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INTERJÚ

AZ INNOVÁCIÓ EMBERI OLDALA  
Készen állsz a rapid változásokra?

A változás szele

A „Business as usual”, vagyis a rutinszerű üzleti 
folyamatok megbízhatóan, elég jól szoktak mű-
ködni. Az új világban ahová mi most nagy sebes-
séggel rohanunk, az elég jó az már nagyon kevés! 
Mindenki és minden össze van kötve, digitális 
kapcsolatok hálójában élünk, ahol rengeteg az in-
formáció és nehéz kitűnni. Amikor a technológiai 
teljesítmények már eleve a tökéletes szintre van-
nak kihegyezve, akkor az innováció igazi színtere 
az ember, vagyis Te magad!

Minden átütő erejű változást azok gene-
rálnak, akik már tudnak vagy látnak valamit, 
aminek jelentőségét mások még nem ismerték 
fel. Ők  az  igazi innovátorok, akik mindössze 
az  emberek 2,5%-át teszik ki, de ha ehhez még 
az új technológia legfrissebb alkalmazóit is hoz-
závesszük, akkor is csupán 15%-ról beszélünk. 
Phoenix Contact színekben dolgozó kollégáim-
mal, mintegy 15  ezren szerte a  világon, azért 
választottuk ezt a céget, mert már születésekor, 
közel 100 évvel ezelőtt egy forradalmian új tech-
nológiát hozott létre, amit erősáramú sorozat 
kapocsnak hívtak. Ez az innováció az Eisert német 
családi vállalkozásból indult, ahol a személyes 
elhivatottság és a  fejlesztések folyamatos lán-
colata egybeforrt, így az évek során több mint 
460 szabadalmi védettség alatt álló innovációs 
megoldást eredményezett. 

Újításra készen? 
Vezetői szemlélet	egy	
mindig változó világban

A diszruptív, azaz elsöprő erejű változások lassan 
normává válnak. Gépjárművek, városok, farmok 
– előbb-utóbb az emberi szervezet is – mind ér-
zékelőkkel lesznek ellátva és intelligens módon 
tudnak majd egymással kommunikálni. A  válto-
zások felerősítik egymást és újabb változások 
láncolatát robbantják be. Bármi, ami nem au-
tomatizálható vagy digitalizálható, hatalmas ér-
tékké válik. Az   emberi képzelőerő, a kreativitás, 

Folytatás 
a következő 
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PÁLOS GÁBOR
ügyvezető igazgató, 

Phoenix Contact Magyarország 

Mi a titka egy igazi  
főnix madárnak  
az örökös megújulásra? 

Nincs titok. Szenvedély van és munka. Engem 
a  munkám izgalommal tölt el, szeretek felfe-
dezni, immár 20 éve minding találok inspirációt 
a  Phoenix  Contact innovációs fejlesztéseiben. 
Ennek a magazinnak a  hátlapján egy szimboli-
kus kép mutatja, ahogy a híd egy pontján egy 

az  intuíció és az érzelmeink, vagy erkölcsi érté-
keink mind egyedivé válnak egy olyan környezet-
ben, ahol a technika uralkodik. Robotok és gépek 
végzik el majd a munkánkat, de paradox módon 
éppen a  technikai eszközök használata teszi le-
hetővé számunkra, hogy a   legfőbb érték maga 
az ember lehessen. A változások eszköze a  tech-
nológia, ugyanakkor a változások mozgató rugója, 
a „miért” a változás mögött: mindig az ember.

Neked mi a legnagyobb 
személyes élményed 
a digitális trendek kapcsán?

A Phoenix Contact rendelkezik egy BMW i3-as 
bemutató autóval, amelyet rendezvényeinken 
partnereink is kipróbálhatnak. Amikor magam is 
vezettem ezt az autót, akkor éreztem először iga-
zán mit is jelent az új trend: hangtalanul közleke-
dik, nagyobb nyomatékkal indul, mint a legtöbb 
benzines és éjszaka töltöttem fel hálózatról, mint 
egy telefont. Pontosan azt éreztem, mint az első 
okos telefon használatakor, vagy a lakás hőmér-
sékletének helyiségenkénti beállításakor a telefo-
nomon. Egyszerűen és röviden az érzés: cool!

