
1. Vállalati versenyképesség

Az Ön vállalatának versenyképességi indexe: 23,0 , amely alapján

Javaslat:

2. Vállalati kultúra

Az Ön vállalatának a Cameron-Quinn kultúramodell alapján értelmezett kultúraprofilja:

A modell értelmezéséhez az egyes kultúratípusok rövid jellemzése:

Az Ön vállalatának versenyképessége a feldolgozóipari átlagnál jobb, de nem tartozik az élmezőnybe. 

Az Ön vállalata a versenyképességét a változási képessége (piaci kapcsolatok, dolgozók képzettsége, döntési 

módszerek korszerűsége, technológiai színvonal, K+F) fejlesztésével javíthatja a legnagyobb mértékben .

Mindenekelőtt köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívünket, és ezzel hozzájárult a kutatásunk eredményességéhez. A kérdőívét 

kiértékeltük, az eredményeket alább foglaljuk össze foglaljuk össze. Az eredmények alapján megfogalmazott javaslatokat 

kiemelve találja.

Tisztelt Uram/Hölgyem!

Adhokrácia:

Ezt a levelet, a(z) teszt.elek@proba.hu e-mail címre küldtük el. 

A diagramon a kék görbe azt mutatja meg, hogy jelenleg milyen értékekkel jellemezhető a vállalata kultúrája, a piros

görbe pedig azt az állapotot mutatja, ami a kitöltött kérdőív alapján öt év távlatában kívánatos lenne a vállalat

számára, hogy jobb teljesítményt tudjon elérni. Az egyes tengelyek mentén leolvasható, hogy az egyes kultúrajegyek

mennyire erősek. Úgy a jelenlegi, mint a kívánatos adatsorban az egyes kultúrajegyekre megjelenített értékek

összege 100 pont, így adott pontok aránya jellemzi az Ön vállalatának kultúráját. Például a Piac és az Adhokrácia

irányban mutatott értékek segítségével értelmezhető, hogy mennyire erősen jelennek meg az Ön vállalatánál ezek a

jegyek. 

Az adhokrácia kultúrájú vállalat működése teljes mértékben ellentmond a hagyományos

vállalatszervezési alapelveknek. Itt a hangsúly az állandó újításokra a vállalkozó szellemre és a

kreativitásra kerül. Az alkalmazkodást és az innovációt tekintik sikertényezőnek, így a folyamatos termék

és szolgáltatásfejlesztés a jövő záloga. A szervezetet egyfajta rendezett káoszként vagy szervezett

álomképként élik meg.

Bővebb információkért, vagy a megfogalmazott javaslatok helyszíni megvalósításának támogatásáért keresse Péczely György-

öt a office@tpminstitute.eu címen, vagy a 20/330-5545 számon.
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3. Vállalati attitűd Lean-elvű hatékonyság-fejlesztés szempontból

A Lean attitűd a következő öt jellemző mindegyikét erősen magába foglalja:

2,7

2,3

A Lean filozófia szerint a vállalat fejlődésének fő motorja a veszteségek, vagyis a

vevő számára értéket nem teremtő tevékenységek állandó visszaszorítása. Ennek

a folyamatnak fontos eleme, hogy minden egyes dolgozó tudatosan keresi, jelzi az

általa észlelt veszteségeket (semmit nem söpörnek a "szőnyeg alá"), és részt vesz

a veszteség-visszaszorítási munkában is.

A Lean filozófia szerint a vállalat célja, hogy a tevékenységét napról-napra jobban,

eredményesebben végezze, mégpedig az által, hogy új módszereket, új

megoldásokat dolgoz ki és ültet át a gyakorlatba. 

Veszteségközpontú gondolkozás:

Folyamatos fejlődés: 

Az Ön vállalatának attitűdjében a "Veszteségközpontú gondolkodás" meglétének erőssége (0: alacsony, 5: rendkívül 

erőteljes):

Az Ön vállalatának attitűdjében a "Folyamatos fejlődés" meglétének erőssége (0: alacsony, 5: rendkívül erőteljes):

Klán:

Piac:

Hierarchia:

A jelenlegi és kívánatos értékek közötti különbségek alapján az Ön vállalatánál a kulturális feszültség mértéke

valamelyest az egészséges szint alatt van. Javasolt intézkedéseket hozni a feszültség enyhe növelése érdekében,

amellyel a szervezet növelheti a vitalitását, magasabb sebességfokozatba kapcsolhat.

A klán kultúra alapfeltevése az, hogy a környezeti kihívásokra legjobban a személyzetfejlesztéssel és

teammunkával, valamint a fogyasztók partnerként kezelésével lehet válaszolni. A klán kultúra egy

barátságos hely az alkalmazott szemével nézve, ahol igazi közösségi hangulat uralkodik. A vállalat vezetői

segítő, szülőként gondoskodó személyek. A szervezetet összetartó erő a lojalitás és hagyományok.

