
Bevezetés

A 21. században, az egyre inkább fokozódó piaci verseny, a 
globalizáció, valamint a hálózatokká fonódott kapcsolatrend-
szerek miatt napjainkra nélkülözhetetlenné vált a vállalatok 
egyedileg is megfogalmazott jövôorientáltsága, az elôrelátó, 
távlatos stratégiaalkotás (Filep-Karmazin,2016). Napjainkban 
a vállalatok új kihívásokkal találtak szembe magukat – mind-
ezt alapul véve kijelenthetjük, hogy azok a vállalatok tud-
nak fennmaradni és az élmezônyhöz tartozni, amelyek nem 
sajnálják a befektetést a folyamatos fejlôdésre, fejlesztésre 
(Karmazin,2016).

A világban komplex folyamatok játszódnak le, s számtalan új 
kihívás merül fel, amelyek jelenleg még válaszokra várnak. E 
pillanatban az a legégetôbb kérdés, hogyan tudjuk megtalál-
ni és kifejleszteni azokat a képességeket, illetve erôforrásokat 
elôteremteni a vállalatok számára, amelyekkel segíthetjük ver-
senyképessé válásukhoz szükséges stratégiájuk és hálózati kon-
cepciójuk kidolgozását és megvalósítását. Az új nézôpontok 
adta paradigmák hatékony menedzselése és összehangolása 
növelheti a vállalati eredményességet, és irányadó módon be-
folyásolhatja napjaink vállalati gyakorlatát, – például a szük-
séges eszközök és a vezetôi menedzsment újraformálása terén 
–. A vállalati versenyképesség biztosításában egyre nagyobb 
jelentôsége van a folyamatok vállalati határokon átívelô haté-
kony menedzsmentjének (Demeter, 2014), melyben kiemelkedô 
szerephez jut a vállalaton belül és a vállalati határokon átívelô, 
tudatosan felépített, vállalatspecifikus controlling rendszernek. 
Kecskés és Halász szerint a vállalati vezetôk javadalmazásának 
szerepe a vállalat eredményes mûködésének fenntartásában 
nélkülözhetetlen. (Kecskés, Halász, 2010)

Az ellátásilánc-controlling értelmezése

Az ellátási lánc feladata az anyagok hatékony és eredményes 
eljuttatása a beszállítóktól a végsô felhasználókig (Bititci, 
Martinez, Albores, Parung, 2004) egy szervezetek közötti in-

tegrált, információs, értékelési, jutalmazási rendszer men-
tén, amelyben kockázat, tapasztalat és közös cél megosztása 
biztosítja az összehangolt mûködést (Mellat-Parast, Spillan, 
2014). Az ellátási lánc akkor biztosíthatja a legnagyobb ér-
tékteremtést és versenyelônyt, ha sikerül a tudást, a készsé-
geket és a képességeket összehangolni egy közös cél érdeké-
ben olyan mechanizmusok révén, amelyek a hatékonyságot 
és eredményességet szolgálják – szûkebb értelemben a vevôk, 
tágabb értelemben a közösség (pl. környezeti teljesítmény) 
érdekében (Katits,2016). Ez elôzô gondolatmenet szolgálja 
az ellátásilánc-controlling alapját. Az ellátásilánc-controlling 
elsôdleges célja a menedzsment döntéshozó képességének tá-
mogatása. Napjainkban mind az elméleti, mind pedig a gya-
korlati szakemberek ugyan azon a véleményen vannak, vagy-
is: a modern vállalatvezetés egyik elengedhetetlen eszköze a 
controlling. A vállalatvezetôk nap, mint nap a vállalat jövôjére 
jelentôs hatást gyakorló döntésekkel találják szembe magukat. 
A megfelelô döntések meghozatalához idôben rendelkezésre 
álló, jól értelmezhetô, transzparens, a valóságnak megfelelô 
adatokra van szükségük a szakembereknek. Az információ 
értékké, jól használva pedig hatalommá vált a mai világban. 
Minden szervezetben, a kisvállalkozásoktól kezdve a multina-
cionális cégekig, elsôdleges fontosságú az információ gyors és 
pontos kezelése. A nagy mennyiségû, gyakran változó adat-
halmazokkal gazdálkodni kell a világunkat behálózó informá-
ciódömpingben, hogy a bennük rejlô érték haszonná váljon 
(Csapó et al., 2013). Mindez tovább fokozódik, amennyiben 
több vállalat együttmûködésérôl van szó. Az ELK eszköztára 
azonban olyan rugalmas és széleskörû adatbázisra épül, amely 
az alapinformációkat a költségszámításból, a termékkalkuláci-
óból, az eredményszámításból stb. szerzi be, és emeltt piaci és 
stratégiai információkkal egészül ki (Horváth&Partners,2015). 

