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Bizalom az elektronikus ellátási láncokban 
 
 

Az ausztrál kormány és az Európai Bizottság számára készített két független jelentés körvonalazta azt a sok 

előnyt, amelyet az ausztrál gazdaság és az Európai Unió országai nyerhetnek az e-kereskedelmi stratégiák 

honosításával. Ezek a jelentések megkísérlik az e-kereskedelemnek a gazdaság különböző szektoraira gya-

korolt hatását összegezni. Azaz, megvizsgálják az e-kereskedelem folyamatos gyors növekedésének várható 

makrogazdasági hatásait, így a termelés és a fogyasztás növekedéséhez, a foglalkoztatáshoz és a termelé-

kenységhez való hozzájárulását két eléggé különböző régióban. 

 

Tárgyszavak: e-kereskedelem; ellátási lánc; felmérés; kiskereskedelem; Európai Unió; Ausztrália. 

 
E-kereskedelmi jóslatok 
az Európai Unióban és Ausztráliában  

Az ausztrál kormánynak készült jelentés, amely az 
e-kereskedelem által előidézett szerkezeti változá-
sokra koncentrál, arról győz meg, hogy az e-
kereskedelem széles körű alkalmazása előre vetíti: 
a hatékonyabb (online) üzletvitel mind közvetle-
nül, mind közvetve nettó előnyöket fog eredmé-
nyezni. A projekt részeként végrehajtott szimuláci-
ós kísérletek azt támasztják alá, hogy a nettó hatás 
a nemzeti termék 2,7 százalékos növekedése lehet, 
és a bővített fogyasztás (enhanced consumption, 
ami az anyagi jólét mutatója) tízmilliárd dollár 
lehet a következő évtizedben. 

 
Az EU nagyon optimista az elektronikus kereske-
delem kérdésében. Azt jósolja, hogy a közvetlen 
helyettesítéseket és a hagyományos munkahelyek 
csökkenését is beszámítva, a közvetett termelést, a 
hozzáadott értéket és a foglalkoztatást sokszorozó 
hatások révén „három közvetett munkahely jut egy 
közvetlenül létrehozottra”. Továbbá úgy becsüli, 
hogy 58 milliárd euró jövedelem lesz a szektorban 
a XXI. század elején. Ennek nagy részét az ellátási 
láncokon belüli kölcsönhatások és az eladó–vevő 
viszony új, gazdagabb dimenziójának bevezetése 
generálja. 

 
Mindkét jelentés egyetért abban, hogy a növeke-
déshez kezdetben a vállalatok közötti e-
kereskedelem fog hozzájárulni. Kezdetben ez a  

 7



Tanulmánytár * Általános kérdések 
 
 

terület lesz az, amely a legtöbbet fogja nyerni a 
csökkentett költségek és árak, valamint a nagyobb 
nemzetközi versenyképességhez vezető javított 
üzleti gyakorlat hatékonyságából.  
 
 
QR, ECR, JIT 
 
A gyors válasz (quick response, QR) üzleti straté-
gia az információtechnológiának (IT) köszönheti 
létrejöttét. Javítja a kommunikációt és a koordiná-
ciót az ellátási lánc tagjai között. A QR a meglévő-
től eltérő üzletviteli gyakorlat. Kiskereskedelembe-
li just-in-time-nak (JIT) is szokták nevezni, mert 
célja a készletek jobb menedzselése és mozgatása 
az elosztási láncban. Kapcsolódó stratégia a haté-
kony fogyasztói válasz (efficient consumer 
 

response, ECR), amelyet eredetileg a QR-re ala-
poztak, de célzottan az élelmiszer-kereskedelemre 
alkalmazza a QR elveket (1. ábra). 
 
