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I.
Hol tarunk?
Helyzetfelmérés nemzetközi
benchmarkok tükrében
A múltat látjuk, de nem befolyásolhatjuk,
A jövőt befolyásolhatjuk, de nem látjuk!
/Steward Brand/
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Értékelések I. – A KKE-régió beágyazottsága a
globális értékláncokba
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Értékelések II. – Versenyképességünk (EU)

Erős pozíciók
• Beáramló tőkebefektetések
(2), kiáramló befektetések (4)
Hozzáadott érték a
gyártásban (2)
• Beruházás a gyártásban,
illetve EU-n belüli
kereskedelem: az első 5-ben

Gyenge pozíciók
• Munkatermelékenység (26)
• Hozzáadott érték a KKV-kben
(26)

Az összesített pozíció kifejezi a
következő diákon látható szakpolitikai
indexek összesített hatását, amely EUösszehasonlításban 20-22 körüli
helyezést jelent.

Szintetizált versenyképességi index:
Az általános, a strukturális és a meghatározó tematikus területek (pl. digitális
gazdaság) teljesítményein alapuló indikátor az Irinyi Terv eredményeinek
monitoringjához is a legalkalmasabb komplex indikátor.

(High-level Working Group on Competitiveness and
Growth: Competitiveness Scoreboard, 2016.05.03. )
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Értékelések III. – A high-tech export és a gépgyártás
részesedése EU összehasonlításban
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Értékelések IV. - IUS Innovációs Index

• Hosszú távú javuló
innovatív képesség
• Magyarország a
mérsékelten innovatív
csoportban, SL előtt
(2015)
• Ez a mutató a
felsőoktatási rendszert
alulreprezentálja,
amelyben viszont el
vagyunk maradva a V4ekhez képest is
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Értékelések V.
- EU digitális fejlettségi országjelentés (EDPR)
•
•
•
•
•
•

A DESI index értékelhető úgy, hogy
az adott gazdaság mennyire készült
fel az Ipar 4.0 kihívásaira.

DESI: HU a 21. helyről a 20. helyre
került a 28 tagállam listáján (2015-16)
Erősség: internet használat
Gyengeség: digitális integráció, emberi
erőforrások
Gyorsan fejlődő területek: digitális
integráció és digitális közszolgáltatások
Legnagyobb kihívások: üzleti folyamatok
digitális integrálása, digitális
közszolgáltatások
A digitális infrastruktúrafejlesztés ütemét
tekintve lépést tarunk Németországgal
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II.
Versenyfutás az új korszakban
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Európa az újraiparosítás útján
•
•
•
•
•

Németország: „Industrie 4.0”
Csehország: „Průmysl 4.0
UK: „The Catapult
Programme”
Franciaország: „Industry of
the Future”
Magyarország: „Ipar 4.0”

„Európa ipara elvesztette a talajt
az elmúlt két évtizedben. A
lapokat most osztják újra: esély
mutatkozik arra, hogy az az ipar
részesedése a GPD-ből 15%-ról
20%-ra emelkedjen a
kontinensen.”
(Roland Berger Strategy consultants,
Industry 4.0, p.3.)

(Roland Berger Strategy consultants,
Industry 4.0, p. 16.)
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Magyarország újraiparosítása: Az Irinyi Terv

Cél:
• az ipari termelés hozzájárulása a GDP-hez 2020-ra a mostani 24 százalékról
30 százalékra emelkedjen.
• Ehhez évente átlagosan 7 százalékos ipari termelés-növekedés szükséges,
továbbra is az elmúlt években látott növekedési ütemet kell biztosítani.
Eszközök:
• a nemzeti ipart erősítő komplex programok indítása a kiemelt ágazatokban
• a hazai vállalatok növekedés, -export és innovációs képességének
megerősítése, új munkahelyek létrehozása az eszközrendszer
továbbfejlesztésével (NBT, Irinyi előirányzat)
• a globális és az európai értékláncokban meghatározó ágazataink intenzív
bekapcsolása az Ipar4.0 folyamatba
• az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó paradigmaváltás és hatékonyságjavulás, új
eszközök megjelenése
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Az Irinyi Terv struktúrája és horizontális szempontjai

7 kiemelt ágazati stratégia
és akcióterv
• Járműgyártás
• Speciális gépgyártás
• Zöld gazdaság
• IKT „hardver”-gyártás
• Egészséggazdaság
• Élelmiszeripar
• Védelmi ipar