Az ellátásilánc-controlling fogalmának meghatározása 
alapvetôen az ellátásilánc- menedzsment és a controlling szak-
területein nyugszik. Alapvetô nehézség annak a kérdésnek a 
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tisztázása, hogy az ELK átveheti-e, illetve milyen mértékben 
tudja átvenni a klasszikus controlling eszközeit. Míg a klasszikus 
controlling egy vállalat ellenôrzésére fókuszál, az ELK esetében 
a vizsgálat tárgya kiterjed a vállalatokat átfogó tevékenységek lo-
gisztikai folyamataira is. Mindezeket figyelembe véve azonban 
megállapítható, hogy elsôsorban a pénzügyi controlling szemlé-
let jelenthet kiindulópontot, hiszen ezen terület elsôdlegesen a 
vállalat stratégia céljainak és szervezetének megfelelô pénzügyi 
tervezési, operatív irányítási, ellenôrzési és információellátási te-
vékenységek összességét jelenti (Tóth-Kozma,2016).

Westhaus (2007) szerint az ellátásilánc-controlling egy veze-
tést támogató rendszerként értelmezhetô, melynek legfonto-
sabb feladata az együttmûködô partnerek közti folyamatos és 
gördülékeny információáramlás biztosítása, mely garantálja az 
ellátási lánc optimális mûködésének keretfeltételeit. Westhaus 
tehát egy olyan, a vezetés hatékonyságát támogató „rendszer-
nek” tekinti az ellátási lánc controllingot, amely az egyes válla-
laton belüli és az egész vállalt-hálózaton átívelô tervezési, irá-
nyítási és ellenôrzési tevékenységek szisztematikus és célirányos 
alkalmazása. Ezen célok elsôdlegesen a mûködési folyamatok 
javítását jelentik, ezáltal fokozva. 

Stölzle (2002) szerint az integráció képviseli a legfontosabb 
szerepet az ellátásilánc-controllingban. A szerzô az integráció 
alatt a telephelyek, a készletezés, a szállítás, az információ-
közvetítés, a beszerzés és az árképzés összefonódását értette. 
Stölzle szerint e hat kategória együttes alkalmazásával bizto-
sítható a vevôi igények maximális kielégítése. Stölzle az ELK 
keretein belül két fontos területet különít el. Egyrészt egy stra-
tégia szintet, amely az integrációs döntésekkel és a koncepcio-
nális elemzési rendszer kialakításával foglalkozik. A stratégia 
szint mellett említést tesz egy operatív szintrôl is, ami a nyilvá-
nos kulcsú infrastruktúrának irányítására összpontosít (Stölzle, 
2002;Allée,2005). Az operatív szinten fontos szerepet kap a 
racionalizálási lehetôségek feltárása, a vállalati anyag- és infor-
mációáramlási tevékenységek gazdaságossági szempontok sze-
rinti vizsgálata valamint az egy tevékenységek átgondolt költ-
ségcsökkentési törekvése a teljes ellátási lánc mentén.

