerrecepteket csak ritkán 
lehet egy az egyben átvenni.  
 
Az utóbbi évek élénk autókonjunktúrája a beszállí-
tók számára is lehetővé tette az üzlet egyértelmű 
bővítését. Természetesen az erőteljesen növekvő 
forgalom nem egy általában magasabb hozam-

szintben csapódik le. Csak a kisebb vállalatoknak 
sikerült jövedelmüket javítani. Ez az eredmény is 
igazolja, hogy a beszállítók továbbra is mennyire 
ki vannak téve a verseny- és költségnyomásnak. 
Sok vállalat továbbra is jelentős beruházásigénnyel 
néz szembe. Egyrészt meg kell felelni a gyártó és a 
beszállító közötti megváltozott munkamegosztás-
ból eredő feladatoknak, másrészt stratégiai újraori-
entálódással kell erősíteni a versenyképességet. Ha 
a német gyártók a világpiacon meg akarják tartani 
helyzetüket, szükségük van a beszállítók teljesítő-
képességére és innovációs erejére, akiknek közép-
vállalati szerkezete, innovációs ereje és rugalmas-
sága nélkülözhetetlen. A gyártók rövidtávú sikertö-
rekvése nem állhat ellentmondásban a közép- és 
hosszú távú stratégiával. 
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