Vezetőként az a felelősségem, 
hogy meggyőzzem kollégáimat 
arról, hogy ők a digitalizáció, 

mobilizáció és automatizálás serken-
tette rapid változások fókusz pontjai. 
Példát szeretnék mutatni és erőt adni 
a környezetemnek ahhoz, hogy a vál-
tozások kihívásaival együtt nézzünk 
szembe. Hitet, hogy aktív irányítói 
legyünk a változásoknak, nem elszenve-
dői, akikkel megtörténnek a változások. 
A technika forradalmi változásai rajtunk 
kívül kezdődnek, ugyanakkor az igazi 
változás bennünk megy végbe: észre-
vesszük, felismerjük, elfogadjuk, majd 
gyakoroljuk az új szemléletet.

fényrobbanás jelzi: ott valami más kezdődik. 
Én  nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi vár rám ott 
a  hídon. Szerintem a digitalizáció egy különleges 
robbanás, ami napról napra látszólag észrevétle-
nül, de valójában hosszabb távon rendkívül látvá-
nyosan vezet egy új világba. Minden előrejelzéssel 
ellentétben igazából senki sem tudja pontosan 
leírni, mi vár Ránk 2030-ban, azután meg pláne 
nem, de azt biztosan tudjuk, hogy teljesen más 
lesz, mint most. Ha sikerül megőrizni magunkban 
a gyermeket, lesz esélyünk felnőttként is élvezni 
a változást, az új világot. 

Szeretnék tanulni a gyerekektől, akik hihetetlen kreativitással, bele
feledkezve a pillanatba építik a Lego robotokat és élvezettel lépnek be 
a virtuális térbe, amely számukra már teljesen normális közeg.
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Mindazok	a	készségek	és	képességek,	amire	a jövőben	szükségünk	lesz	munkavégzésünk	során,	drasztikusan	 
különböznek	a	jelenlegitől.	Új	győztesek	és	vesztesek	lesznek	egy	sokkal	gyorsabb	folyamat	eredményeképpen,	
mint	eddig	bármikor.	Erre	semmilyen	technológiával	nem	lehet	felkészülni,	csupán	az	emberi	alkalmazkodó-
képesség	erősítésével	érhető	el,	hogy versenyképesek	maradjunk,	 
így	számomra	vezetőként	a	humán	fejlesztés	kiemelt	stratégiai	terület	 
egy	olyan	innovatív	szervezetnél,	mint	a	Phoenix	Contact.

AZ INNOVÁCIÓ EMBERI OLDALA  
Készen állsz a rapid változásokra? TREND

A	DIGITÁLIS	IPARI	VÁLLALAT
Recept	Phoenix	Contact	módra

Digitális felvilágosodás?

A digitalizációs átállás koncepció alapja, hogy hogyan használ-
juk a meglévő technológiát a folyamatok újbóli átdolgozására, 
amivel azok egyre hatékonyabbá válnak. Ez nem csak egy meg-
lévő szolgáltatás digitális változattá történő átalakításáról szól, 
hanem annak minőségi fejlesztéséről is.

A digitális átalakítási projektekben alkalmazott technológiák 
között megtalálható az IoT, a blockchain, a big data, a cloud 
computing, az AI (mesterséges intelligencia) és a gépi tanulás. 
Az átállás azonban több mint egy technológia alkalmazása, kéz 
a  kézben egyben vállalati kultúra változást is jelent, új üzleti 
folyamatok bevezetésével, amely gyakran a meglévő, jól bejára-
tott és ismert módszerek lecserélést is jelenti.