Az ellátásilánc-controlling, az ellátási láncon belüli, vezetést 
támogató controlling kifejezôdése, ami a tervezés, terv-tény el-
téréselemzés, döntés-elôkészítés, információkezelés és –nyújtás 
mellett többek közt feltárja a költségek keletkezésének okait 
és helyeit, megkeresi a szûk keresztmetszeteket a folyamatok 
kapcsolódási pontjain, valamint vizsgálja az emberi erôforrás 
hatékonyságát is (Tóth-Kozma,2016). Andreas Otto (2002) 
úgy fogalmaz, hogy „[…] az ellátásilánc-menedzsment és azon 
belül a tudatos controlling-rendszer növeli a profitot”. Véle-
ménye szerint az egyik legfontosabb kérdés annak megvála-
szolása, hogy milyen értékteremtési potenciálok szabadulnak 
fel az ellátásilánc-menedzsment és az ellátásilánc-controlling 
alkalmazásával, valamint azok milyen hatást képesek együt-
tesen elérni. A. Otto az értékteremtésre helyezi a hangsúlyt. 
Felfogásában különbözô értékteremtési kategóriák (klaszterek) 
léteznek, úgymint:
  A hálózatban mûködô vállalatok olyan formában történô 

irányítása, hogy a maximális értékteremtés biztosítható le-
gyen;

  Az ellátásilánc-hálózat stratégiája minden résztvevô szá-
mára egyértelmû, pontosan definiált legyen;

  Az ellátásilánc-hálózat többletértéke transzparens legyen 
és

  Az ellátásilánc-menedzsment révén generált többletérték, 
a hálózatban részt vevô vállalatok között a folyamatokban 
résztvevô „munkamennyiség” alapján kerüljön felosztásra.

Az ellátásilánc-controlling eszközrendszere

Az ellátásilánc-controlling mûködésének egyik legfontosabb 
feltételét a pénzügyi tervek jelentik, hiszen az ELK egyik 
alapvetô feladatát a stratégiai célkitûzésekkel összhangban 
levô pénzügyi tervek elkészítése, azok megvalósításának és 
aktualizálásának biztosítása, valamint a vállalkozás pénz-
ügyi teljesítményeinek értékelése és ellenôrzése jelentik. Az 
ellátásilánc- controlling szem elôtt tartja, hogy a gazdálkodó 
egységek, valamint a teljes hálózat mûködésére a vállalkozás 
belsô tényezôin kívül a gazdasági környezet is jelentôs hatást 
gyakorol, éppen emiatt tekinti kiemelt fontosságúnak a gaz-
dasági környezetben bekövetkezett változásokra való gyors 
reagálás lehetôségének megteremtését. Fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni, hogy e területen mutatkozik igazán szinergia 
a controlling és a vállalati, valamint hálózati szintû stratégia 
között. 

Az ellátási lánc egészére vonatkozó stratégia elsôdleges célja 
az értékteremtô rendszer fizikai struktúrájának kialakítása, sza-
bályainak és normáinak megteremtése, valamint az összvállalati 
célok kialakítása (Demeter,2014). A jól mûködô stratégia kiala-
kításához elengedhetetlen az üzletmenetre hatást gyakorló fô 
tényezôk azonosítása, feltárása, és azok folyamatos elemzése. 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hálózaton belüli erôforrások 
és képességek (=humán tôke) folyamatos elemzését sem (Feny-
vesi et all.,2015). Végül megjegyezzük, hogy a belsô és külsô 
hatások együttese adják a stratégia szintû döntések keretfel-
tételeit, amelyeket az ellátási lánc controlling folyamatosan 
nyomon követi. További közös pont a stratégia és a controlling 
között a proaktív gondolkodásmód, ami annyit jelent, hogy a 
controlling által nyújtott elemzések által ne csak a legjobban al-
kalmazkodjunk a környezeti változásokhoz, de menjünk is azok 
elé, cselekedjünk idôbe. Mindez azonban csak a stratégia és a 
controlling együttmûködése révén valósítható meg. 

