
A 4. ipari forradalom 

néhány hatása
Kerekes Sándor

Egyetemi tanár

iASK ösztöndíjas



Megtelt a Föld!

Milyen lesz az élet a megtelt Földön?

• Gazdasági, társadalmi és környezeti 

válság.

• Növekedés helyett fenntartható 

fejlődés és önkorlátozás.

• Túlnépesedő kontinensek. Tömeges 

migráció vagy születésszabályozás? 

• Nyomor és pazarlás. A jövedelem 

különbségek nem növekedhetnek 

tovább. 

Kerekes Sándor-Konrad Wetzker

A Föld országainak becsült népességszám-változása 2000–2050 között

65 évnél idősebbek száma Kínában

2008 2050

65 millió (8%) 440 millió (30%)



http://www.slideshare.net

/EdelmanInsights/2015-

edelman-trust-barometer-

global-results

Az emberek bizalmatlanok a választott politikusokkal, de a 

vállalatvezetőkkel szemben is
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Jobbá tenni a Földet

Az emberek életkörülményeinek a javítása

Személyi ambíciók

Kapzsiság/pénzsóvárság

Gazdasági növekedési célok

Technológia

Milyen tényezők hatására jönnek létre az innovációk

Forrás: Edelmann trust barometer



Mit jelent mindez? 

 Kreativitás

 Nyitottság

 Kételkedés

 Türelem

 Kitartás

 Pozitív hozzáállás

 Rend és fókusz
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A VILÁG VÁLTOZIK

Kerekes Sándor-Konrad Wetzker



Sokáig úgy gondoltuk, hogy a hallgatólagos tudás

nem „emészthető” a gépek számára. Testünk

fiziológiájának alapos ismerete is nagyban különbözik

attól, hogy ismerjük és kontrolláljuk saját testünket –
az előbbi az orvosokra jellemző, az utóbbi pedig a 

sportolókra. Lehetséges, hogy egy napon túl tudunk

lépni a Polányi-paradoxonon és minden emberi

tevékenység automatizálhatóvá fog válni? 

A mélytanulás és a gépi tanulás legújabb módszerei

elkezdtek beszivárogni a hallgatólagos tudás

területére is.

David H. Autor.
Massachusetts Institute of 

Technology 

Department of Economics 

Cambridge, MA, United 

States

Polanyi's Paradox and the. 

Shape of Employment 

Growth by. David H. Autor. 

MIT, NBER and JPAL. Federal 

Reserve Bank of Kansas City.

Polányi Mihály paradoxona lehet, hogy a „csak” tudománytörténet?

Korunk nagy kérdése: 

a hallgatólagos tudás átadható-e a gépeknek.

https://www.researchgate.net/institution/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://www.researchgate.net/institution/Massachusetts_Institute_of_Technology/department/Department_of_Economics


„Többet tudunk, mint 

amennyit el tudunk 

mondani.”

Polányi Mihály 1937-ben 

Manchesterben 

Polányi Mihály (Michael Polanyi, 

1891‒1976) magyar–brit tudós 

orvosból lett fizikai kémikus, 

majd filozófus. 

Legfontosabb filozófiai alkotása 

a Személyes tudás (Personal

Knowledge) című 

ismeretelméleti könyve (Polányi, 

1958).

Polányi tudásunkat egy jéghegyhez hasonlította, 

amelynek a vízszint feletti része tudásunk 

explicit, artikulálható része, míg a többi „tacit”, 

azaz hallgatólagos. „egyre mélyebbre süllyednek 

egy hallgatólagos mátrixba. A hallgatólagos 

integrálás sebessége és összetettsége saját 

területén messze túlszárnyalja az explicit 

következtetés műveleteit.” (Polányi 1966.)



„Többet tudunk, mint amennyit el tudunk 

mondani.” Polányi Mihály

Polányi M. (1994) Személyes tudás. Atlantisz, Budapest. 

Polányi M. (1997) Tudomány és ember. Argumentum Kiadó, Budapest. 

”Míg a hallgatólagos tudással önmagában is rendelkezhetünk, addig 

az explicit tudásnak azon kell alapulnia, hogy hallgatólagosan is 

értjük és alkalmazzuk. Ennélfogva mindenfajta tudás vagy 

hallgatólagos, vagy hallgatólagos tudásban gyökerezik. Teljes 

mértékben explicit tudás elképzelhetetlen” (Polányi, 1992). A két 

tudás típus nem önálló, inkább egymás komplementerei. Polányi: az 

autóvezetéskor a „kézikönyv szövege egyre inkább a vezető 

tudatának hátterébe húzódik, s csaknem teljességgel átalakul a 

készség hallgatólagos műveleteivé”. 



Az üzleti tudományokban az implicit (tacit) tudáshoz a következő 

jellegzetességeket rendelik: 

• A tudatosság hiánya jellemzi, főleg munkatapasztalatból 

származtatható. 

• Figyelem és szándékosság nélkül jön létre. 

• Komplex tulajdonságokkal rendelkezik. 

• A flexibilitás hiány jellemzi, azaz nehéz közvetíteni, más 

kontextusokban felhasználni. Ehhez explicitté kell változtatni 

(Büssing–Herbig 2003). 

• a növekvő szakmai tapasztalat során olyan implicit tudás és 

heurisztikák is felépítésre kerülhetnek, amelyek hamisak, esetleg 

csak speciális szituációkban érvényesek. 



A technológiai munkanélküliség: a munkaerő megtakarítások 

érdekében felfedezett eszközeink lehetőségei meghaladják az 

új munkahelyek létrehozására irányuló lehetőségeinket. 