•
•
•
•
•
•

5 +1 horizontális
szempontrendszer
Új és digitális technológiák
alkalmazása
Energia- és anyag-hatékony
eszközök, gyártás
Területi egyenlőtlenségek oldása
Foglalkoztatás bővítése
Hazai erőforrások hatékony
felhasználása
+
Ipar 4.0
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Eszközrendszer

Szemléletváltozás az iparban
A gazdaság innovációs
képességének növelése
• Tudás
• K+F+I
• Felsőoktatás
• Szakképzés
Ökoszisztéma-alapú
gazdaságfejlesztés
• High-tech ökoszisztémaépítés
programja (Ipar 4.0
Technológiai Platform)
• Start-up ököszisztéma, B2B
• Innovációs intézményrendszer

Kiemelt ágazatok támogatása
Versenypályázatok
• Pl. innovatív
környezettechnológiai
megoldások
Komplex pályázatok
• Több komponensű projektek a
GINOP prioritásaiban
Meglévő költségvetési források
• Fejlesztési célelőirányzatok
Kiemelt ágazatok célelőirányzat
• KFI tevékenységet végző
vállalatok támogatása
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•
•
•
•
•

Mit jelent az Ipar 4.0?

alkalmazkodó, tanuló, önszervező rendszerek, gyártási folyamatok
egyedi gyártás, big-data vezérelt döntési folyamatok
intelligens hálózatok, felhőszolgáltatások, a „dolgok internete”
gépi érzékelés, robotika, gép-gép és ember-gép együttműködés
a valódi és a virtuális világ egysége: önálló járművek, okos város,…

Az új ipari korszak vállalati modellje:
• a digitalizáció áthatja az ipari termelés minden folyamatát
• az ipari termelés értékláncai gyártás köré szerveződnek:
•Termékfejlesztés és innováció
•Termelési folyamatok
•„Supply chain” – logisztika
•A jövő gyárai – lokációs rendszerek (horizontális)

13

•
•
•
•
•
•
•
•

Az Ipar 4.0 következményei

a termelékenység növekedése
a fejlesztési és a gyártási ciklusok felgyorsulása
az emberi tényező iránti igény és követelmények jelentős
átalakulása, „low skill” → „high skill”
Magyarországon mintegy 20.000 informatikus hiányzik a
munkaerőpiacról, részben digitális analfabetizmus
Az oktatás-képzés versenyfutása a gyorsan változó piaci igényekkel
A tudás elévülési ciklusa rövidül, az oktatás „mozgó célpontra lő”
Megnyerhető-e ez a versenyfutás úgy, hogy a képzés időpontjában
azt sem tudjuk, mire képzünk?  lerövidülő ciklusok; még nem
létező, most formálódó szakmák, képzettségek
Megoldás lenne/lehetne az élet-hosszan tartó tanulás lemaradásunk egyelőre tovább mélyül
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A munkaerőpiac átalakulása

(Példa: A BCG prognózisa Németországra 2025-ig)

Növekvő igények, példák:
•Ipari adattervező, -kezelő: +110.000 munkahely, +96%
•K+F és innováció az ember-gép kapcsolat terén: +110.000 munkahely
•Robot-koordinátor: +40.000 munkahely (új munkakör)
•Intelligens gépek gyártása: +70.000 munkahely, +6%
• Csökkenő igények az egyszerű, ismétlődő, könnyen automatizálható
feladatok terén, például:
•a gyártóüzemben -4%
•a minőségellenőrzésben -8%
•A karbantartásban: -7%
(BCG: Man and Machine in Industry 4.0, 2015 )
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III.
Az emberi tényezők
Gyorsítsunk!
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•

Oktatás – viták, aggodalmak

Az oktatási rendszer nem szolgálja megfelelően a KFI
lehetőségeinek kihasználását
• A gazdasági környezet gyors változása (gyakran technológiai
fejlődés miatt) szükségszerűen a szakértelem hiányát eredményezi
(pl. az üzletemberek nem ismerik a „big data” technológia
lehetőségeit)
• A hatások gyors jövedelemváltozást, jelentős
jövedelemkülönbségeket eredményeznek
• Mennyi és milyen MTMI (STEM) szakemberre van szükség?