A QR, az ECR és a JIT egyaránt azt célozza, hogy 
olyan alacsonyan tartsák a készleteket, amennyire 
csak lehet – anélkül, hogy a javak kifogynának –, 
és hogy gyorsan utána szállítsanak, mihelyt szük-
séges, megelőzve a raktár kiürülését. A QR és ECR 
messzebbre terjed ki a gyártásbeli JIT esetében 
szokásos páros kapcsolatoknál, az ellátási lánc 
mindegyik szintjére kiterjedő kapcsolatokat hoz 
létre. Az eddigi QR-nézetek megfelelőek voltak a 
QR-elrendezések sajátos tulajdonságait illetően, 
azonban gyakran nem veszik észre azokat a lénye-
ges elemeket, amelyek akkor kellenek, ha a QR-t 
globális üzleti stratégiaként fogjuk fel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kategória-
menedzsment 

 
1. ábra Az ECR kapcsolatai  

 

hatékony 
készlet-

osztályozás 

hatékony 
termék-

bevezetés 
ECR hatékony 

reklám 

hatékony 
árufeltöltés 

tevékenység szerinti 
költségszámítás 

EDI 

folyamatos 
árufeltöltési program 

számítógéppel segített átrakással (cross-docking) 
/ közvetlenül a raktárból rendelés (CAO) 
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A kezdeti tanulmány szerint az előrejelzések kétfé-
leképen javíthatók. Először is a tervezési rendszer 
javításával, másrészt az előrejelzés elkészítése és 
az aktuális esemény bekövetkezése közötti idő 
lerövidítésével. Úgy gondolták, hogy míg a terve-
zés pontossága növelhető, a legnagyobb nyereség 
azzal érhető el, hogy időben lerövidítik az ellátási 
láncot – ezzel a készlet-előrejelzési döntéseket 
időben közelebb viszik a fogyasztóhoz. Az üresjá-
ratok kiküszöbölésével csökkenthető az ellátási 
lánc hossza, ami lecsökkenti a döntési folyamat 
bizonytalanságát, mert az előrejelzés hibája ará-
nyos az előrejelzéstől az eseményig eltelt idővel. 
Ennek eredményeképpen felgyorsult a lánc. 

A legtöbb üzletágban az erős verseny arra készteti 
a szervezeteket, hogy jobb módszereket keresse- 
nek a termék minőségének, a fogyasztók kiszolgá-
lásának és a tevékenység hatékonyságának javítá-
sára, hogy versenyképesek maradjanak. A QR és 
ECR két üzleti módszer, amelyet a cégek azért 
alakítottak ki, hogy a verseny kihívásának megfe-
leljenek. 
 
A QR-nek és ECR-nek számos meghatározása van. 
A továbbiakban a következőt értjük e két fogalmon: 
 
A QR (és ECR) egy fogyasztó által vezérelt, ellátá-
si láncbeli partnerek által végzett, kooperatív ter-
vezéssel kapcsolatos üzleti stratégia, amelynek 
célja, hogy a megfelelő javak a megfelelő helyen 
legyenek a megfelelő időben, az IT és a rugalmas 
gyártás felhasználásával, hogy ki lehessen küsz-
öbölni a nem hatékony elemeket az egész ellátási 
láncból. 

 
Az egyetemes termékkódok (UPC) és az eladási 
helyen (PoS) végzett leolvasás bevezetése a nyolc-
vanas évek közepén lehetővé tette a kiskereske-
delmi láncok számára, hogy maguk kövessék 
nyomon a termékek mozgását az elosztó közpon-
tokban a be- és kimeneti bizonylatok segítségével 
és a boltokban a helyi leolvasással. Egyidejűleg a 
kiskereskedők és szállítóik között EDI-hálózatokat 
létesítettek, és némelyik gyártó is EDI-hálózatot 
állít fel a beszállítóihoz. Az EDI alkalmazása a 
kiskereskedőknél és szállítóiknál jórészt adminiszt-
rációs megtakarításokból adódó, rövid távú elő-
nyökkel járt ott is, ahol az EDI-t csupán a meglévő 
okmányforgalom automatizálására használták fel. 
Arra lehetett következtetni, hogy ha az EDI-t a 
logisztikai rendszer költségeinek csökkentésére 
alkalmaznák, jóval nagyobb megtakarításokat le-
hetne elérni. 