Az elmúlt évtizedekben a komputerek számos foglalkozást 

helyettesítettek, a könyvelőtől a telefonkezelőn át a 

pénztárosokig. (Bresnahan 1999  )

Miközben a technológiai munkanélküliséget lassan tényként 

kezelik a szakemberek, vita dúl a tekintetben, hogy mik a 

kiváltó okok, de sokan vannak akik a komputer-vezérelte 

eszközök terjedésére szavaznak. (Brynjolfsson és McAfee, 2011)

Visszatérő gondolat: a technológiai munkanélküliség 

(Keynes 1933)



• észlelési és manipulációs feladatok, 

• a kreatív intelligencia valamint

• társas intelligencia. 
Ha a változók közül egy is magas, akkor az automatizálhatóság komoly nehézségekbe ütközik.

Frey és Osborne :az automatizálhatóság 3 szűk keresztmetszete





Miért nőnek a jövedelemkülönbségek?
A fő felelősök: 

•szakértelmet igénylő technológiai változások
Skill-biased technological changes; )

•Változások a foglalkoztatás módjában és a 

munkakörülményekben Changes in employment patterns and working conditions; 

•Gyengül az újraelosztás jövedelemkiegyenlítő hatása Weaker redistribution via 

the tax/ben system. 

Nincs közvetlen hatása: No direct effect: 

•A globalizációnak (kereskedelem, külföldi tőkebefektetés) 
Globalisation (trade, FDI) 

Kétséges hatással bír: 

•A szabályozás és az intézményrendszer változása Changes in regulations and institutions 

Kevésbé bűnös: 

•A háztartások és a családszerkezet változása
Changing household/family structures 



Az alacsony végzettséghez és bérhez köthető állások vannak inkább veszélyben  



Az alsó 20 %-ba tartozók foglalkoztatása 

csökken a leginkább

Source: OECD 2011, Divided we Stand 

Az évenként ledolgozott munkaidő változása 1990 óta

Annual hours worked, percentage change since 1990 

Michael Förster, OECD Social Policy Division www.oecd.org/social/inequality.htm 



Don’t Reengineer. Reimagine.

Ne tervezd át! Képzeld újra!

www.uni-corvinus.hu/gkar 17

Illustration by Lars Leetaru

Meglátni és megérteni a vevők problémáit, 

csak az irántuk tanúsított teljes empátiával 

lehetséges. Fejlessz ki egy folytonos 

érzékelő rendszert ami képes közvetíteni, 

hogyan néz ki a terméked, a szolgáltatásod, 

a brand-ed a végső felhasználó 

szemszögéből. Az empátia szó a görög 

„belsőként érezni” szóból ered. A digitális 

technológiák segítenek az empatizálásban, 

abban, hogy mások érzéseit magunkénak 

érezzük. To see and understand your customers’ problems, you must be able to fully 

empathize with the end-users of your company’s systems. Develop an ongoing sense of what your 

company’s products, services, and brand look like from their point of view. The word empathy

derives from the Greek words for in and feeling. Digital technologies give companies a way to 

empathize, or to adopt others’ feelings as their own. 



A munkahelyek veszélyeztetettsége a komputerizáció

miatt THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?∗Carl Benedikt Frey†and Michael A. Osborne‡ September 17, 2013

A modell feltételezése szerint a szállítási és logisztikai, 

az irodai adminisztratív dolgozók és a termelésben

dolgozók állása veszélyben van. 

Még meglepőbb, hogy a szolgáltatásban lévő állások 

jelentős része is veszélyeztetett. (Autorand Dorn 2013)

Ezt erősíti a tény, hogy a szolgáltatási robotok piaca nő 

(MGI,2013) és a komparatív előnye a humán 

munkaerőnek egyre csökken a mobilitás és a 

kézügyesség területén (Robotics-VO, 2013).



A PWC kérdőív 10 fő tanulsága
1. CEO feladata

2. 140 milliárd Euro 2020-ig

3. 5 éven belül a cégek 80 % 

digitalizálja az értékláncát

4. Az internet 18% -os 

hatékonyságjavulást 

eredményez 5 éven belül 

5. Integrált adatelemzés

6. Integrált termék és 

szolgáltatás portfólió a 

fenntarthatóság záloga

7. 110 milliárdos árbevétel 

többlet Európának

8. Utat nyit új disruptív

üzleti modelleknek

9. Horizontális cooperáció, 

nagyobb vásárlói 

elégedettség

10.Segíti a politikát és a 



Értéklánc hálózatok, 

új gazdasági célok, 

differenciáltabb 

verseny (PWC)



Mindenki egy zseni!?



A gazdasági működés alapelvei

• Egyenértékek cseréje, (Pareto-
hatékonyság)

• Az újraelosztás elve 
(méltányosság)

• Kölcsönösség (a társadalmi 
kapcsolatok megszilárdítása)

http://www.youtube.com/watch?v=tPL2C3BCWVc
Beggars- Muhammad Yunus speech on Grameen Bank in World Affairs Council

http://www.youtube.com/watch?v=tPL2C3BCWVc


Steve Jobs

A hátralévő életedet azzal akarod 

tölteni, hogy cukros vizet árulsz, vagy 

kapni akarsz egy lehetőséget arra, hogy 

megváltoztasd a világot?

Nagy dolgokat csak akkor tehetsz, ha 

szereted amit csinálsz. Ha még nem 

találtad meg, folytasd a keresést. Ne 

nyugodj bele. A lényeg az, hogy tudni 

fogod ha megtaláltad!