Ezzel szoros összefüggésben áll az ellátási lánc eredmény-/
nyereségtermelésének, valamint hatékonyságának folyama-
tos mérése is. Elsôsorban ezen feladatot a számviteli adatok-
ra – mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás – tá-
maszkodva hajtják végre. Fontos megjegyezni azonban, hogy 
a vállalkozások üzletmenetének hagyományosnak tekinthetô 
mutatószámrendszer alapján történô értelmezése hibás elem-
zésekhez vezethetnek, mivel ezek elsôdlegesen a múltbeli 
adatok (egydimenziós megközelítés) alapján próbálnak követ-
keztetéseket levonni, elhanyagolva az. ún. puha befolyásoló 
tényezôket.

Ezen hiányosságok megszüntetéseként alkalmazható a Per-
formance Measurement koncepció, vagyis a teljesítménymérés 
összefüggésrendszere, amely segítségével pontosabb informá-
ciót lehet szolgáltatni a döntéshozók részére. Ezen elmélet 



keretében az ún. Key Performance Indicators, vagyis az elsôdleges 
mutatószámok jutnak kiemelkedô szerephez. Közös jellemzôjük, 
hogy szignifikáns hatást gyakorolnak a vállalati célok megva-
lósításában. A hagyományosnak tekinthetô mutatószámokkal 
ellentétben gyakran nem egyértelmûen meghatározható fogal-
makról beszélünk. Érdemes összevetni a hagyományos, valamint 
a teljesítménymérés mutatószámrendszerét. Werner H. az alábbi 
kategóriákat különböztette meg (lásd 1. számú táblázat).

Az 1. számú ábra azon további eszközöket mutatja be ösz-
szefoglalóan, amelyek szorosan kapcsolódnak az ellátásilánc-
controllinghoz. 

1. számú ábra: Az ellátásilánc-controlling eszköztára
Forrás: Vorgehen und Werkzeuge des Supply Chain Controlling, 
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  Az SCOR (Supply-chain operations reference-model) egy 
olyan folyamat referencia modell, mely lehetôvé teszi az 
ellátásilánc-menedzsment valós és standard diagnosztikai 
elemzését. A modell legfontosabb tulajdonsága abban áll, 
hogy általa lehetôvé válik az alkalmazott módszerek és esz-
köztárak megosztása és integrált alkalmazása az ellátási 
láncot alkotó résztvevôk között. Mindez tehát azt jelenti, 
hogy átfogó képet képes nyújtani a „beszállító beszállítójá-
tól” egészen a „fogyasztó fogyasztójáig”.

  Az ellátásilánc-controlling egyik további eszközéül szolgál-
hat a partnerkapcsolati rendszer folyamatos értékelése, 
ami tulajdonképpen nem más, mint a partnerkapcsolati 
bizalom folyamatos elemzése. A bizalmon alapuló infor-

mációáramlás lehetôséget biztosít a megfelelô válaszokra a 
környezet, a termelés, az értékesítés, vagy az egyes stratégi-
ák területén bekövetkezô változások alapján. Azonban nem 
csak egyszerû reakciót biztosít, sokkal inkább a partnerek 
közti gyors alkalmazkodást jelenti, vagyis idômegtakarítás 
érhetô el, ami egyben versenyelônyt biztosít (a Time-to-
Market, vagyis a piacra jutási idôigényt rövidíti le). Mind-
emellett elérhetô az ellátási láncon belüli folyamatok lerö-
vidítése is, ami szintén idômegtakarítással jár együtt, de 
így a költséghatékonyság is fokozható. A partnerkapcsolati 
rendszer alapvetôen három tényezôt foglal magában: az 
opportunizmuson alapuló konfliktushelyzetek számának 
csökkentését, az egymás iránti elismertségi és megbecsü-
lési szint emelését, valamint a központi, bizalmat erôsítô 
értékképzést (Otto, A./Stölzle, W., 2003). 