 
Egy esettanulmány a ruházati termékek köréből 
 
Egy nyolcvanas években készült tanulmány a ter-
mékek áramlását vizsgálta az ellátási láncban a 
nyersanyagoktól a textíliákig, majd a ruházaton át 
a kiskereskedelemben, végül a fogyasztóhoz. A 
tanulmány eredménye azt mutatta, hogy átlagosan 
hatvanhat hétre van szükség ahhoz, hogy a nyers-
anyagból a fogyasztóhoz eljuttatott végtermék 
legyen. Mintegy huszonötmilliárd dolláros haté-
konyságveszteséget becsültek, amely főként a 
kényszerű leértékelések, árengedmények, raktárki-
ürítések és a fölös készletek szállítása miatt lép föl. 
Előrejelzési problémák is sújtották az üzletágat, 
mert az ellátási láncban az előrejelzések hossza 
túlnőtt az egy éven. A lánc résztvevői csak becsül-
ni tudják, hogy mit fog a fogyasztó kérni akkor, 
amikorra a termék eljut a piacra. 

 
Az eladási helyeken adatgyűjtéssel nyerhető in-
formációk párosítása az EDI-vel lehetővé tette az 
eladási adatok elterjesztését a teljes ellátási láncon, 
így az eladási adatok az eladási pontból „vissza-
folynak” az ellátási lánc mentén. 
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1. táblázat A QR használatával a termékek és az információk 
áramlása is felgyorsul a ruházati láncban. A javak 
gyorsabban haladnak a fogyasztó felé a gyártási és 
szállítási idők csökkentésével, és azoknak a nem 
hatékony elemeknek a kiküszöbölésével, amelyek 
előnytelenek az ellátási lánc egésze szempontjából. 
A javaknak ezt a gyorsabb áramlását a nagyobb 
válaszadási készség teszi lehetővé, amely annak az 
eredménye, hogy a számítógépen alapuló kommu-
nikációs rendszer a korábbinál gyorsabban közvetí-
ti a fogyasztói preferenciákat az ellátási lánc min-
den egyes tagjához.  

A vizsgált kiskereskedelmi cégek profilja 
 
Kategória Százalék 

Ruházat és lábbeli 1,8 

Háztartási gépek/fogyasztói elektronika 5,6 

Könyvek/audio/video 5,5 

Csomagolt/fogyasztási cikkek 29,4 

Hardver/lakásfelszerelés 8,0 

Sport 4,9 

Textíliák 6,2 

Egészség és kozmetika 9,8 

Tartós élelmiszer és italok 9,2 

Friss élelmiszer és italok 6,2 

Egyéb 7,9 

Összesen 100 

 
Kiskereskedelem  
az ötödik kontinensen  
  
Az ausztrál kiskereskedelem felméréséhez a szek-
tor azon szállítóira szűkítették a vizsgálatot, ame-
lyek legalább egy vevőjükkel elektronikusan ke-
reskedtek. A felmérésbe bevont összes szállító 
kereskedett elektronikusan a fogyasztói bázisával, 
amely magába foglalta Ausztrália legnagyobb kis-
kereskedelmi cégeit (többek közt: Coles Myer 
csoport, Woolworths, Big W). Körülbelül ezeröt-
száz céget kerestek meg, a használható válaszok 
aránya 11 százalék volt. A cégek profilját az 1. 
táblázat, a forgalmukat a 2. táblázat

2. táblázat 
A vizsgált kiskereskedelmi cégek forgalma 

 
Forgalom (USD) Százalék 

< 5 millió 34,9 

6–10 millió 15,3 

11–25 millió 20,2 

26–50 millió 9,2 

51–100 millió 7,4 

101–200 millió 3,7 

201–500 millió 4,3 

501 millió–1 milliárd 1,8 

Nem válaszolt 3,2 

Összesen 100 

 ábrázolja. 
 
Fogyasztói bizalom 
 

 A fogyasztói bizalom kifejezés azt sugallja, hogy a 
szállítóknak szükségük van arra, hogy bizalmas 
kapcsolatot fejlesszenek ki a fogyasztóikkal, hogy 
ezáltal megkülönböztessék magukat versenytársa-
iktól. A cél az, hogy az elégedett ügyfelet hű ügy-
féllé tegyék. A fogyasztói bizalom kiemeli azt a 
képességet, hogy megértsük és megválaszoljuk a 
nagyon különleges fogyasztók nagyon speciális és 
változó igényeit, a termékek és szolgáltatások fo-
lyamatosan ezen szükségletekhez szabásával. 

