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Logisztikai beruházások az Egyesült Államokban 
 

Módszereket, technológiákat divatból is lehet alkalmazni, de a végső döntést mindenképpen az 
alapján hozzák a jó vezetők, hogy milyen a beruházás megtérülése. Az alábbi összeállítás egyesült 
államokbeli példákon szemlélteti a beruházások megtérülését. 

 

Tárgyszavak: anyagmozgatás, beruházás; megtérülés; Amerikai Egyesült Államok. 

 
Megtérül-e a logisztikai beruházás? 
 
Míg nemrég a kétéves beruházásmegtérülés jónak 
számított az Egyesült Államok anyagmozgatási 
ágazatában, mára a legtöbb megrendelő 12–18 
hónapot vár el, állítja a Forte Industries beruházó 
cég. E megtérülésekhez a cégeknél működő rend-
szereknek három elvet kell követniük, vélik a Sie-
mens helyi szakemberei. Ezek a: 
• jobb vállalati teljesítmény tökéletesebb vevőki-

szolgálást és versenyelőnyt nyújtó rendszerekkel; 
• nagyobb hatékonyság, amely a gyorsabb pénz-

forgásban, a készletcsökkentésben, a munka-
termelékenység vagy a raktárteljesítmény nö-
vekedésében mutatkozik meg, és ezzel járul 
hozzá a gyors megtérüléshez; 

• jobb ellátásilánc-összehangolás: a szállításirá-
nyítási szoftverek (TMS) és a korszerű szállít-
mánykövetés és -értesítés ötvözése automatikus 
raktári, szállító és válogató rendszerekkel lehe-
tővé teszi a költség- és készletcsökkentést. 

A megtérülés feltételei 
 
A megtérüléshez az alábbi feltételeknek kell telje-
sülniük:  
• A megfelelő projekt kiválasztása. A kiválasztás 

kiindulópontja a szóba jövő létesítmények, 
megoldások minősítése, felmérése az ún. fő tel-
jesítménymutatókkal (Key Performance 
Indicators – KPI), amelyek alapján értékelhető 
a megvalósított létesítmény, megoldás működé-
se és megtérülése. 

• A megtérülés tervezése. A projekt beruházásra 
való érdemességét három szempont alapján 
szokták megítélni:  
– a meglévő helyzet változatlanul hagyásának 

költsége,  
– a projekttől várható haszon,  
– a projektváltozatok megtérülési ideje. 

 
A megtérülés tervezésekor a projektváltozatokat 
tízéves időszak alapján célszerű összemérni, a 
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szemléletesség kedvéért az összes költség- és bevé-
telfélét feltüntető táblázatos formában. A táblázat 
kiterjed a változatok üzemeltetéssel kapcsolatos 
összes körülményére:  

– az időközi karbantartásokra, esetleges nagy-
javításokra;  

– a tőkeköltség és az infláció alakulására;  
– meglévő létesítmény esetében a projektvál-

tozatok mellett tartalmazza a régi módon va-
ló üzemelés költségeit is.  

 
• Sikeres megvalósítás. A jól kiválasztott projekt 

megvalósításának is lehetnek buktatói. A kivite-
lezés közben előfordulhatnak indokolt változta-
tások, például a marketingrészleg kezdeménye-
zésére, a fogyasztói igények változása miatt. A 
változások mértékére figyelni kell, mert előáll-
hat az ún. túlterjeszkedés, azaz a túlzott mérté-
kű többletberuházás. Ezt elkerülendő létre kell 
hozni a projektfinanszírozóból, a cég pénzügyi 
és IT-szakemberéből álló irányító bizottságot, 
hogy az felmérje a többletmunka költségét, 
döntsön a többletmunkák elvégzéséről vagy 
második fázisban való megvalósításáról. Másik 
fontos teendő a személyzet kiképzése az üze-
meltetésre, a karbantartásra és a vonatkozó in-
formációs technológiára, hogy az üzembe he-
lyezés és az üzemeltetés zökkenőmentes le-
gyen. A kész beruházás gépeit, technológiai 
elemeit és a szoftvereket először egyenként kell 
kipróbálni, utána kell az egész rendszert beindí-
tani, s ha már üzemszerűen működik, elvégezni 
a teljesítményméréseket, s az eredményeket 
összevetni a tervezett értékekkel, ha azoktól 
elmaradnak, elvégezni a szükséges módosításo-
kat, beállításokat, amelyekre a jól tervezett ru-
galmas rendszerben feltétlenül lehetőség van. 

