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1. Mi várható?

• Minden iparág/gazdasági ág átalakul

• Az innováció felgyorsulása (nem lineáris)

• A digitalizáció felgyorsulása: de a folyamat
hosszú lesz

• Munkahelyek változása:
– Hibrid megoldások (on-line is marad)

– Humán menedzsment módszerek változása

– Igény magasan képzett munkaerőre, rutin
munkák megszűnése
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• Hálózatosodás, értékláncok „kuszálódása”,
több partner, együttműködés felértékelődése
(multi stakeholder collaboration), partnerek
ösztönzési rendszerének összehangolása

• Állami szerepvállalás:
– Rugalmas, átlátható környezet
– Bürokrácia csökkentése
– Agilis állam, hatékony állam

• Új üzleti modellek, „előfizetéses rendszer”,
körforgásos gazdaság

• „Resilience”: rugalmasság, ellenállóképesség
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Értékteremtés

Új üzleti modellek

Céges
kapcsolatok

Pénz-
források

Humán
vagyon,

képességek,
tudás

Infra-
struktúra

Intézmény-
rendszer Állam

Informális
rendszerek,

kultúra
Piac

Vállalkozói ökoszisztéma

Forrás: E.Stern* (2015) alapján saját szerkesztés
*Stern, E. (2015): Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic critique. European Planning
Studies, 23 (9), 1759-1769
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Egyedenkénti termék eladás

Termék + Szolgáltatás

Subscription Business Models
Webinar. Industry Week Magazine

2021. április 22.
(Rich Becker: Zuora)

            - Egyedenkénti termékeladás: haszon

              csökkenőben a nagy verseny miatt

             - Változnak a vevők igényei
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Folyamatos bevétel: új gondolkodás, új üzleti
modellek

(Hibrid üzleti modellek)

Termék

Kereskedelmi csatornák

Vásárlók

Előfizető
vásárlók

Termék

Szolgáltatás

Előfizetéses üzleti modell
(Subscription Business Models) 7



                                  Példák:

– Bérbe adott személyautó

– Bérbe adott mosógép stb.

– Építőiparban vagy a mezőgazdaságban állandó
felülvizsgálattal, karbantartással kombinált gép
bérbeadás

„piaci fehér foltok” keresése

   Skandináv példák: a termék teljes életciklusán át
kapcsolat a vevővel a szolgáltatásokon keresztül

8



                             Feltételek:
– Bizalom, megbízhatóság
– Megfelelő árképzés, „value creation”, „value

capture” tervek
– Üzleti ökoszisztéma, együttműködés
– Céges agilitás, erős vevőkapcsolati rendszer,

szervezeti megfelelés
– Piac, vevők „fejlődése” (tudás, technológiai

feltételek), elfogadják-e a vevők a „függőséget”?
– Magas szakmai színvonal
– Fejlett informatikai rendszerek, szoftverek, adatok,

real-time adatfeldolgozás
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Forrás: Eurostat, 2020

A digitális gazdaság és társadalom indexe (DESI)
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2. Néhány magyar adat



Forrás: Eurostat, 2020

Digitális gazdaság és társadalom index-jelentés
2020 - Humán tőke
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Forrás: Eurostat, 2020

Digital Economy and Society Index Report 2020 -
Integration of Digital Technology
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Forrás: Eurostat, 2020

Digital Economy and Society Index Report 2020 -
Integration of Digital Technology
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Forrás: IMF

Tele-workability index: a gazdagabbak
mobilabbak

14



Forrás: Eurostat, 2020

Innovatív vállalatok (házon belüli folyamatos
termék és folyamat innováció) méret szerint,

2016
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Forrás: Eurostat, 2020

A tudomány és technológia területén
foglalkoztatottak az aktív lakosság %-ában

(25-64 év, 2020)
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Forrás: Eurostat, 2020

Diplomás/magasan képzett szakemberek
aránya az összes foglalkoztatottból a

csúcstechnológiás ágazatokban (feldolgozóipar
és tudásalapú szolgáltatások, 2020)
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Forrás: Eurostat, 2020

ICT foglalkoztatottak aránya (összes
foglalkoztatásból), 2020
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Forrás: Eurostat, 2020

A munkavállalók ICT képességeit fejlesztő cégek
aránya, 2020
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Forrás: Eurostat, 2021. április 13.

Enterprises using artificial intelligence in the EU
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Forrás: Eurostat, 2021. április 13.

Enterprises using artificial intelligence
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3. Egy friss felmérés eredménye az
MKKV szektorban

• Földrajzilag kiegyensúlyozott (15 megye,
Budapest)

• Ágazatilag kiegyensúlyozott

• Online kérdőíves lekérdezés (10 kérdés)

• Válaszadási arány: 616 kérdőív, 104 válasz
(17%)

• Megszűnt, eladta, külföldre ment, e-mail cím
megszűnt: 14%
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A minta jellemzői:

A minta cégméret szerinti megoszlása
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Az egyes tevékenységek aránya a mintában
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Munkaerő adatok: munkaerőt elbocsátó,
elbocsátani, illetve felvenni tervező cégek aránya

a mintában

Cég

Munkaerőhelyzet Ágazatok

Elbocsátott
Tervez még
elbocsátást

Felvételt
tervez

Elbocsátás volt Felvételt tervez

% %

Mikro 6 6 25
Rendezvényszervező,

mezőgazdaság,
vendéglátás

Műszaki
szaktanácsadás,

építőipar, kutatás,
kereskedelem

Kis 22 - 38

Ipar, tervezés,
tanácsadás,

állattenyésztés,
vendéglátás

szoftver-fejlesztés, ipar,
környezet-gazdálkodás,

építőipar

Közepes 56 - 81
jármű-kereskedelem,

szerviz, szálloda,
vendéglátás, ipar

jármű-kereskedelem,
szerviz,

számítástechnika,
építőipar, ipar,

szálloda, vendéglátás
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Innovációs, digitalizációs és munkavállaló képzési
adatok cégméret szerinti bontásban
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4. Veszély: a közepes fejlettség
csapdájába esés

• Nem közepes jövedelmi csapda!

• Exogén helyett endogén fejlődési modell
(tudás hasznosítás – tudásteremtés)

• K+F ráfordítás növelése állami és céges
szinten egyaránt

• Szabadalmak száma
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GERD a GDP %-ában néhány országban (2019)
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Forrás: OECD



GERD a GDP %-ában az EU-ban (2019 data)
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Forrás: Eurostat



GERD a GDP %-ában Magyarország, Ausztria
2000-2019

30
Forrás: OECD



BERD a GDP %-ában néhány országban (2019)
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Forrás: OECD



BERD a GDP %-ában  Magyarország, Ausztria
2010-2019

32
Forrás: OECD



BERD a GDP %-ában  az infokommunikációs
ágazatban, néhány országban, 2018
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Forrás: OECD



Szabadalmak száma Magyarország, Ausztriában
(1980-2019)
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Forrás: OECD (Patent applications residence



5. Összefoglalás

• Ne értékeljük túl a digitalizáció rövid távú
hatásait és alul a hosszú távú hatásokat!

• „We need to do more than adapt, we need to
prepare for a future we can’t see yet” (Roy
Amara, futurist). Amikor alkalmazkodunk, már
le vagyunk maradva!

• Az innováció lényege a megoldás, nemcsak az
új ötlet!

• Ehhez: támogató ökoszisztéma! (feltételek)
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KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!

A jövő a hálózatokról
szól

Forrás:  Mc.Kinsey


