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EU csatlakozás 2004. május 1 szombat ( április 30 péntek )

Milyen előnyöket láttunk? ( vám, határ : nincs )   

Mit sejtettünk ? / növekvő konkurencia, kínai áru növekedése
( Ghibli belső tanulmány)

Felkészülés



Új jogszabályok, törvények 
( viszonylag hirtelen - tájékoztatás ? ( pl.  Intrastat )

Mit tapasztaltunk?  

Ésszerű
( AETR, útdíj, adr módosítása .., útdíj)

Protekcionista
( kabotázs, vám jogszabályok végrehajtása, francia – belga törvény)

Ésszerűtlen / káros:
Tűzoltóság( katasztrófa védelem 2011 okt. / Füstkötényfal) 
Jövedéki törvény,          AETR : 6 perc = 400.000 Ft)

Mennyire harmonizált?
( fuvarozói felelősség, bírságok behajtása

Hatósági attitűd
„Az állampolgárt a hatóságok ellenségnek képzelik,  aki ellen küzdeni kell, mert 

nem tartja be a szabályokat – ez a magatartás önmagában súlyos károkat 

okoz a gazdaságban”

( forrás:  MKT- NLV Felmérés a logisztikai versenyképességről 2010.)

Átalakuló megbízói struktúra  / kkv -- multi



Társadalmi: ( környezetvédelem, gyors eljutás más tagállamokba

Növekvő elvárások 
( társadalmi / vállalati  ) 

Vállalati oldalról ( költségcsökkentés)

Időhöz köthető elvárások ( időkapu, azonnali info)

„Virtuális elvárások” vállalati oldalról  
( jól hangzik a környezetvédelem a ( valós? ACCOR)
Pl. ISO 14001



„ piaci” „elemzés” 2004 től



„Fenntartható fejlődés”

Állami támogatott logisztikai beruházások, raktárak

Folyamatosan növekvő piac
logisztika növekedése cca. GDP 2-3X

Kiszámíthatónak hitt növekedés
fogyasztás növekedés
Magyarország mint logisztikai központ ( MLBKT 2005. aug 9 )

Pályázatok / Hitel túlkínálat

A vállalkozások az eszközre és nem a piacszerzésre koncentráltak
� majd lesz munka



Válság / nincs válság/ vége a válságnak

Olajár „robbanás”

A termeléscsökkenése drasztikus és gyors 
( autóipar 30-70%-os visszaesés)

Logisztikai megrendelések ugrásszerűen csökkennek 
( log GDP 2 -3 x) 

Hirtelen felesleges kapacitások � eladhatatlan eszközök 
(hosszú távú Eur elkötelezettségek)  �
folyamatban levő eszköz megrendelések / gyártás

Hirtelen erősödő forint ( 228) Hirtelen gyengülő forint ( 316)

� Eszköz finanszírozási kényszer � munka kényszere � Ár …



52. Közgazdász vándorgyűlés



MKT – NLV felmérés a KKV –k logisztikai 
helyzetéről 2005-2006

Mit ért logisztika alatt?

•A vállalatok 90 %-a a raktározást és a 
szállítást.

•A cégek 5 %-a a folyamat hatékonyságát.

© Ghibli Kft. 2007



A logisztika definíciója

„A logisztika alapanyagok, félkész- és 
késztermékek, valamint a kapcsolódó információk
származási helyről felhasználási helyre való
hatásos és költséghatékony áramlásának 
tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a 
vevői elvárásoknak történő megfelelés 
szándékával.”

(Egyesült Államok Logisztikai Tanácsa)



A kormányzat logisztikai definíciója?



Magyarország logisztikai központ ?



Nations, who leverage the geographical advantage of Hungary to occupy Europe:

� Huns 5th century

� Hungarians 10th century

� Tatars 13th century

� Ottomans 15th century



Hungary is Hungary is the Gate the Gate of Europeof Europe
In Heart of Europe, 55- 60 % of the european population can be reached in 
24 hrs from Hungary !!  ( 400 million )

BremenBremen

KoperKoper

GenovaGenova

IstanbulIstanbul

KievKiev



Logisztikai munkahelytő driverek

0. Ha csak tranzit ország vagyunk ( útdíj �� útépítés / útjavítás 
/ környezetvédelemi károk ) ???

1. Ide települő vállalatok kiszolgálója 
1. Az újonnan betelepülő vállalatokhoz / beszállítóihoz 

kapcsolódó logisztika
2. Egy adott gyár bővülő termelésének kiszolgálása miatt 

növekvő logisztikai igény  
3. Itt lévő gyárak gyárbővítésének, új gyárak építése 

következtében növekvő igény

2. A logisztika vonzza ide a vállalatokat
� Mitől jönnének éppen ide? 

….� különleges státusz Logisztikai Park ( Zóna)



1. Közép – európai vevői igények kielégítésére készletek 
kihelyezése, disztribúció

2. Egyszerű alapanyagból – egyszerűen elkészíthető magas 
értékű termék létrehozása 

3. Késztermék szortiment � európai márka 
4. Standard termék készlet � Utolsó munkafázisok elvégzése itt / 

perszonalizálás / ország / vevő specifikus „gyártás”
5. Betelepülő gyárak / beszállítók termelésének kiszolgálása

Lehetséges üzleti modellek a 
logisztikai zónákban



Hol lesz közép- európai disztribúciós 

központja ?

Magyarország?

Dél - Lengyelország?

Csehország?

Szlovákia?

Románia?

Bécs?