Az információs rendszerek támpontokat adnak a 
fogyasztói preferenciákhoz, de az emberi kapcsolat 
szükséges ahhoz, hogy megtudjuk, mit is akarnak 
igazából az emberek. Három főbb fogyasztói 
szempont van.  
1. Átláthatóság, amely szerint a vevőben azt az 

érzést kell kelteni, hogy pontosak vagyunk, 
megbízhatóak és igazodunk a szükségleteik-
hez.  
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2. Különbözőség, amely szerint a vevőnek világos 
és kényszerítő okot kell adnunk, amiért minket 
kell választania a számos lehetőség közül.  

3. Vezető pozíció, amely szerint a vevő szívesen 
társul a győztesekkel és a jó helyzetű cégekkel.  

 
A fogyasztói bizalom fokát a vevő és szállító kö-
zött megosztott adatok terjedelmével mérték, éspe-
dig hogy milyen mértékben osztja meg a vevő az 
eladási helyek adatait a szállítóival. 
 
Az elektronikusan kereskedő szállítók 52 százaléka 
kapta meg a vevőitől az eladási helyi adatokat. Ez 
átlagosan az összes eladásaik 32 százalékát tette ki. 
Az USA-ban 1998-ban az összehasonlítható adat 
79 százalékos hozzáférés volt az eladási helyi ada-
tokhoz. Érdekes módon, a szállítók mintegy egy-
harmada úgynevezett adattárházat (data warehouse) 
használt a vevőitől kapott adatok tárolására.  
 
A 3. táblázat mutatja a szállítók által adattárházban 
karbantartott adatok típusát. 
 

3. táblázat 
Az adatáruházakban tárolt adatok típusa 

 
Adattípus A cégek aránya 

Ausztráliában 
(%) 

A cégek aránya 
az Egyesült 

Államokban (%)

Saját termékek 32,5 – 

Kategóriaadat 13,5 33 

Eladásösztönzés/ 
üzletbeli display történet 

11,0 14 

Tárolási adatok   6,1 14 

Piacikosár-adatok   4,3   8 

 
Közös tervezés és előrejelzés  
 
A közös tervezés és előrejelzés a partnerek meg-
osztott információján és tervezésén alapuló üzleti 

tevékenységek együttese. A siker a partnerek által 
megosztott, és szokás szerint interneten és elektro-
nikus adatcserével a polcok pontosabb feltöltése 
érdekében közölt információktól és előrejelzések-
től függ. Mindenki, aki kapcsolatba került az 
együttműködve végzett tervezéssel és előrejelzés-
sel, megegyezik abban, hogy annak következmé-
nyei drámaiak. Mégis, az elgondoláshoz nemcsak a 
partnerek közötti bizalom, hanem technológiai 
beruházás is szükséges, amely lehetővé teszi az 
elkülönült rendszerek közötti folyamatos adat-
cserét. 
 
A QR és ECR célja, hogy új kapcsolatokat hozza-
nak létre az ellátási láncbeli partnerek között, hogy 
a nem hatékony tevékenységeket kiküszöböljék, és 
a javak továbbítását felgyorsítsák az ellátási lán-
con. A fogyasztói bizalom és a közös tervezés 
szintjének emelése az egyik a célhoz vezető kulcs-
fontosságú eszközök közül. A szállítókat megkér-
deztek, milyen mértékben alakították ki kulcsfon-
tosságú vevőikkel a szezonális előrejelzést. Keve-
sebb, mint a felük egyáltalán nem vesz részt a sze-
zonális előrejelzés előkészítésében.  
 
Nagyon jellemző, hogy öt szállító közül kettő nem 
készít a vevőivel aktívan szezonális előrejelzést. 
Ez még jobban aláhúzza azt a zavaró jelenséget, 
hogy jóllehet nagy az érdeklődés a QR és ECR 
ellátási láncbeli kezdeményezések iránt, mégis 
általánosságban hiányzik az érdeklődés a szállítók 
részéről a teljes stratégia megvalósítására. A vá-
laszadókat megkérdezték arról, hogy a vevőik ad-
nak-e előrejelzéseket. Csak 14,5 százalék jelentett 
előrejelzéseket, bár néhányan állították, hogy há-
rom éven belül tervezik adatok fogadását. Azt is 
megkérdezték tőlük, hogy állítanak-e fel közös 
célokat a legfontosabb vevőikkel. A 4. táblázat 
mutatja a számszerűsíthető közös célok kitűzését a 
szállítóknál. 
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4. táblázat 
Szállítók által használt mérőszámok 