  A vállalatoknak a belsô folyamatai és külsô kapcsolataik  
hatékony mûködtetése mellett stratégiai célok megvalósí-
tásán kell munkálkodniuk, amely külsô orientáltságot és 
több esetben stakeholder szemléletet igényel. A cégek-
nek intenzív versenykörnyezetben és a komplex globális 
környezetben kell versenyelônyhöz jutni. Mindezt pe-
dig megalapozott mutatószám-rendszer kidolgozásával, 
és annak eredményes mûködtetésével képes biztosítani 
(Katits,2016; Katits,2007). A vállalati eredményre vonat-
kozó mutatószámok elsôsorban a már elért, valamint a 
várható hozam mértékét próbálják meg kimutatni. Ide 
sorolható a pénzügyi területeken jól ismert ROA, ROS, 
ROE, ROI, ROTC, ROCE mutatók. Fontos azonban ki-
emelni, hogy a hagyományos mutatók figyelmen kívül 
hagyják a kockázatot. Például a ROE mutató (Return on 
Equity = Adózott eredmény/Átlagos saját tôke) értékének 
emelkedése helytelen következtetések levonására vezet-
het, ha azt kizárólag a saját tôke hozamaként értékeljük, 
ugyanis hitelfelvétellel is javulhat az eredmény. Az optimá-
lisnál több hitelállomány felvétele ugyanakkor magasabb 
pénzügyi kockázattal is jár, ami viszont a ROE mutatóban 
rejtve marad, ezt a ROE nem mutatja. Sokszor értelmezik 
a ROI mutatót tévesen tôkeköltségként és elvárt hozam-
ként, ugyancsak figyelmen kívül hagyva a kockázatokat és 
a múltorientációt. Mindezek ellenére a számviteli muta-
tóknak is megvan a maguk szerepe egy vállalkozás telje-
sítményének elemzésekor, de az értékalapú vezetés más 
megközelítést követel (Bács et all.,2016). Az ellátásilánc- 

1. táblázat: Hagyományos mutatószámrendszer vs. Performance Measurement-rendszer

Hagyományos mutatószámrendszer Performance Meausurement- rendszer
Idôtényezô múltra fókuszáló jövôorientált

Elsôdleges mutatószámok Pénzügyi adatok elemzése Pénzügyeken kívül esô tényezôk elemzése
Oksági összefüggés a mutatószámok elkülönült formában 

való elemzése
Ok – bekövetkezett hatás összevetése

Orientáltság Pénzügyekre fókuszál Vevôkre fókuszál
Emelô hatás pénzügyi célok fokozása vállalati stratégia fokozása

Költség-teljesítmény kapcsolata költségcsökkentés teljesítményfokozás
vizsgált területek vállalaton belüli vizsgálódás belsô és külsô vállalati környezet 

elemzése
Forrás: Werner H. (2014): Kompakt Edition: Supply Chain Controlling, Grundlagen, Performance-Messung und Handlungsempfehlungen, 
Springer Gabler , Wiesbaden



menedzsment területén ezen mutatók felhasználásával 
(is) próbálnak a szakemberek egy aktuális képet kapni a 
vállalat pénzügyi helyzetérôl, és próbálnak eleget tenni a 
likviditás, bonitás és a rentabilitás kritériumainak. A me-
nedzserek számára rendkívül fontos a vállalat rentabilitá-
sának közvetlen módon történô befolyásolása. A pénzügyi 
helyzet stabilitásának biztosításán túl a döntéshozóknak 
számos egyéb tényezôt is figyelembe kell venni – mind 
operatív, mind stratégia szinten-, a vállalati értékteremtés 
mértékének pontos kimutatásához (Kremin,2012). A va-
lódi helyzetkép felmérésében segítséget nyújtanak az ún. 
stratégia térképek elkészítése, amelyek az egyes stratégia 
célokat kötik össze egymással és a közöttük lévô kapcsola-
tokat mutatják be. Olyan összefüggés-láncolatokat adnak, 
amelyek az egyes stratégiai célokat egymással és a stratégi-
ai nézôpontokkal összekötik (Zéman, 2014).

