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Logisztika Közép- és Kelet-Európában – német szemmel 
 

Milyen indítéka lehet egy német cégnek arra, hogy termelését Közép-Európába helyezze át? Mi-
lyen logisztikai kihívásokkal kell megbirkóznia, és melyek ezek megoldásai? A kérdések természe-
tesen a nyugat-európai szakembereket is komolyan foglalkoztatják. Alábbi összeállításunkban azt 
igyekeztünk bemutatni, hogy ők, elsősorban a németek, miként látják Közép- és Kelet-Európában – 
többek közt hazánkban – a logisztika helyzetét. 

 

Tárgyszavak: Németország; Közép-Európa; EU-bővítés; gyártásszervezés; szállítás; elosztó központ; elosztó hálózat; 
csomagolás. 

 
Németország és Közép-Európa 
 
A csatlakozó országok közötti különbségek és az 
óriási fejlődés nehéz helyzet elé állítja a felelősöket 
az optimális logisztikai hálózat kiépítésében. Az 
optimális stratégiai háló megtervezésével ugyanis a 
logisztikai költségeknek több mint húsz százaléka 
megtakarítható. Ezt támasztotta alá a Miebach 
Logistik GmbH számos kelet-európai logisztikai 
projektje és tanulmánya. Ugyanakkor a már meglévő 
hálózaton belüli hatékonyságnöveléssel is (például a 
raktározási folyamatok rövid távú optimalizálása, az 
olcsóbb szállítási szolgáltatók vagy a készletezés 
javítása) tízszázalékos megtakarítást lehet elérni. 
 
Fekvése és történelme alapján Németország vezető 
helyet foglal el a csatlakozó országokkal folytatott 
kereskedelemben. Ezen országok EU-kereskedel-
méből Németország negyven százalékkal részese-

dik. A Németországból ezen országokba irányuló 
export aránya ma már meghaladja a tíz százalékot. 
Becslések szerint a termelő ágazatokból minden 
harmadik vállalat termelésének egy részét áthe-
lyezte ezekbe az országokba vagy errefelé bővült. 
 
Az elemzés alapját a Miebach Logistik projektjei, 
valamint katowicei irodájának az a tanulmánya 
képezi, amelyik a logisztikai rendszereket és stra-
tégiákat az EU-bővítés szemszögéből vizsgálja. 
 
 
Gyártásáthelyezés, 
költségmegtakarítás 
 
A megkérdezett vállalatok a költségeket, valamint 
az adókat és illetékeket említik a termelés áthelye-
zésének fő indítékaként. Míg az átlagos adóteher 
Németországban 37,2 százalék, addig Lengyelor-
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szágban 24,7, Magyarországon 19,4, Litvániában 
13,1 százalék.  
 
A gyártásáthelyezés másik leggyakoribb oka a 
termelésben dolgozó munkatársak időbeli, térbeli 
vagy szakmai rugalmasságának a hiánya. A hely-
szín kiválasztásánál, ha nem már meglévő vállala-
tot vettek át, majdnem mindig olyan régiót válasz-
tottak, amelyik már az adott ágazatra szakosodott.  
 
A jelenlegi gazdasági helyzetben a legtöbb vállalat 
az exportban látja az egyetlen növekedési lehető-
séget. A terjeszkedés formája rendszerint a keres-
kedőkkel folytatott együttműködés, cégalapítás, 
meglévő cégek átvétele vagy vegyes vállalat alapí-
tása. A választás függ a mindenkori vállalati stra-
tégiától és attól, hogy csak a vevőkör vagy a meg-
felelően képzett munkatársakkal rendelkező terme-
lőegység átvétele látszik-e kívánatosnak. A számí-
tásnál figyelembe kell venni az egyes országok 
rendkívül eltérő jogi akadályait is. Ebben a tekin-
tetben az EU-bővítés következtében egyértelmű 
egyszerűsítést eredményez a fióküzemek szabad 
létesítésének lehetősége.  
 
A csatlakozó országokban letelepedő német cége-
ket nemcsak alacsonyabb bérköltség, hanem jól 
képzett munkaerő, szakértelem és motiváció is 
fogadta. Az új helyszín sikeres felépítésének felté-
tele, hogy a vezetőket – legalább a második veze-
tési szinttől – az adott országból válasszák ki. A 
munkatársak kiválasztásánál ügyelni kell arra, 
hogy egyrészt szakmai ismeretekkel és kapcsola-
tokkal rendelkezzenek, másrészt teljesítményük 
alapját ne kizárólag múltbeli kapcsolatok képez-
zék. 
 