 
Közös célok Használat

százalékban 

Eladási célok 71,8 

Raktári célok 44,8 

Tömegcikkekkel összefüggő célok   3,7 

Nyereségességi célok 25,8 

Új termék sikere 18,4 

Elektronikus termékértékesítési célok   6,1 

Készletforduló célok 20,9 

Összes bevezetési idő csökkentése 
(termékelgondolástól az eladási helyig) 

20,9 

Vevők elégedettségével kapcsolatos célok  
(termékelgondolástól az eladási helyig) 

20,2 

Teljesítési célok 18,4 

 
Raktárkészlet feltöltése  
 
Sok szervezet szenved a kettős problémától, hogy 
kifogy némelyik termék a polcról, míg egy másik 
termékből fölösleges többletek vannak a kiskeres-
kedelmi raktárakban. 
 
A fogyasztók kezdeményezik a QR újratöltési fo-
lyamatot, amikor vásárolnak a kiskereskedelmi 
raktárból. Ezek a vásárlások szükségleteik és aka-
ratuk kifejezése. Ezeket a szükségleteket és akara-
tokat a kiskereskedő rögzíti mint áruforgalmi in-
formációt az eladáshelyi adatfelvétellel, szokáso-
san a méret, stílus, szín és márka megadásával. 
Három fő módja van annak, ahogyan a PoS-
adatokból készletfeltöltési rendelés lesz.  
• 

• 

• 

A kiskereskedő adhat a szállítónak egy általános 
meghatalmazást rendelések elkészítésére és le-
szállítására egyeztetett módszer szerint, anélkül, 
hogy a vevő egyedileg felülvizsgálná a rendelé-
seket. Ez az eladóvezérelt készlet (vendor-
managed inventory, VMI) megközelítés főként a 
diszkont kiskereskedők és szállítóik között hasz-

nálatos. A kért és használt információ mennyisé-
ge a szállító nagyságától függ. Általában a nagy 
szállítók kérik ezt a fajta információt, és előnybe 
részesítik azt, hogy maguk elemezzék azt egy 
VMI-rendszerben, míg a kisebb szállítók csak 
aggregát eladási adatokat akarnak.  
A második megközelítés szerint a szállító elké-
szít egy rendelést, és elküldi a kiskereskedőnek 
mint visszaigazolást. Ebben a rendszerben a kis-
kereskedő vevő felülvizsgálja és jóváhagyja a 
javasolt mennyiségeket, és módosítja, ha szüksé-
gesnek tartja. Bár ez a megközelítés több idővel 
jár, mint a VMI, de lehetővé teszi a kiskereske-
dőnek, hogy olyan információkra alapozva dönt-
sön, amelyek esetleg a szállítónak nincsenek a 
birtokában (például a versenytársak kínálata). 
A harmadik megközelítés szerint a kiskereske-
dő készíti a rendelést, saját szoftverjét és adat-
elemző rendszerét használva, majd továbbítja 
azt EDI-vel a szállítónak. Vannak kiskereske-
dők, akik ugyan maguk készítik rendeléseiket, 
mégis megosztják PoS-adataikat a szállítóikkal, 
hogy jobb alapot adjanak nekik az eladások elő-
rejelzéséhez és a termelés ütemezéséhez. A ve-
vők igyekeznek a készletet a lehető legalacso-
nyabb szinten tartani, annak fenntartásával, 
hogy képesek legyenek a vevőik igényeinek ki-
elégítéséhez szükséges mennyiségű terméket 
tartani. Túlságosan nagy készlet fölösleges 
fenntartási költségekkel jár, míg a raktár gyako-
ri kiürülése elmulasztott eladásokat okoz. 

