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Megfelelni a liberalizálás kihívásainak 

Tárgyszavak: liberalizálás; Németország; innovációmenedzsment; 
energiapiac. 

A tartós megújulás stratégiája és menedzselése  

A német energiapiac liberalizálása hatalmas kihívást jelentett a 
szolgáltatók számára. Ha ennek a kihívásnak csupán költségmegta-
karítási intézkedésekkel próbálnának megfelelni, nem járna sikerrel. 
Ezért az oktatásért és kutatásért felelős szövetségi minisztérium 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) kezdeményezésére ku-
tatási projekt indult iparvállalatok részvételével, azzal a szándékkal, hogy 
feltárja a korábban monopolhelyzetben lévő, a liberalizálással azonban a 
piac hatásainak kitett vállalatok számára az elérhető növekedés feltét-
eleit. Éspedig annak a növekedésnek a feltételeit, amelyet a piacra ori-
entálódással, az ehhez szükséges megújulási képességgel, az eddigi 
tevékenységükhöz, termékeikhez közel álló, az eddigi termékeik és 
szolgáltatásaik nyújtása során megszerzett képességeik segítségével 
érhetnek el. A projekt feladata volt a tartós változási képesség kialakítá-
sához, stabilizálásához és értékeléséhez szükséges módszerek és esz-
közök azonosítása, és gyakorlati célú összekapcsolása.  

Elemezték azt a nemkívánatos gyakorlatot, amelyben ciklikusan, a 
teljesítménynöveléssel járó átalakulási projekteket stagnálás, majd visz-
szaesés követi. Megállapították, hogy ezekben az esetekben hiányzik a 
vállalatnál a szükséges tanulási és dinamizálási képesség. A teljesít-
mény tartós fokozásához a vállalatnak képesnek kell lennie, hogy a ve-
vőinek innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal a korábbihoz képest 
megnövelt értéket nyújtson. Ehhez egyaránt szükség van a piaci ese-
mények bekövetkezését megjósoló indikátorok felismerésére és arra, 
hogy a vállalat célzottan legyen képes piacképes termék és szolgáltatási 
újdonságok kifejlesztésére. Ezenkívül a tartós megújulás lényeges siker-
tényezője a vállalatvezetés képessége az innovációra, a motiválásra és 
érdekérvényesítésre, valamint a munkatársak kompetenciája a változta-

 



tásra. A kutatás eredménye egy szerkezeti modell, amelyet az 1. táblá-
zat mutat be. 

 
1. táblázat 

A tartós változási képesség négy alakítási mezője 
 
Innovációmenedzsment 
Innováció és hatékonyság 

Értékteremtés-menedzsment 

• innovációs rugalmasság 
• multiprojekt-menedzsment 
• változtatási kompetencia 

• hatékony változatlétrehozás 
• termékprogramok értékelése 
• „vevőtől vevőhöz” folyamat 
• offenzív piaci fellépés 

Szervezetmenedzsment Változásmenedzsment 

• tanuló stratégia felfogás 
• folyamat- és szerkezetmodellek 
• önszerveződés 
• offenzív piaci fellépés 

• reflexív tapasztalat 
• változtatási kompetencia 
• eredmények javítása idő függvényében 

Termék és folyamat 

Stratégia és szerkezet Személyzet és tudás 

 
A négy terület között kölcsönhatás van. A modell része a mérőszá-

mok definiálása és a rögzített célértékek állandó felügyelete (monitoro-
zás). A gazdaságban fellépő, az ágazattól független fejlődési irányzatok 
számos kockázatot rejtenek magukban: 

• A tudás elvesztésének kockázata: Amikor egy lehetséges ver-
senyelőnyt nem tud a vállalat kihasználni, mert hiányzik hozzá az 
információja, pl. hiányoznak a szükséges technológiai know-how 
ismerői, mert az évek folyamán az adott technológia háttérbe szo-
rult, ezért az ismerete elhalványodott, és/vagy a művelői eltávoz-
tak. 

• Szervezeti és értékteremtési kockázat: Hogyan alkalmazkodik a 
vállalat az új környezeti adottságokhoz, és hogyan tud ura lenni 
az újítási és változtatási folyamatoknak. 

• Pénzügyi kockázatok: A figyelemmel kísérésükhöz számos haté-
konysági mutatót dolgoztak ki, amelyek lehetővé teszik az ipar-
ágak és azokon belül az egyes vállalatok összehasonlítását (pl. 
egy dolgozóra eső forgalom). 

• Egyéb kockázatok: 
– az EU jogalkotásával járó kockázatok, 
– annak a kockázata, hogy a hálózathasználati díj kiszámítását 

törvényileg megváltoztatják, 

 



– a vezetés és a munkatársak változtatási készsége és képessé-
ge, 

– a helyi jogszabályok okozta „akadályok” legyőzésének képes-
sége. 

A tartós megújulási folyamat feltételei: 
• A vezetésnek a megújulás irányába ható célokat kell követnie, és 

ennek megfelelő intézkedéseket hoznia. 
• A vállalati kultúrát a céloknak megfelelően kell folyamatosan ala-

kítani és gondoskodni arról, hogy megvalósuljon a munkatársak 
mindennapi tevékenységében. 

• A résztvevők alkossanak csapatot, amelynek tagjai a versenyt ki-
hívásnak tekintik.  

A meglévő villamosenergia-szolgáltató vállalatok nem tipikusan a 
modell szerint működő szervezetek, ellenkezőleg. Ráadásul a liberalizá-
lás kezdete óta elért nyereségek is csökkentették a változtatás irányába 
ható nyomást. A szakszervezetek sem törekszenek változtatásra. 
Ugyanakkor a politika hatása az iparágra viszonylag nagy, ami további 
kockázatot jelent.  

