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A ‚Digitális Vállalat’
Digitális, az új „mantra”...csak egy út van: a digitalizáció...az ipar „felhőbe” emelése

‚Digitális’? 

• Új technológiák használata
• Vevőkkel való új fajta összekapcsolódás, új alkalmazásokkal stb.
• Teljesen új típusú üzletvitel (new way of ‚doing business’)

Vállalatok digitális átalakulásának kényszerűsége.. az innováció jelentősége,Vállalatok digitális átalakulásának kényszerűsége.. az innováció jelentősége,
újabb és hatékonyabb működési modellekre van szükség..ügyfél központúság

Három fő terület, amely a digitális vállalattá váláshoz szükséges:
• a digitális üzleti modellek (amit a vállalatoknak tenniük kell);
• digitális működési modellek (hogyan tudják csinálni, technológia..);
• digitális adottságok és képességek (amelyekkel a siker elérhető).



GE is the world’s 
premier Digital 
Industrial 
Company

GE Business Name

Company
Transforming industry by 
connecting the physical and 
digital.
Sensing, predicting, and
responding to make the world 
work better.





GE üzletágak Magyarországon
Veresegyház

Aircraft engine 
component repair 
shop

AVIATION
Veresegyház

Biggest Power plant in Europe. 
Innovative power solutions, 
components, Assembly, Repair 

POWER
Oroszlány, Tatabánya, (+Budapest)

Waste water system, Sea water 
filtration solutions, sanitary water 
methods, Wastewater Chemistries

WATER

Fót

Asset Condition 
Monitoring, Controls 
Solution cabinets

Ózd, Budapest, Nagykanizsa

Power Protection such as
circuit breakers, contactors, motor 
starters

Budapest, Szeged

Global competence center for 
medical image processing, radiology 
software development
Predix

HEALTHCARE OIL&GAS ENERGY CONNECTIONS

Budapest, Hajdúböszörmény,
Kisvárda, Nagykanizsa, 
Zalaegerszeg

Lighting Solutions; innovative
products of LED and core lighting 

Predix
~ 500 employees

Budapest

Accounts Receivable 
management on a global 
basis 

Budapest

Integrated shared services 
to GE businesses across 
Europe and beyond

DIGITAL LIGHTINGWORKING CAPITAL SOLUTIONS 

GLOBAL  OPERATIONS

Budapest

GE’s digital industrial 
software solutions and 
services

GE IN HUNGARY  
10.000+ employees
12 Manufactoring plants
5 R&D Centers
3 Business-Headquarters
1 Global Operations Center
1 Working Capital Solutions
9 of 11 GE Business present in 13 cities  



AmCham Policy Agenda 2017-2020

Az AmCham 4 munkacsoportja (Policy Task Forces)



Az AmCham főbb számokban

31%37%

Other (Representing 22 
nationalities)

American

Független, non-profit szervezet

368

36 % 31%

32%

37%

Hungarian

36 %

220,000









Nemzeti Versenyképességi Tanács

Elektronikus szolgáltatások, 
e-kormányzat

• Adóbevallás hatóság általi elkészítése a 
vállalkozások számára 

• Kedvezményes bankszámla-csomag • Kedvezményes bankszámla-csomag 
• Közműszolgáltatások esetében a lakosság 

elektronikus fizetés felé terelése 



Több mint 2000 nagyvállalat részvételével

 Kb. 907 milliárd dollárt, az ipari bevételek kb. 5 
százalékát fogják ipar 4.0-ra költeni a cégek

 főleg szenzorokra, hálózati eszközökre és szoftverekre

Ipar 4.0 hatásai-
PwC Global Industry 4.0 
Survey (2016)

 főleg szenzorokra, hálózati eszközökre és szoftverekre

 a befektetések 55 százaléka két éven belül megtérül

 átlagosan 3,6 százalékos költségcsökkenést, 
nominálisan 427 milliárd dolláros megtakarítást várnak 
az ipar 4.0 fejlesztésektől

 2,9 százalékos, 421 milliárd dolláros bevételnövekedést 
várnak



Innováció - A növekedés és a 
fenntarthatóság kulcsa Magyarországon
• Kevés lehetőség van az inkrementális 

gazdasági növekedésre, munkaerőpiaci 
kínálat további bővítésére

• Ipar 4.0 – válasz lehet a munkaerő 
növekedésének hiányáranövekedésének hiányára

• A siker az új gazdaságban az innovációs 
képességeken alapul

• Elmozdulás a magasabb hozzáadott 
értékű termelés felé





Köszönöm a figyelmet!