 
A VMI fő előnye, hogy a raktárkészlet szintje (kü-
lönösen a biztonsági készleteké) és a kifogyás koc-
kázata is lényegesen csökkenthető. Ez előnyös 
mind a kiskereskedőnek (kisebb fenntartási költsé-
gek és rendelési tranzakciók kiküszöbölése), mind 
a szállítónak (a készletigények korai jelzése a ter-
melési követelményeket sokkal megjósolhatóbbá 
teszi) (2. ábra). 
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fogyasztó gyártó raktár elosztó kiskereskedő 

hagyományos ellátási lánc 

fogyasztó gyártó raktár elosztó 

fogyasztó gyártó 

csökkentett ellátási lánc 

e-bolt ellátási lánc 

kiskereskedő elosztó raktár gyártó fogyasztó 

elektronikus eladási hely (EPOS) ellátási lánc 

kiskereskedő gyártó raktár elosztó fogyasztó 

VMI ellátási lánc 

információáramlás 
anyagáramlás 

 
2. ábra Öt különböző ellátási lánc forgatókönyv 

 
Azt találták, hogy a QR javította tervezést, mivel 
növelte az információ megosztását, s így a kiskeres-
kedők visszatartott információiból adódó üresjára-
tokat kiküszöbölték. Mindazonáltal ez a gyorsulás 
csak az ellátási lánc első kapcsolódásánál lépett fel – 
a kiskereskedők és gyártók között –, és nem haladta 
meg ezt az első harmadot. A kiskereskedők azon 
kívánsága, hogy kisebb és gyakoribb szállításokat 
kapjanak, nem teljesült, a nagyobb elosztási költsé-
gek és az automatikus feltöltési programok gyerek-
betegségei miatt a javak felgyorsított áramlása nem 
terjedt át az elosztási lánc további részeire.  
 
A válaszoló szállítók 59,7 százaléka vesz részt 
önműködő készletfeltöltő programban vevőivel, 

míg 27,2 százalékuk jelezte, hogy nem szándékoz-
nak ilyenben részt venni. A fennmaradó 13,1 szá-
zalék tervezi, hogy a következő három évben be 
fog vezetni önműködő készletfeltöltő programot. 
 
Meglepő, hogy a szállítóknak éppen egynegyede 
nem szándékozik önműködő készletfeltöltésben 
részt venni, mivel korábbi vizsgálatok szerint a 
QR-ben részt vevők megerősítették versenypozíci-
óikat, összehasonlítva azokkal a cégekkel, amelyek 
nem vettek részt benne. Ennek magyarázata a vála-
szoló cégek kis mérete – felüknek kevesebb mint 
tízmillió dollár a forgalma –, és a kiskereskedők 
döntése, hogy az önműködő feltöltéssel a nagy 
volumenű szállítókra koncentrálnak. Mindazonáltal 
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Az e-kereskedelem támogatásától megkövetelik, 
hogy az üzleti partnerek ellenőrizhessék a termék 
leszállítási státusát, hogy mint elektronikus közve-
títő működjék, vagy, hogy egyszerűen segítse a 
kapcsolattartást (például e-mail). 

ez az eredmény világosan mutatja, hogy az e-
kereskedelem nem teljesen terjedt el a kiskereske-
delmi ellátási láncban, és talán nem is valószínű, 
hogy elterjed a közeljövőben. Ez megkérdőjelezi, 
hogy valóban olyan gyorsan fognak-e az EU és az 
ausztrál kormány jelentésében sugalmazott elő-
nyök megvalósulni. 

 
Eltekintve a vevőktől, akik információkat osztanak 
meg a szállítóikkal a PoS- és egyéb adatok fel-
használásával (pl. közvetlen előrejelzések a vevők-
től), a szállítók egyre inkább használnak webolda-
lakat, hogy a vevőiket ellássák bizalmas informá-
ciókkal. Ennek a szolgáltatásnak a mértéke azt is 
jelzi, hogy milyen szinten támogatják a vevőiket. 