A következő területeken tudnak a villamosenergia-szolgáltató válla-
latok aktívan fellépni: 

• az üzemi folyamatok optimálásával 20–50%-os hatékonyság javu-
lást tudnak elérni, 

• a kiadott tevékenységek (outsourcing) visszahozása, cégen belüli 
megvalósítása, majd értékesítése a szolgáltatás-piacon, 

• új üzleti tevékenységi területek kifejlesztése a műszaki szolgálta-
tások piacára, pl. szerelés, tervezés, mérések, 

• új koncepciók kialakítása az iparág vevőinek nyújtandó olyan 
szolgáltatásokra, amelyekben a teljes „ellátási lánc” menedzselé-
sét valósítják meg, pl. ipari parkok telephelymenedzsmentjét, 

• más ágazathoz tartozó, a villamosenergia-szolgáltatást kiegészítő 
áruk és szolgáltatások kínálata (marketing, biztosítás, pénzügyi 
szolgáltatások). 

Főként a műszaki területen vannak a cégeknek olyan ismeretei, 
amelyek alapján piacképes termékek hozhatók létre. Ezek megvalósítá-
sához a munkatársak motiválása szükséges. A villamosenergia-piac je-
lenlegi látszólag nyugodt helyzetében feltétlenül szükség van a piaci vál-
tozások korai jeleinek felismerésére, hogy a vállalatok idejében meg-
kezdjék az alkalmazkodást. 

 



Innovációmenedzsment – 
a lehetőségek kihasználásának eszköze  

Már eddig is jelentek meg energiaszolgáltatók a piacon az eredeti 
termékeiktől (áram, gáz, távhő, gőz stb.) idegen termékekkel, mint pél-
dául tüzelőanyag-cellák, biztonsági ellenőrzés, energiatanúsítás, projekt-
tervezés és -megvalósítás. Itt azonban még hatalmasak a lehetőségek. 
A kihasználatlanság fő okai, hogy a termékfejlesztők túlzottan műszaki 
gondolkodásúak, és a fejlesztési folyamat nem elég módszeres és célra-
törő. Ezen lehet segíteni a teljes innovációs folyamatra kiterjedő mód-
szeres menedzsmenttel, amely vezérli a stratégia kialakítását, az inno-
vációs folyamatot részfolyamataival együtt, és ellenőrzi is azt. 

A stratégiai innovációmenedzsment feladata a vállalat innovációs te-
vékenységét annak stratégiai céljaival összhangba hozni, és az innováci-
ós tevékenységet célirányosan vezérelni. Legfontosabb részfeladatai: 

• az egész vállalat és részterületei számára az innovációs stratégia 
létrehozása, 

• az operatív innovációmenedzsment számára a célok megfogal-
mazása, 

• az innovációs folyamatok koncepcionális felügyelete és össze-
kapcsolása a mindennapi üzleti tevékenységgel, 

• a sikeres innovációs tevékenység szervezeti kereteinek létreho-
zása, 

• az innovációs költségvetés és forrás-hozzárendelés elkészítése, 
• az innovációs tevékenység konszolidált hozamának meghatáro-

zása. 
Az ötlettől a piaci bevezetésig végigvezérli a folyamatot, és gondos-

kodik a hatékonyságáról. Ezt fázisokra bontva lehetővé teszi a nem iga-
zán sikeresnek ígérkező termékfejlesztések időben történő leállítását is. 
Világosan definiált standardok segítenek a menet közbeni értékelésben. 

A folyamat vezérlését elősegítő ellenőrzés 

A rendelkezésre álló eszközök: 
• mérőszámok, 
• portfóliók az összes folyamat áttekintéséhez, 
• a termékfejlesztés állapotát, minőségét jellemző összesítések. 
Célszerű az egész innovációs tevékenységet egyetlen áttekintésben 

is összefoglalni. 

 



 

Az ügyféladatok minősége fontos sikertényező  

Egy tanulmány szerint egy 2 Mrd euró forgalmú energiaszolgálta- 
tó vállalat adózás előtti nyeresége 250–300 M euróval növelhető lenne, 
ha javítanának a cég vevőgondozó rendszerén (CRM, Customer 
Relationship Management). Ezeknek a rendszereknek kulcsfontosságú 
részét képezik az ügyfelek adatai. Ezen adatok minősége gyakran nem 
kielégítő, és az ebből eredő hátrányok, többletköltségek, elmaradt ha-
szon alig nevesíthető. Rendszerint hiányoznak az adatok kezelésére a 
más területeken bevált ellenőrzési módszerek. 

Kézenfekvő, hogy a marketingben és eladásban milyen nagy a pon-
tos adatok szerepe, de nyilván befolyásolják a vállalat más területeinek 
tevékenységét is, hiszen a pontos adatok következményeként lehetsé-
ges: 

• megbízható elemzések készítése, 
• a cég imázsának javítása, 
• nagyobb vevőelégedettség elérése, 
• kevesebb visszajövő posta, 
• kevesebb megkettőzött levél, 
• a gyorsabb fizetés és kisebb adóskockázat, 
• az állományban lévő vevők gyorsabb azonosítása, 
• a háztartási és üzleti vevők elkülönítésének egyértelműbbé tétele, 
• rövidebb telefonbeszélgetésekkel elérni ugyanazt stb. 
A vevők adatainak minőségére kezdettől fogva figyelni kell. Az 

utóbbi időben a számos kudarcba fulladt vagy legalábbis a várt eredmé-
nyeket nem hozó CRM-projekt hívta fel a figyelmet ennek fontosságára. 
Ehhez ma már számos kiváló szoftvermegoldás áll rendelkezésre. 
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