A digitális átalakítási technológiákra fordított globális kiadá-
sok 2018-ban elérték az 1300 milliárd dollárt, és ez a szám 2021-
re várhatóan 2100 milliárd dollárra emelkedik. Egy Forrester 
jelentés arról ír, hogy 2020-ra a cégvezetők előrejelzése szerint 

a digitalizáció a bevételek 47%-ra hatást fog gyakorolni. Az ipari 
szektor kevésbé érzékelte eddig a digitalizáció átalakító erejét, 
mint más ágazatok, a vezetők úgy vélik, az ipari szektor bevéte-
leinek 37%-ka várhatóan digitális átalakulás fejlesztéseiből fog 
származni 2020-ra.

Melyek	a	digitális	átalakulás	
összetevői?	

A piramis alján az infrastruktúra van, a tetején a vezetőség, akik 
megpróbálják az új típusú üzleti és marketing lehetőségeket 
versenyelőnnyé alakítani, míg középen a szervezet maga a min-
dennapi folyamatokkal. Ahogy minden változás esetében, így itt 
is lesznek áldozatok és nyertesek, lesz, ami elveszik és lesznek új 
lehetőségek. Érthető módon minden piacvezető igyekszik kiven-
ni a részét és inkább aktív változta-
tóként jelen lenni, mint szenvedő 
áldozatként.

Mára már egyértelmű, hogy 
a digitális átalakulás több mint egy 
hangzatos kifejezés. A technológia 
számos módon változtatja az üzletet, 
és bárki, aki nem rendelkezik 
a legújabb technológiai 
tudással, gyorsan lemarad. 
Ez a félelem nem is alaptalan, 
mert a lemaradást már 
szinte lehetetlen 
behozni.

Folytatás 
a következő 
oldalon

Válaszadási képesség

A jövő üzleti modellje holisztikus megközelítésben 
értelmezhető a legsikeresebben. Bármilyen lehető-
ség elmulasztása a tanulásra, vissza nem fordítha-
tó veszteségeket eredményezhet egy cég életében. 
A  komplex változási stratégia az egyedüli módja 
a  versenyképesség megőrzésének. Egy olyan stra-
tégia, ami figyelembe veszi a változásban lévő kör-
nyezet számunkra releváns elemeit és azt komplex 
egységként kezeli a saját változásainkkal. 

Az Infosys piackutatási eredményei alapján, ami-
ben több mint 9000 16-28 éves embert kérdeztek 
meg világszerte, 40%-uk abban hisz, hogy 10  éven 
belül a gépek képesek lesznek elvégezni az ő munká-
jukat. A fejlett nyugati országokban a válaszadók közel 
fele szerint az oktatási rendszerük nem készíti fel őket 
ezekre a munkahelyi változásokra. Csaknem 80% 

Az új valóság kiaknázásának egyik kulcs területe 
a folyamatos képzés optimalizálás, modernizálás.

szerint olyan új képességekre van szükségük, amit 
egyáltalán nem tanultak az iskolában. Az igazi változás 
az, hogy folyamatos tanulásra van szükségünk, vagyis 
hogy egész életünk során tanuljunk tanulni!  

Ha egy új kolléga interjúra érkezik hozzánk, nem 
elsősorban a papírjait nézzük, hanem a készségeit 
mérjük fel. A tudás a mai felgyorsult világban akár 
5-10 éven belül amortizálódik, ugyanakkor a világ-
háló sokkal több lehetőséget kínál a tudás pótlására, 
mint valaha. Egy mérnök műszaki ismeretei vagy 
egy pénzügyes szakmai tudása sokkal könnyebben 
bővíthető, mint bizonyos kompetenciák fejlesztése, 
amelyek képessé teszik őket a magas szintű teljesít-
mény elérésére. Ilyenek például a proaktív gondol-
kodás, konstruktív együttműködés vagy személyes 
felelősségvállalás.

A digitalizáció nem technika, 
hanem kultúra kérdése: 
az átalakulás valójában nem 
a techni kához való alkalmaz
kodás, hanem szemléletváltás!