 
 
Az e-kereskedelem támogatása 
 
Sokan azt javasolják, hogy az online támogatás 
legalacsonyabb szintje egy alapvető weboldal le-
gyen, amely a jelenlegi és a potenciális vevőknek 
információkat ad az eladott (gyártott, nagyban 
eladott vagy elosztott) termékek természetéről. Ez 
az információgyűjtési fázis gyakran jár elektroni-
kus katalógus készítésével. A céggel társult más 
virtuális oldalakhoz linkek adhatók meg, amelyek 
a termékkel kapcsolatos műszaki tanácsadást is 
tartalmazhatnak. A szolgáltatás ezen szintje hason-
ló az „üzlettől fogyasztóhoz” (B2C, „ügyifogyi”) 
típusú e-kereskedelemhez, ahol az egyéni vásárló 
keres alapvető információt az általa megvásárolni 
szándékozott termékek csoportjáról. A két fajta 
vevő közötti különbség az, hogy az „üzletközi” 
(B2B) esetben a vevő szokás szerint egy másik 
vállalkozás, az „ügyifogyi” esetben a vevő egyén. 
Ezt a szintet gyakran hívják elektronikus marke-
tingnek. 

 
Megkérdezték a szállítókat, van-e weboldaluk. 
39,4 százalék jelezte, hogy igen (az USA-ban ez 65 
százalék volt). Azon cégek közül, amelyeknek nem 
volt weboldala, 39 százalék jelezte, hogy szándé-
kában van létesíteni egyet három éven belül, 21 
százaléknak nincs egyáltalán semmi terve. Az 5. 
táblázat mutatja, hogy azok, akiknek van webolda-
la, milyen célra használják azt. 
 

5. táblázat 
Honlap használata 

 
A honlap célja Ausztrália 

(%) 
Egyesült 

Államok (%)

Általános 
céginformációk  

27,0  

Katalógusok és termék-
információk megjelenítése 

25,2 59,0 

Rendelésfelvétel    6,1 18,0 

Vevőfelmérés   1,2  

Általános információk 
más szállítók számára 

31,3  

Speciális információk  
egyedi szállítók számára 

  2,5  

Vásárlás   0,6  

Egyéb   6,1 23,0 

 
A másik szélsőség esetében a vevők képesek a vá-
sárlást online intézni olyan rendelési kérdőívek ki-
töltésével, amelyek háttéradatbázisokhoz kapcso-
lódnak. Gyakran használják az EDI-t vagy magán-
hálózatot, illetve mind gyakrabban az internetet. A 
nagyobb szervezetek (nagy szállítók, nagy vevők) 
extraneten kínálnak hozzáférést információs rend-
szerükhöz. Ez egy saját hálózat a társult szervezetek 
között, magánhálózati vagy nyilvános internet útján.  

 14



Tanulmánytár * Általános kérdések 
 
 

Az ausztrál szállítók igénye egyre nő a vevőikkel 
(a nagy kiskereskedőkkel) kialakítandó bizalma-
sabb kapcsolatra, növekvő együttműködéssel a 
tervezésben és az adatok megosztásában. USA-beli 
megfelelőikkel összehasonlítva, az ausztrál szállí-
tók nem kapnak annyi és olyan adatot, amire szük-
ségük volna ahhoz, hogy közreműködjenek az 
előrejelzésben és tervezésben, és így segítsék őket 
abban, hogy nemzetközileg is versenyképesebbé 
váljanak. Ahol formalizált mérőszámokat használ-
tak, ott is lényegében a hagyományos eladási célok 
mérésére koncentráltak. Nagyon kevés szervezet 
használt más technikát a teljesítmény mérésére, 
mint pl. ”lead time” célok, készletfordulók vagy a 
termékek elektronikus eladásával közvetlenül kap-
csolatos célok. A nagyobb bizalomnak további 
megosztott haszonhoz kell vezetnie, és ezáltal egy 
hatékonyabb kiskereskedelmi ágazatot kell létre-
hoznia. 

Az az eredmény, mely szerint a válaszolók 60 szá-
zalékának nem volt honlapja, és hogy ezeknek a 
cégeknek 21 százaléka nem is szándékozik létre-
hozni, világosan mutatja az Egyesült Államok és 
Ausztrália közötti különbséget az e-kereskedelmi 
technológia használatában. Ez azt is jelenti, hogy a 
két piac összehasonlításakor óvatosan kell eljárni, 
mert a kettő között alapvető technológiai, méretbe-
li és piaci különbségek vannak. Továbbá ez meg-
erősíti azt az eredményt, hogy Ausztráliában hi-
ányzik az elkötelezettség a QR és ECR gyakorlá-
sához szükséges technológiák és lényeges üzleti 
tevékenységek bevezetéséhez. 
 