A gyártásáthelyezésnél logisztikai szempontból 
előnyösnek bizonyult teljes termékcsoportok és 
nem csupán alkatrészek áthelyezése, mivel így  

• csökkenteni lehet a szállítási költséget,  
• szükségtelen az előgyártás és a szerelés közötti 

irányítási ráfordítás,  
• ezeket a termékeket közvetlenül Kelet-Euró-

pában lehet értékesíteni.  
 
Az egyes országok műszaki színvonala a távközlé-
si szolgáltatások, de az új technológiák (személyi 
számítógépek, internet stb.) tekintetében is figye-
lemre méltó.  
 
 
Kockázatos elkötelezettség 
 
Sajnos a kedvező tapasztalatok mellett kockázatok 
és rossz tapasztalatok is vannak. Ezekben az orszá-
gokban a minőségi szint legtöbbször nem éri el a 
németországit. Ezt figyelembe kell venni, ha az ott 
gyártott árunak megfelelő minőségűnek kell lennie. 
A kívánt minőséget a munkatársak intenzív képzé-
sével és minőségbiztosítási rendszerek alkalmazá-
sával lehet elérni. 
 
Egyes országokban, pl. Lengyelországban alacsony 
bérszínvonal mellett magas az árszínvonal. Ennek 
főleg az euró középtávú bevezetése esetén jelentős 
bérnövekedés lehet a következménye. Érdekes, 
hogy a munkaerő mobilitása Kelet-Európában 
ugyanolyan csekély, mint Nyugat-Európában. Itt is 
nagy erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a 
munkatársakat költözésre ösztönözzék. 
 
A még nem optimális közlekedési infrastruktúra 
hosszabb szállítási időket eredményez, mint Nyu-
gat-Európában. Országos szinten darabáru vagy 
csomagok esetén egy-két nappal kell számolni; 
határon átlépő szállítás esetén az ingadozások na-
gyok: darabáru esetén kettő-kilenc nap, csomag-
szolgálat esetén három-hat nap az átfutási idő. A 
leggyorsabb az összeköttetés Németország és Len-
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gyelország, Csehország és Magyarország, valamint 
Csehország és Szlovákia között.  
 
A logisztikai csomópontokban lévő logisztikai 
ingatlanok majdnem elérik a nyugat-európai ár-
szintet, sőt felszereltségtől függően esetenként meg 
is haladják. Lengyelországban, Magyarországon és 
Csehországban öt euró/m2/hó bérleti díjjal kell 
számolni. 
 
Értékesítési oldalon az eltérő árszint következtében 
jelentős szerepe van a szürkegazdaságnak. Itt meg-
felelő stratégiákra van szükség, pl.: különböző 
márkák és áruválaszték, árujelölés vagy az értéke-
sítési csatornák hatásosabb ellenőrzése. 
 
Gyártásáthelyezés esetén az áttelepítendő üzemré-
szekben meg kell teremteni a zökkenőmentes át-
menet feltételeit is. Először is figyelembe kell ven-
ni a maradó munkatársak csökkenő motivációját. A 
sikeres áthelyezés elengedhetetlen feltétele a nyi-
tottság a nyelv, utazási hajlandóság és inter-
kulturális beállítottság tekintetében. Figyelembe 
kell venni, hogyan reagálnak a vevők a termelés 
Közép-Európába telepítésére, és a kisebb rugal-
masságra lehetőleg a folyamatok jobb megszerve-
zésével vagy nagyobb biztonsági készletekkel kell 
reagálni.  
 
Összefoglalva megállapítható, hogy a kockázatok 
előrelátó tervezéssel és gyors intézkedésekkel 
csökkenthetők vagy megszüntethetők. 
 
 
Túlsúlyban az esélyek 
 
Főleg a bonyolult vámformaságok kiesése miatt 
válik egyszerűbbé az ezen országokkal folytatott 
árukereskedelem, még akkor is, ha azzal kell szá-
molni, hogy kezdetben a csatlakozó országokban 

az új és átmeneti szabályozások miatt még túl kö-
rülményes az ügyintézés.  
 