(OECD: Meeting 21st-Century Challenges with
Science, Technology and Innovation, 2015 )
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Kihívások

Általában nőtt a kormányzati szolgáltatásokkal való elégedettség, de az
oktatás területén alacsonyabb, mint Kelet-Közép-Európa (KKE) számos
más államában
•a régió országaihoz képest keveset költünk oktatásra
•a diákok teljesítménye is alacsony nemzetközi felmérések szerint
•alacsony a diplomát szerző fiatalok aránya
•ez korlátozza Magyarország versenyképességét a tudásalapúvá váló
gazdaságban
A gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést célzó intézkedések
alkalmazásával egyidejűleg kell:
•csökkenteni a jövedelmi különbségeket
•leküzdeni a földrajzi egyenlőtlenségeket

(OECD: Kormányzati körkép – Hogyan teljesít
Magyarország?, 2015 )
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•
•
•
•
•

Az MTMI (STEM) problematikája

különösen gyorsan változó terület
az képzés/oktatás gyakorlati oldala (mérések, gyakorlatok, …):
erőfeszítést igényel a diáktól és költséges a társadalomnak
azonnal és objektíven kiderül, hogy mely tudás versenyképes
a követelmények nem megfelelő felmérése problémákhoz vezet (gyenge
eredmények, motivációhiány, lemorzsolódás,…)
A mennyiség kérdése:
• az MTMI szakok alacsony népszerűsége - a társadalom nem talált hatékony
választ
• Minél több MTMI hallgató? - A nagyobb bemenet nem jár automatikusan
nagyobb kibocsátással
• Mindenkinek egy általános MTMI képzés, vagy
csak a tehetségesebbeknek, viszont nekik alapos és minőségi?

• Az Egyesült Államokban a munkahelyek 5%-a igényel MTMI ismereteket
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A hallgatói létszám alakulása

Hallgatók száma a felsőoktatásban témacsoportonként
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Kihívások az oktatásban és szakképzésben I.

• Az Ipar 4.0, az újraiparosítás programja magasan
képzett szakembereket igényel az iparban egészen a
posztgraduális szintű kutatói tudásig („Ipari Lendület
Program”)
• A felsőoktatásban gyakorlati, a legújabb
technológiákhoz kapcsolódó ismeretek oktatása: az
iparból bevont tanárokkal („ipari professzorok”)
• Irányítási rendszer megújítása, a konzisztóriumok
bevezetése (mecenatúra, magán finanszírozás,
alumni hálózatok)
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Kihívások az oktatásban és szakképzésben II.

• Nemzetköziesedés: világszínvonalú fejlődési
lehetőségeket tár a diákok elé
• A Doktori képzés strukturális átalakítása (2+2 év, az
ösztöndíjak megemelése két körben, az első +40%, a
második +80%)
• Nemzeti MTMI Platform (értéklánc alapú
megközelítés, korai pálya orientáció, tematikus hetek,
vállalatok promóciója, egyetemi előkészítő képzések)
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IV.
Következtetések
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Az Irinyi Terv / Ipar 4.0 humán erőforrás-fejlesztési
súlypontjai

• szakképzés stratégiai továbbfejlesztése
• a képzésnek a gazdaság igényeivel való összehangolása
• az emelt szintű érettségik tartalmi követelményeinek
meghatározása (különösen fontos: gépészet, villamosipar és
elektronika, távközlés, informatika)
• szakgimnáziumok küszöbön álló felállítása
• közösségi képző központok (pl. Hatvan-Bosch),
pályaorientációs programok
• élethosszig tartó tanulás
• oktatók és kutatók utánpótlása (EFOP, MTA, NKFIH 15 Mrd
Ft/év).
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Minőség és gyorsítás

Csak úgy nyerhetünk, ha emeljük a színvonalat, és ezzel egyidejűleg gyorsítunk!
Válaszok:
• Az Irinyi Terv: ipar-centrikus, de – éppen ezért is:
• az oktatás színvonalának emelését és annak iparral együtt haladó versenyfutását
támogatja, de ki is követeli
• közelítjük, ötvözzük az MTMI oktatást és az ipart
• a minőségi és rugalmas oktatási rendszer kell

•
•
•

• széles alapokkal rendelkező, fejlődésre, alkalmazkodásra és problémamegoldásra
képes munkavállalókat kell képezni és továbbképezni
A minden szinten gyors válaszokat kell adnunk: kormányzat + oktatás +
vállalkozások
Stratégiai tervezés és az érintettek kommunikációja szükséges (pl.
kormányzat-vállalkozások a várható képzési igényeket illetően)
Az intézkedések összhangja szükséges, ki kell használnunk a szakpolitika
szinergikus hatásait is
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Köszönöm figyelmüket!
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