 
Következtetések 
 
Manapság a hatalmas információtechnológiai be-
ruházások olyan irányba viszik a szervezeteket, 
hogy másképp lássák és gondolják el üzleti tevé-
kenységüket. A helyzet a következőképpen foglal-
ható össze: „változtassuk meg amit csinálunk, aho-
gyan csináljuk, akivel csináljuk, és az eszközöket, 
amelyekkel megcsináljuk”. Az ágazat kétségtele-
nül új üzleti szabályokkal néz szembe, egyidejűleg 
az egyik legkeményebb környezettel, amelyben 
valaha működött.  

 
Míg a szállító cégek többsége önműködő készlet-
feltöltési rendszert használt, annál feltűnőbb, hogy 
a szállítók több mint egynegyede jelezte, nem 
szándékozik efféle rendszereket bevezetni. Ez nem 
különösen jó hír fogyasztóik számára. A szállítók 
által nyújtott e-kereskedelmi támogatás kevesebb 
mint a fele az USA-belinek. Ez a tény azt a követ-
keztetést sugallja, hogy az ausztrál szállítóknak 
még hosszú utat kell megtenniük, amíg elektroni-
kus támogatást fognak nyújtani a kulcsfontosságú 
üzleti vevőiknek. Ez az általános visszafogottság 
az e-kereskedelmi eszközök használatában részben 
magyarázható azzal, hogy a nagyméretű kiskeres-
kedelmi vállalatok a szállítóikat úgy erőltették 
QR/ECR technikák bevezetésére, hogy kevéssé 
magyarázták meg nekik az abból eredő megosztott 
előnyöket. 

 
Amikor az ágazat vezetői felismerték, hogy milyen 
fontos az ellátási lánc menedzselése, számos kü-
lönböző modellt használtak az egységes irányítási 
technikák létrehozására. Például a ruházati, textil- 
és lábbeli ágazatban a QR-t használták mint fo-
gyasztóvezérelt üzleti stratégiát az ellátási partne-
rekkel történő kooperatív tervezésre. Az élelmiszer-
kereskedelemben a hatékony fogyasztói választ 
(ECR) tekintették az élelmiszerellátási lánc átalakí-
tójának a „push system”-ből a „pull system”-be.  
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A Forrester Research felmérése szerint, bár Kanadának, az Egyesült Királyságnak, Ausztráliának és 
az Egyesült Államoknak közös a nyelve, netes életüket gyökeresen eltérő vonások jellemzik. Az ausztrá-
lok többsége egyetértett a „Technika fontos számomra”, illetve a „Szeretem, ha életstílusom nagy ha-
tással van a többi emberre” állításokkal. Ezek alapján úgy tűnik, őket csábítják el leginkább a kis 
kütyük és webes csodák, noha a szélessávú kapcsolattal rendelkezők aránya Ausztráliában a legala-
csonyabb: az on-line felhasználók mindössze négy százaléka.  

Kanada viszi a pálmát az internetezés terén, hiszen népességének 64 százalékuk látogat az internetre 
legalább egyszer egy hónapban, 22 százalékuk szélessávú kapcsolaton keresztül. Kanadában a legma-
gasabb: 6,7 százalék a felnőtteknek szánt oldalakat látogatók aránya, viszont a legalacsonyabb, 2,5% 
az aukciós célok miatt netezők aránya.  

Az Egyesült Királyság lakosai mohó online újságolvasók. A felhasználók 82,1 százaléka rendszeres 
vendége a napilapok oldalainak, de a magazinok webes kiadásait mindössze 7,1 százalékuk látogatja. 
A négy ország közül itt a legmagasabb – 18,8 százalék – a kormányzati oldalak olvasóinak aránya.  

Az Egyesült Államok a megrögzött vásárlók országa. Náluk a legmagasabb az online vásárlók és 
online fizetők aránya: 69,6 százalék. A kormányzati oldalakat és felnőtt oldalakat látogatók arányai itt 
a legalacsonyabbak a négy közül: 6,5 és 5,2 százalék. 
 
Forrás: e-kereskedelem online (e-ker.hu) 
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