  A harmadik pontban kifejtett mutatószámokkal szoros ösz-
szefüggésben áll a Balanced Scorecard eljárás, amely a 
vállalatok múltbeli teljesítményét tükrözô, jövôbeli telje-
sítményéhez illetve céljaihoz pontos információkat nyújtó, 
pénzügyi mutatókkal kiegészített stratégiai menedzsment 
rendszer (Borosavölgyi, 2014). A Balanced Scorecardban 
megjelenített célokat, valamint a célok megvalósulását 
mérô mutatórendszert a mérô mutatórendszert a vállalat 
stratégiáját alapul véve szükséges összeállítani. Az eljárás 
alapvetôen négy nézôpontot foglal magában, úgymint a 
pénzügyi, a vevôi, továbbá az együttmûködés minôségét és 
az együttmûködés intenzitását elemzô nézôpontokat.

  A közép- és hosszú távú nyereségmaximalizálás, mint  
a menedzsment (egyik) legfôbb célja a vállalati határo-
kon átívelô szemléletmód, vagyis az ellátási lánc szintjén 
történô gondolkodásmód alkalmazásával biztosítható (Pa-
taki et al., 2014). Azt mondhatjuk tehát, hogy az üzleti 
tevékenységnek alapvetô célja a vállalati érték fokozása. Ki-
emelt szereppel bír az ellátásilánc-controlling területén az 
Economic Value Added (EVA), vagyis a hozzáadott gazdasági 
érték modell. Az EVA az értékorientált vállalatvezetés kon-
cepcióján alapszik, vagyis egy olyan pénzügyi mutatószá-
mot foglal magában, amely segíti a vezetôket a tulajdonosi 
érték maximalizálásában. Az értékközpontú vállalatvezetés 
hátterében az a gondolat húzódik, hogy a vállalat értéke a 
jövôbeni pénzáramlások diszkontált jelenértékétôl függ. 
Az EVA-modell alkalmazásának elônye abban áll, hogy a 
menedzsment figyelmét az értékteremtésre irányítja, szem 
elôtt tartva a költséghatékony gazdálkodást (Pataki et al., 
2015) és egyetlen mutatóban képes kifejezni a befektetést, 
a kockázatot, a költséget. 

Az ellátási láncot veszélyeztetô kockázAti 
tényezôk

A fentiekben már bemutatásra került, hogy az ellátásilánc-
controlling egyik feladata az egész ellátási lánc irányításának 
céltudatos és megalapozott támogatása. Pontosan ez átfogó 
igény jelenti egyben az ellátásilánc-menedzsment egyik leg-
nagyobb problémaforrását is, mivel ez egy rendkívül komp-
lex tevékenységet foglal magában. A feladat komplexitását az 

ELM célrendszere jelenti, mivel nem csupán az egyes vállal-
kozások gazdaságosságának növelése a cél, hanem az egész 
értékteremtô lánc eredményességének és hatékonyságának 
fokozása. Ezen célrendszer megvalósításához azonban számos 
kockázati tényezô kapcsolódik. Mindennap találkozunk kockázat-
tal anélkül, hogy tudatosodna bennünk. A kockázat fogalma 
alatt pedig valamely esemény bekövetkezése körüli bizonyta-
lanság mértéke érthetô. A kockázat, kockázati szint és ellátási 
lánc kockázatmenedzsment három fontos fogalom. Mivel a 
kockázat szónak számos jelentése van, fontos tisztázni, hogyan 
használjuk ezeket az ellátásilánc-menedzsment területén:
  A kockázat az ellátásilánc-menedzsmentben bármely olyan 

gátló tényezô, amely miatt az ellátási lánc nem képes elér-
ni a célját.

