Hatékonyság orientált növekedés
2018

A magyarországi iparvállalatok 2018-ban egyre súlyosodó munkaerőhiánnyal küzdenek növekvő költségek mellett
Bérköltségek növekedése a feldolgozóiparban:
+81%
+81,2%
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Nemzetgazdaság

12 %
10

Feldolgozóipar

290,000

8

270,000
250,000

6

230,000
210,000
190,000

4
2

170,000
150,000

Forrás: KSH, 2016

A növekedés gátja a rendelkezésre álló munkaerő állomány korlátozottsága, ezért a hatékonyság
javítására van szükség
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A Deloitte hatékonyságjavítási szolgáltatása két pillérre épül:
A szervezeti és irányítási rendszer, valamint a termelési hatékonyság
optimalizálása

Hatékonyságjavítás
célja

Növekedés fenntartása
Nyereségesség megteremtése

A Deloitte
hatékonyságjavítási
szolgáltatásai
Fő mozgatórugók

Szervezeti és
irányítási rendszer
optimalizálása

Termelékenységi
hatékonyság
optimalizálása

• Szervezeti struktúra

• Operációs hatékonyság

• Döntési mechanizmus

• Munkaerő-hatékonyság

• Munkavégzés és feladatmegosztás

• Minőségjavítás

• Releváns támogató funkciók megléte

• Karbantartás

• Támogató funkciók kapacitása

• Raktározás és készletgazdálkodás

• Automatizálás

• Footprint

• Vállalati kultúra és ösztönző rendszer
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A szervezeti és irányítási rendszer működésének optimalizálása
Az exponenciális növekedés miatt kritikus a megfelelő governance,
támogató területek és a közöttük lévő kommunikáció biztosítása
A szervezeti és irányítási
rendszer optimalizálásának
fő mozgatórugói

1. Szervezeti struktúra és vezetők
számának felülvizsgálata
2. Döntési mechanizmus
felülvizsgálata

3. Munkavégzés és feladatmegosztás
4. Hiányzó és/vagy felesleges
funkciók meghatározása
5. A támogató funkciók szükséges
kapacitásának felülvizsgálata
6. Támogató rendszerek
bevezetésének vizsgálata
(automatizálási lehetőségek)
7. Vállalati kultúra és ösztönző
rendszer
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A szervezeti és irányítási rendszer
optimalizálásnak fő kérdései
•

A vállalati stratégia leképződik a működési modellben?
Létezik akcióterv szintű lebontása a stratégiának?

•

Megfelelő a jelenlegi vezetői struktúra valamint vezetői
létszám?

•

Megfelelően oszlanak el a felelősségek az egyes
vezetők és szervezeti egységek között?

•

Milyen a kommunikáció/információáramlás minősége és
gyakorisága az egyes vezetők illetve szervezeti
egységek között?

•

A vállalat mely területein/mely területei között van
lehetőség szinergiák kialakítására?

•

A szervezet rendelkezik-e minden szükséges támogatói
funkcióval? Ezek kapacitása a szervezeti mérethez
viszonyítva megfelelő-e?

•

Milyen hatékonyságjavítási lehetőség rejlik bizonyos
támogató rendszerek bevezetésében (pl. pénzügy,
számvitel)?

•

Milyen iparági és egyéb legjobb gyakorlatok
vezethetőek be a szervezetben (pl. ösztönző rendszer)?
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A termelési hatékonyság optimalizálása
A termelési hatékonyságnövelése kritikus lehet
A termelési hatékonyság növelésének fő mozgatórugói
Raktározás és
készletgazdálkodás
• Készletszint felülvizsgálata
Minőségjavítás

• Selejtarány optimalizálása

• Raktározási layout
felülvizsgálata

• Minőségi elvárások
felülvizsgálata

Operációs folyamatok
hatékonyság
• Automatizálási lehetőségek vizsgálata

• Eszközkihasználtság
• Termeléskontroll felülvizsgálata

• Minőség-ellenőrzés
hatékonyságának
felülvizsgálata

• Hosszú távú kapacitástervezés
• Anyag rendelkezésre állásának
felülvizsgálata

• Reklamációk számának és
költségének optimalizálása

• Lean manufacturing bevezetése
• Layout optimalizálás

• Continouos improvement
bevezetése

Munkaerő-hatékonyság

• Direkt produktív óraszám növelése
• Direkt/ indirekt arány javítása
Footprint

• Telephelyek számának,
helyének felülvizsgálata
• Make or buy opciók
felülvizsgálata

• Produktív művezetők
• Jelenlét növelése / beteg napok csökkentése
Karbantartás
• Termelékenységi ösztönzők
• Karbantartás tervezés,
• Túlórák felülvizsgálata
végrehajtás és monitoring
felülvizsgálata

• Total Productive
Mainenance bevezetése
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A megfelelő eredmények eléréséhez egy többfázisú projekt megvalósítását
látjuk szükségesnek
1