A piac kultúra alapfeltevése, hogy a külső környezet nem jóindulatú, hanem ellenséges. A vásárlók a

termék értéke alapján választanak, így a szervezet fő célja a versenyképesség javítása, a termelékenység,

az eredmények és a profit űzése. A piac kultúrájú vállalatoknak nem célja a piaci pozícióik megőrzése,

folyamatosan mozgásban vannak, legyőzve ellenfeleiket törnek előre céljaik irányába.

A hierarchikus szervezeti kultúrára jellemző, hogy jól szabályozott és strukturált munkahelyet biztosít. A

jó vezetőről alkotott vélemény a koordinációs képességet és a hatékonyságot tartja a legfontosabb

erénynek. Hosszú távon a stabilitás, egyenletes és folyamatos működés és az alacsony költségek élveznek

előnyt.

Általános ökölszabályként elmondható, hogy a Lean elvű hatékonyság-fejlesztést a leginkább segítő vállalati kultúra

típus a Klán. Ezen kívül pozitív hatást gyakorol a Piac és az Adhokrácia jelleg is, de ezek hatása gyengébb. Végül, de

nem utolsósorban, a Hierarchia típus kimondottan nehezíti a Lean-elvű hatékonyság-fejlesztést. Ugyanakkor ez nem

jelenti azt, hogy a Hierarchia jelleget feltétlen ki kell ölnie magából minden vállalatnak. Hiszen egyrészt

strukturáltság nélkül manapság nem működhet vállalat, másrészt pedig példák (ugyan csekély számban) bizonyítják,

hogy Hierarchia dominanciájú vállalatok is lehetnek rendkívül erősek a Lean-elvű hatékonyság-fejlesztésben. Ezt a

javaslatot tehát inkább tekintse általános iránymutatásnak arra vonatkozóan, hogy milyen irányba lehet érdemes

(rendkívüli körültekintés mellett) elkezdeni alakítani az Ön vállalatának kultúráját. Más szavakkal, erre a javaslatra

kérjük úgy tekintsen, mint ami a változás irányának megválasztásában, nem pedig a végcéljának kijelölésében ad

támpontokat.
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Az Ön vállalatának attitűdjében a "Rendszerszemlélet" meglétének erőssége (0: alacsony, 5: rendkívül erőteljes):

Az emberi erőforrás megbecsülése: A Lean filozófia lényege, hogy megváltoztatja a fontossági sorrendet az

erőforrások között. Míg korábban a gép > alapanyag > dolgozó sorrend volt az

uralkodó nézet, a Leanbnen a dolgozó kerül az első helyre. E mellett, a Lean

gondolkodásban szerepel az is, hogy nem csak a szellemi munkát végzők

intellektuális kapacitásai értékesek, de a fizikai dolgozóké is. Vagyis, ez egy olyan

rejtett erőforrás, aminek a kiaknázásával óriási eredmények érhetők el. 

A Lean filozófia szerint a vállalatnak célszerű a rövid távú célok elébe helyezni a

hosszú távú céljait, lehetőségeit. Esetenként akár anyagi veszteségeket is kell

vállalnia tudva, hogy ezzel hosszú távon biztosítja a fennmaradását, prosperálását.

A Lean filozófia szerint a vállalat önmagát egy minden elemében összefüggő,

egymással folyamatos kölcsönhatásban levő komplex rendszerként képzeli el.

Ebből adódóan minden esetben alaposan, a lehető legrészletesebben mérlegeli

azt, hogy egy-egy vállalati döntés milyen hatással lesz a közvetlenül érintett

vállalati területeken kívül a közvetett módon érintett területekre is. Továbbá,

tudatosan igyekszik a szinergiákat keresve építeni ezekre a másodlagos hatásokra.

Másképp, a Lean elvek szerint működő vállalat elveti a szigetszerűséget.

Hosszú távú gondolkodás:

Rendszerszemlélet:

Az Ön vállalatának attitűdjében az "Emberi erőforrás megbecsülése" meglétének erőssége (0: alacsony, 5: rendkívül 

erőteljes):

Az Ön vállalatának attitűdjében az "Hosszú távú gondolkodás" meglétének erőssége (0: alacsony, 5: rendkívül 

erőteljes):

Péczely György

Tisztelettel és üdvözlettel:

kutató

Európai TPM Intézet

A Lean-elvű attitűd megléte, vagy erőssége kapcsán "ökölszabályok" adnak útmutatót. A legfontosabb, hogy a

végleteket mindenképpen célszerű kerülni, ami azt jelenti, hogy az alsó régióban a 2,0 alatti, valamint a felső

régióban a 4,5 feletti értékek már hatékonyságvesztéshez vezethetnek. Ugyanakkor az "egészséges" szintet

mindenképpen az átlagnál magasabb szinten érdemes keresni, 3,5 és 4,2 között. Ebből látszik az is, hogy nagyon

közel található egymáshoz az "egészséges" és "kóros" szint, ami annak tudatában nem meglepő, hogy milyen sok

vállalatnak sikerült  "túlzásba" vinnie a Leanezést.

A leírt értékelés, illetve javaslatadás a beküldött kérdőív alapján készült, kizárólag az abban szereplő adatokra épül. Az Európai

TPM Intézet mindent megtett azért, hogy az itt közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget

nem vállal bármely, ezen információk bármilyen használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért. 