  A kockázati szint annak a valószínûségének a mérté-
ke, hogy valamely esemény bekövetkezik, illetve a bekö-
vetkezése következményeinek. Egy komoly földrengés 
valószínûsége egy adott kulcsbeszállító esetében lehet ala-
csony, de a következményei katasztrofálisak lehetnek. Ez 
egy magas kockázatú esemény lenne.

  Az ellátási lánc kockázatmenedzsment az a módszer, 
amellyel azonosítható, elemezhetô, monitorozható és 
elôzetesen kontrollálható azon események hatása, amelyek 
megzavarhatják az ellátási lánc tevékenységét. Tervezett és 
szervezett együttmûködést igényel az ellátási lánc összes 
tagja között.

Az ELM szakterületén jelentkezô kockázatoknak két típu-
sát, a dinamikus és a statikus kockázatokat különböztethetjük 
meg. Hamilton (1996) szerint a két kockázat közötti alapvetô 
különbség, hogy a dinamikus kockázatok kimenetele nem 
egyértelmûen negatív, bizonyos esetekben pozitív is lehet, a sta-
tikus kockázatok viszont csak negatív kimenettel jellemezhetôk, 
bár könnyebben becsülhetik. Az ellátási lánc folyamataira al-
kalmazva tehát azt mondhatjuk, hogy statikus kockázat alatt a 
piaci folyamatokat, az adott vállalatnak az üzleti partnereivel 
való kapcsolatát érthetjük, míg a dinamikus kockázat a piaci, 
iparági folyamatok állandó változásához, alakulásához köthetô 
és az adott vállalat által nehezen befolyásolható. 

Néhány kockázat elkerülhetetlen, néhányat azonban mi ma-
gunk választunk:
  Nem szándékos kockázatok: azoknak az eseményeknek 

a következményei, amelyek belegyezésünk nélkül történ-
nek, mint például az idôjárás változásai. Nincs választási 
lehetôségünk az idôjárási jelenségekkel kapcsolatban és 
nem is kontrolláljuk az eseményeket. Mindössze, annyit 
tehetünk, hogy megpróbáljuk csökkenteni a káros hatásu-
kat. Például nem tudjuk az esô kockázatát növelô változá-
sokat irányítani, de csökkenthetjük a hatásukat, ha viszünk 
magunkkal esernyôt.

  Szándékos kockázat: azok a veszélyek, amelyeket mi vá-
lasztunk. Van esélyünk nem ezeket választani. Ha azonban 
a kockázatot választjuk, azt is választhatjuk, hogy csökkent-
jük a lehetséges negatív hatását. 

Természetesen a legfontosabb kérdés az az, hogy miként 
csökkenthetôk a legjobban ezek a kockázatok. Ezért szükség 
van az ún. ellátásilánc-kockázatmenedzsment rendszerének 



kialakítására, aminek a legfontosabb feladata a kockázatok 
azonosítása, értékelése és természetesen kezelése, valamint 
felszámolása. Ehhez azonban a controlling rendszernek a koc-
kázatokra vonatkozó, megfelelô minôségû információra van 
szüksége a teljes ellátási lánc mentén. A modern és globális 
értékteremtési láncok rengeteg kockázatnak és bizonytalanság-
nak vannak kitéve, így az aktív, mindenkor a döntésképesség 
állapotában lévô menedzsment biztosítása rendkívül fontos. A 
kockázatok szoros összefüggésben állnak a következô fejezet-
ben bemutatásra kerülô fenntarthatóság követelményeivel. 
Ezek alapján többek között ökonómiai, ökológiai és szociális 
kockázatról beszélhetünk. Mindezek mellett meg kell említeni 
az egyre erôsödô extrém válságszituációkat is, amelyek maguk-
ban foglalják a terrorfenyegetettségeket, valamint a természeti 
katasztrófákat egyaránt. 