Leszállítandók

Feladatok

Előkészületek

• Projektindító
megbeszélés,
módszertani
bemutató
• Projektcsapat
felállítása
• Együttműködési
keretek kialakítása
• Megállapodás az
interjúkról az
érintettekkel,
releváns
dokumentációk és
adatok gyűjtése

• Projektterv és
időzítés

5 HÉT

A legnagyobb hatékonyságjavítási
potenciállal bíró területek
azonosítása

• Dokumentációk és adatok
gyűjtése, valamint
áttekintése
• Interjúk a menedzsment
tagjaival, valamint további
kiválasztott releváns
vezetővel
• A hatékonyságjavítást leíró
metrika és mutatószám
definiálása
• Javaslatok/mozgatórugók
magas szintű kidolgozása,
értékelése és priorizálása
• A magas prioritású
javaslatok validálása a
területek vezetőivel

• Benchmarkok és referencia
adatok
• Magas szintű javaslatok és
mozgatórugók bemutatása az
elérhető hatékonyságjavítási
potenciál meghatározásával
• Magas prioritású javaslatok
kijelölése
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TBD

Hatékonyság javítási javaslatok
kidolgozása

• A legnagyobb hatékonyságjavítási potenciállal bíró
területek további elemzése
• A hatékonyságjavítási
lehetőségek megvitatása a
releváns vezetőkkel
benchmarkok és
referenciapontok
segítségével
• A hatékonyságjavítási
potenciál kifejtése
• A hatékonyságjavítási
lehetőségek validálása a
releváns területi vezetőkkel
• Egyeztetés, javaslatok
elfogadása
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2 HÉT

4

OPCIÓ

Implementációs terv ImplemenImplementáció
készítése
támogatása
tation

• Implementációs terv:
- A javaslatok átfordítása
feladatok szintjére
- Az egyes feladatok idő és
erőforrás szükségletének
meghatározása
- Feladatok csoportosítása a
függőségek alapján
- Feladatok hatás-elemzése
- Feladatok priorizálása,
“quick win”-ek azonosítása
- Felelősök kijelölése
• Kockázatkezelési terv
- Potenciális kockázatok és
azok hatásának azonosítása
- Reakció tevékenység
megfogalmazása az egyes
kockázatok fellépésének
esetére

• Implementáció
támogatása
projekt
menedzsment
eszközökkel

• Számszerűsített
• Implementációs terv
hatékonyságjavítási potenciál • Kockázatkezelési terv
minden javaslat
tekintetében, beleértve az
egyszeri költségtényezőket
• Menedzsment által
jóváhagyott javaslatok

A projekt két pillére (a szervezeti és irányítási rendszer, valamint a termelési hatékonyság optimalizálása)
párhuzamosan végezhető: a vizsgált területek (ld. előző diák), bevont érintettek és egyes módszertani
elemek, outputok tekintetében azonban értelemszerűen különböznek.
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Eddigi projektjein során 10-22%-os költségcsökkentést, illetve 20-33%
EBITDA emelkedést értünk el különböző szektorokban
Alkalmazott módszertanunk a járműipar mellett több iparágban is eredményes volt
Egy járműipari beszállító esetében projektünk
hatására 22%-os szervezeti hatékonyság
javulást értünk el:

Szervezeti és irányítási rendszer optimalizálása
• Szervezeti hatékonyságnövelés a feladatok és
felelősségek újra definiálása által
• Növekvő árbevétel közel változatlan létszámmal
• Iroda kihasználtsági és bérleti díjak változása

Egy járműipari beszállító esetében
projektünk hatására 33%-os EBITDA
emelést értünk el az alábbi fő termelési
hatékonyságjavítási intézkedések mentén:

Termelékenységi hatékonyság optimalizálása
• Munka sztenderdek javítása és megvalósítása
• Belső logisztikai folyamatok javítása
• Minőségbiztosítás újraszervezése
• Vevői szerződések változtatása és betartatása
• Komfort szint csökkentése

A Fővárosi Vízműveknél közel 10%-os költségcsökkentést értünk el

Egy vezető magyar biztosítónál 17%-os költségcsökkentést értünk el

Az egyik vezető lakossági banknál egy felvásárlás után a felvásárolt cégnél 40%-os erőforrásmegtakarítást értünk el
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Esettanulmány
Hatékonyság orientált növekedés eredménye - korábbi projekt példák
Szervezeti és irányítási
rendszer optimalizálása:
Költség szint 22%-os csökkentése
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EBITDA 2015

• Szervezeti hatékonységnövelés a feladatok és
felelősségek újra definiálása által

• Munka sztenderdek javítása és megvalósítása

• Növekvő árbevétel közel változatlan létszámmal

• Minőségbiztosítás újraszervezése

• Iroda kihasználtsági és bérleti díjak változása

• Vevői szerződések változtatása és betartatása

• Belső logisztikai folyamatok javítása

• Komfort szint csökkentése
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