A teljesítmény bérezésének nagyobb rugalmassága 
és az alacsonyabb bérszinttel párosuló, rugalmas 
munkaidő-rendszerek következtében kínálkozik, 
hogy ne csak munkaigényes gyártási folyamatokat 
telepítsenek át, hanem a logisztika területén olyan 
folyamatokat is, mint amilyen vevőigényekhez 
igazodó értéknövelő szolgáltatások és Közép-
Európába visszairányuló gyártás is. 
 
Több Miebach Logistik-projekt alapján az a ta-
pasztalat, hogy a munkatársak Németországhoz 
viszonyítva lényegesen nyitottabbak a változások-
ra. Így következetes odafigyeléssel nagyon gyorsan 
el lehet érni az elvárt minőségi szintet. Ha az átte-
lepítés során a minőségbiztosításra nem alkalmaz-
nak új technológiákat, a szükséges szintet végső 
esetben kézi biztosítási rendszerekkel is el lehet 
érni. 
 
Az európai értékesítési piacokkal meglévő kapcso-
latok a legtöbb esetben cégátvétellel vagy vegyes 
vállalat alapításával a többi közép-európai ország-
gal folytatott kereskedelemben is multiplikátorrá 
lettek. Termelőüzemek átvétele esetén gyakran az 
átvett márkát is sikeresen tovább lehetett vinni. 
 
 
Logisztikai forgatókönyvek 
 
Annak ellenére, hogy a vizsgált vállalatok több-
sége elégedett a csatlakozó országokban folyta- 
tott tevékenységének expanziójával, a Miebach 
Logistik által vizsgált vállalatoknak kevesebb mint 
a fele tartja logisztikai költségeit kielégítőnek. A 
vállalatok többsége úgy a szállítási, mint a raktáro-
zási és készletköltségek esetében lényeges javítási 
lehetőségekről számolt be. A továbbiakban öt for-
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gatókönyv világít rá, mire kell különösen ügyelni 
ezen országokban a beszállítói lánc kialakításánál: 
 
Gyártás és értékesítés Közép-Európában 
 
A gyártás Közép-Európába helyezése vagy ottani 
kiépítése során a helyszín kiválasztásánál egyrészt 
ügyelni kell arra, hogy a gyártáshoz képzett mun-
katársak álljanak rendelkezésre, a helyszín közel 
legyen a szállítókhoz és ha szükséges, megfelelő 
termelőeszközök is rendelkezésre álljanak. Ha 
értékesítési szempontból kívánatos, át kell venni a 
meglévő márkákat azért, hogy a már meglévő ve-
vőkapcsolatokat is át lehessen venni. Gyártási há-
lózathoz kapcsolódás esetén munkaigényes eleme-
ket vagy olyan teljes szortimenteket kell áttelepíte-
ni, amelyek alkalmasak közvetlen közép-európai 
értékesítésre. A logisztikai helyszínnek egy logisz-
tikai csomópontban kell lennie. 
 
Közép-európai értékesítés az országban lévő 
regionális raktáron keresztül  
 
Akkor van szükség az országban lévő regionális 
raktárra, ha a megrendelést egy-két napon belül 
kell teljesíteni. A magas közép-európai területkölt-
ségek miatt pontosan mérlegelni kell, hogy a lo-
gisztikai folyamatoknak mennyire kell a helyszí-
nen végbemenni. Az országon belüli decentralizált 
lebonyolítás munkaigényes, kismértékben gépesí-
tett logisztikai lebonyolítások és rövid szállítási idő 
esetén előnyös. 
 
Értékesítés Közép-Európában közép-európai 
központi raktárról  
 
A magas közép-európai területköltségek és a kö-
zép-európai országok közötti hosszú átfutási idők 
miatt a közép-európai központi raktár Közép-
Európában gyártott áruk raktározása, valamint 

munkaigényes, kismértékben gépesített logisztikai 
lebonyolítások esetén előnyös. Ez a logisztikai 
rendszer akkor megfelelő, ha a szállítási idővel 
szemben közepes, ill. csekély elvárásokat támasz-
tanak. 
 