A kockázatok természetesen összefüggésben állnak az ELM 
teljesítményével, jövôbeli nyereségével, de a lehetséges vesztesé-
gekkel is. Eddigi pénzügyi ismereteink alapján kijelenthetjük, 
hogy a magas kockázat vállalását magas profitráta jutalmazza. 
A kockázatok pontos felméréséhez az értékteremtési lánchoz 
köthetô tejes partner-állomány értékelése jelenti az egyik leg-
összetettebb feladatot. A beszállító- és vevôértékelés az ellátási 
lánc szereplôi által teremtett érték és teljesítmény, valamint az 
általuk jelentett kockázat feltárása miatt fontos. A kockázatvál-
lalás hatására sok vállalat lép be, de ugyancsak sok ki is lép a 
piacról, így a versenyzôk köre is gyorsan változik, ami szintén 
hatást gyakorol a mindenkori piaci szereplôk viselkedésére. 

összegzés

Az ellátásilánc-controlling kutatása napjainkban még nem 
számít kiforrott szakterületnek, így nem beszélhetünk sem 
egységes elemzési- és felépítési keretrendszerrôl, sem pedig 
elméletileg teljes körûen feltérképezett tudományterületrôl. 
Az ellátásilánc-controlling alapvetôen azonban több, egymás-
sal együttmûködô vállalatra, valamint az azoknál felmerülô 
pénzügyi, számviteli információk tudatos összegyûjtésére, 
strukturálására, valamint elemzésére fókuszál. Mindez meg-
valósításához – az ellátásilánc-controlling alapját képezvén 
– egy egységes, integrált vállalatirányítási rendszer szüksé-
ges, mely stabil alapját képezheti az eredményes, hatékony, 
sikert szolgáló döntések meghozatalához. Az ellátásilánc-
controlling a jelenlegi globalizált, és állandó változások jel-
lemezte kiélezett versenypiacon a siker egyik kulcsaként 
értelmezhetô. Hangsúlyozzuk azt, hogy sikeres zavarelhá-
rítás érdekében tett intézkedések hatásainak szisztematikus 
ellenôrzése a terv-tény adatok összehasonlításával és elté-
réseinek elemzésével történjen. Ez az ellenôrzés hozzájárul 
egy olyan controlling rendszer kiépítéséhez, ami az ellátási 
láncra kiterjedô menedzselési munka lezárása után egy ko-
rai felismerô-figyelmeztetô-elôrejelzô rendszer mûködtetését 
is szolgálja (Katits,2013). Az ellátásilánc-controlling poten-
ciális megoldást jelenthet a fent leírt követelmények szerinti 
megfelelésre. Az ellátási lánc menedzsment a vállalati hálózat 
költségstruktúrájának, valamint az elsôdleges célrendszerének 
(vevôi elégedettség fokozása) jelentôsége miatt bír kiemelt 
szereppel az eredményesség és versenyképesség tekintetében. 

Az ellátási lánc controlling célja, a nem csak a költség és az 
eredmény, nyereségesség szemszögébôl releváns adatok, elem-
zések összeállítása, hanem a vállalatokon átívelô folyamatok, 
– úgymint az együttmûködés minôsége, hatékonysága – elem-
zése is. Az ellátási láncot alkotó vállalatokon belüli és kívüli fo-
lyamatok minôsége fokozásának biztosításával az ellátási lánc 
controlling lehetôséget biztosít az ellátási lánc versenyképes 
struktúrájának kialakítására, valamint a költségszint és a ki-
szolgálási minôség javítására. Mindez egy innovatív stratégiai 
koncepcióval tovább fokozható. Továbbá ez az eszközrendszer 
hasznos lehet a hitelnyújtó szervezetek számára arra, hogy 
jobban megismerjék ügyfeleiket, feltérképezzék a lehetséges 
kockázatokat és a pénzügyi helyzet szûk számszaki elemzésén 
kívül a vállalatok jövôbeli értékteremtési képességét is figye-
lembe vegyék.
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