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Az előadáson érintett témák 

• Termelés és piaci hatások 

• Új piaci színtér 

• Gazdasági szemléletváltás 

• Ipar 4.0 globális változási folyamata 

• Logisztikai szolgáltatások Európában 

• Új piaci pozícióban a logisztika 
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A termelés és piaci hatások (1) 

• a piacokon jelentős mértékben és gyorsasággal megnőttek a 
termékekkel és szolgáltatásokkal szembeni egyedi igények 

• a piaci gyors változások az egyes vállalatoknál a 
termékstruktúra jelentős bővülését követeli meg 

• a jelentős termékstruktúra-bővüléshez párosul a mindenkori 
termékstruktúra gyors és dinamikus változása 

• a dinamikusan változó termékstruktúrát az egyedi 
igényeknek megfelelő kis-és közepes sorozatok jellemzik 
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A termelés és piaci hatások (2) 

• az előállított termékek életciklusa jelentősen lerövidült 

• a termékminőség fogalmába a műszaki és ár paramétereken 
túl a logisztikai szolgáltatások, szervizszolgáltatások is 
beletartoznak 

• a beszállítók alkalmazásával a termelés mélysége 
iparáganként eltérően, de jelentős mértékben csökken 

• a beszállítók megválasztása és a „gyártani vagy vásárolni” 
elv stratégiai kérdés lett 
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A termelés és piaci hatások (3) 

• az egy telephelyes termelési felépítést a több telephelyes 
rendszerek veszik át 

• a termelési és szolgáltatási folyamatok hálózatszerű 
rendszerekben valósulnak meg 

• az automatizált gépek és rendszerek alkalmazása miatt 
jelentős munkaerő átcsoportosulások lesznek a gazdaság 
minden területén 

• a termelési rendszerek a meghatározó piacok közelébe 
települnek, globalizálódik az elosztás és a beszerzés 
tevékenysége 
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Új piaci színtér (1) 

• Kiber-fizikai rendszerek és piactér megjelenése 

• Okos robotok és gépek rendszerbe állítása: 
többcélú robotok, amelyek alkalmazkodásra, 
kommunikációra és együttműködésre képesek 

• Big data lehetőségek és megoldások megjelenése 
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Új piaci színtér (2) 

• A rendszerkapcsolatok új minőségi szintjének 
megjelenése: a digitális és a valós világ 
összekapcsolása 

• Energiahatékonyság és decentralizáció előtérbe 
kerülése 

• Ipar 4.0 gyárak kialakulása: a vállalatok globálisan 
összekapcsolt rendszerként jelennek meg 
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Gazdasági szemlélet váltás (1) 

• Átmenet a tömegtermelésből az egyedi vevői 
igények rugalmas és tömeges kielégítése felé 

• A készletre termelést felváltja a rendelések 
dinamikus kiszolgálása 

• A paletta a fizikai termék előállításától a komplex, 
kiegészítő szolgáltatások nyújtásáig szélesedik ki 
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Gazdasági szemlélet váltás (2) 

• Eltávolodás a költségközpontú szemlélettől a 
tőkemegtérülés irányába 

• Áttérés a bonyolultabb szimulációs formákon át 
komplexitás kezelésére alkalmas: 
• gyártórendszerekre (pl. valósidejű szimuláció, gépi 

tanulás)  

• munkaszervezésre (feladatpárhuzamosítás, távmunka, 
állandó hálózati kapcsolódás) 

• A termelési tér átszervezése kapcsolt üzemi terekre 
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Ipar 4.0 globális változási folyamata 

• technológiai 

• társadalmi és  

• üzleti paradigma, a vállalkozási kultúra változása, 
átalakulása. 
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Technológiai változás 

• Értékláncok szerepe: 
• Termék- és szolgáltatási folyamatok 

• Digitális üzleti modellek 

• Fogyasztói hozzáférések kérdése 

• Specifikus gyártási, szolgáltatási, és logisztikai 
fejlesztések 

• Digitális adatbiztonság problémaköre 
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Társadalmi változás 

• Munkaerő piaci feltételek 

• Szakmai szervezetek szerepe 

• Közpolitikai intézmények szerepe 
• Oktatás 

• Képzés 

• Szakképzés 

• Szociológiai és ökológiai hatások 

• Társadalmi reakciók 
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Üzleti modell változás 

• Kínálati értékláncok 

• Új típusú költségek 

• Rugalmassági követelmények 

• Kockázatok, új típusú beszállítók 
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Logisztika és SCM: forgalom és 
foglalkoztatottak aránya Németországban 
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Logisztikai szolgáltatások aránya Európában – a 
különböző szektorok részesedése 
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Elektronikus kereskedelem 
Németországban [Mrd. €] 
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Azon személyek aránya, akik az elmúlt 12 hónapban az 
online megrendelt terméket visszaküldték [%, 2017] 
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Új pozícióban van a logisztika 
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Új pozícióban a logisztika  nő a dolgok komplexitása 
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A logisztika 4.0 központi tétele 
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Logisztika és hálózat 

• A dolgok Internete (IoT) a középpontban 

• A gazdasági platformok és az IoT egymás erősíti 

• Az ipar és a szociális hálózatok kapcsolata: Social Networked Industry 
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Igény a dolgok internetéhez való csatlakozásra 
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Digitális szuverenitás ∙ A kör négyszögesítése az adat-
menedzsmentben 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