• Üzemszerű működés. A jól tervezett és megva-
lósított rendszer kezdettől fogva hasznot hoz, 
vagyis meg fog térülni. Teljesítményének meg-

ítéléséhez működését az üzembe helyezéstől 
számított egy-négy hónapon belül meg kell 
vizsgálni – a tervezett és a tényleges KPI-k ösz-
szehasonlításával. Ha időközben az üzletmenet, 
a megrendelések mennyisége változott, akkor 
módosítani kell a tervezett KPI-ket, s azokhoz 
kell mérni a tényleges adatokat. A jó tervek ru-
galmasak és az üzletmenet változásaihoz is al-
kalmazkodni tudó megoldásokból álló beruhá-
zás megvalósítását irányozzák elő. 

 
Amire oda kell figyelni: lépésről lépésre 
 
• A műveletek minősítése és a fő teljesítménymu-

tatók meghatározása. 
• A műveleti költségek tételes meghatározása.  
• A korszerűsítő vagy új technológia kiválasz-

tása. 
• A megvalósítás forrásainak megállapítás. 
• Projektirányító bizottság megalakítása a túlter-

jeszkedés ellen. 
• Az üzemeltető, karbantartó és az IT-személyzet 

előzetes kiképzése. 
• Üzembe helyezés előtt a gépek, szoftverek 

egyedi kipróbálása, a rendszer együttes üzem-
próbája, csúcsteljesítmény vizsgálata. 

• Az üzemszerűen működő rendszer értékelése 
(bemérése) a tervezett PKI-hoz való viszonyí-
tással. 

• Ha kell, a szükséges változtatások, be- vagy 
átállítások elvégzése. 

 
 
Mi lesz a kicsikkel? 
 
A növekvő verseny az egyszerű növekedésről (tel-
jesítménynövekedés, szolgáltatásbővülés) a nyere-
séget termelő növekedésre tevődik át – hangsú-
lyozza egy szakcikkben az ARC Advisory Group 
szakembere. A logisztikai szolgáltatók félelmük-
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ben, hogy egysíkúvá, „áruvá” válnak, szolgáltatá-
saikat az ágazati igényekhez szabják. A FedEx és 
az UPS, az erősen tőkésített nagyok, mindenkinek 
dolgozhatnak, a kisebb szűkprofilú szolgáltatók 
viszont egy-egy különleges igényű ágazatot válasz-
tanak, és ahhoz alakítják technológiájukat. 
 
Nem csak a logisztikai szolgáltatók körében, de a 
logisztikát alkalmazó vállaltoknál sem tudják a 
kisebbek közvetlenül hasznosítani a nagyokra ki-
dolgozott módszereket. Vagy legalábbis ezt hiszik. 
Az egyesült államokbeli középvállalatok nem 
használják a nagyoknál bevált ellátási lánc mód-
szereket, nem tudván, hogy azok saját méretükre is 
alakíthatók, igazíthatók. Ezért veszélybe kerülhet-
nek, ha globális versenytárs jelenik meg piacukon, 
és azt sem tudják, hova forduljanak segítségért. 
Ritkán tagjai ellátási lánc szervezetnek, így nem 
használják ki a hálózati lehetőségeket, mondván, 
hogy túl kicsik ezekhez. Nem keresik az új szoft-
vereket sem, gondolván, hogy azok csak nagyvál-

lalatoknak készülnek. Ebben sajnos van igazság: 
némely szoftverfejlesztők vonakodnak kisebbek-
nek való terméket készíteni. A fő baj azonban első-
sorban a középvállalati vezetők ellátási lánc isme-
retének hiánya. Nem tudják, hogy éppen emiatt 
teljesítenek gyengén, s hogy a korszerű ellátási 
lánc gazdálkodás sok megtakarítást – vagyis na-
gyobb megtérülést – hozhatna számukra.  
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