Közép-európai értékesítés Németországból  
 
Ha Németországban vagy Ausztriában már van egy 
hatékony raktár, meg kell vizsgálni, hogy ebből a 
raktárból lehetséges-e a vevők teljes kiszolgálása. 
A logisztikai lebonyolítás nagyfokú gépesítése és a 
szállítási idővel szembeni közepes, ill. csekély 
követelmények esetén ez az optimális logisztikai 
megoldás. De a küldemény nagyságától függően a 
szállítási idővel szembeni nagyobb követelmények 
esetén is kedvezőbb lehet a kiszolgálás Németor-
szágból gyors szállítással, hogy meg lehessen taka-
rítani a decentralizálás esetén felmerülő magas 
raktározási és készletköltségeket. 
 
A-elemek értékesítése Közép-Európában 
országon belül, B- és C-elemek értékesítése 
Németországból 
 
Előnyök származhatnak a 2. és 4. esetek kombiná-
ciójából is. Ilyenkor a kiszolgálás szempontjából 
fontos alkatrészeket (A-elemek) a rövid szállítási 
idő biztosítása érdekében az országban készletezik. 
Központilag tárolják a kevésbé értékes B- és C-
elemeket, amelyeket közvetlenül küldenek a vevő-
höz. Ilyenkor fontos, hogy a raktározási és készle-
tezési költségek megtakarítása nagyobb legyen, 
mint a szállítás többletköltsége. 
 
Ezt a logisztikai elgondolást úgy is le lehet fordítani, 
hogy a helyben gyártott cikkeket az országban rak-
tározzák, a más üzemekben gyártottakat pedig egy 
központi raktárban vagy egy szolgáltatónál készítik 
elő a kiszállításra. 
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Csomagolástechnika az egykori 
„keleti blokkban” 
 
A közép-európai piacok növekedése következtében 
minden bizonnyal több logisztikai feladat kerül át 
Közép-Európába. Egyrészt a növekvő volumenek 
olyannyira hatékonnyá teszik a közép-európai je-
lenlétet, hogy nemcsak az Oroszországba és 
Fehéroroszországba szállítás, hanem a kedvezőbb 
fuvarköltségek miatt a keletről nyugatra, Németor-
szágba és Ausztriába szállítás is elképzelhető egy 
lengyelországi, csehországi, szlovákiai vagy ma-
gyarországi logisztikai centrumból. Másrészt kö-
zéptávon a csatlakozó országokban az átfutási idők 
és a szállítási idővel szembeni követelmények is 
igazodnak a nyugat-európaiakhoz. 
 
A kereskedelmi fejlődés velejárója a csomagolás 
iránti kereslet növekedése is. Oroszország és Len-
gyelország 1960 óta az angol csomagológépek 
jelentős piaca volt. A Varsói Egyezmény volt tag-
országainak gazdasági életében az 1990-es évek 
végétől figyelhető meg a fellendülés, s a XXI. sz. 
kezdete óta gazdasági fejlődésük látványos. Az 
EU-hoz csatlakozás több ország számára ösztö-
nözheti a fejlődést és a beruházást.  
 
Így Oroszország a csomagológépek területén 2003-
ban már Németország második piaca volt. A Cseh 
Köztársaság nagy tervezési tapasztalattal rendelke-
zik, és már feltörőben van csomagológép-ágazata. 
Lengyelország csaknem negyvenmillió lakosával a 
volt „keleti blokk” országai közül még mindig a 
 

legnagyobb gazdaság, ahol gyorsan növekszik és 
korszerűsödik az élelmiszer- és italtermelés.  
 
A csomagolóberendezések gyártói a nagy lehető-
séget ma az orosz piacban látják. A szabadpiaci 
gazdaságba történő állami beavatkozás miatti ag-
gályok ellenére a GDP-növekedés és a rubelárfo-
lyam stabilizálódása a termelés minden területére 
hatással volt, ezen belül a csomagolóiparra is.  
 
Ennek leglátványosabb megnyilvánulása a nyugati 
cégek által az italszektorban megvalósított beruhá-
zások – különösen a sörfőzés- és palackozás terüle-
tén. Az orosz piac kezdetben a használt és felújított 
berendezések fő célpontja volt. Az orosz gyártók 
ma már meg tudják engedni maguknak a legkor-
szerűbb berendezéseket, s ezért a csomagológépek 
gyártói számára az orosz piac ma nagyobb lehető-
ségeket rejt magában, mint Kína. 
 
Ugyanakkor a volt „keleti blokk” országai és az 
orosz gazdaság arra törekszik, hogy eladjon nyu-
gatra. Ez újabb lehetőségeket jelent a csomagoló-
gépek szállítói számára. 
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