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Predsedniški forum IEDC-Poslovne šole Bled
Bled (11. november 2016): IEDC-Poslovna šola Bled je ob svoji 30. obletnici organizirala
Predsedniški forum na temo digitalizacije kot naložbe v spremembe. Premišljena digitalna
preobrazba lahko dvigne prihodke in produktivnost podjetij za 30 odstotkov letno. Tega se
zaveda 80 odstotkov predsednikov uprav 1000 največjih podjetij na svetu, digitalizacija pa
je prav tako tudi prioriteta slovenske vlade.
"Digitalna preobrazba je prioriteta naše vlade, saj se zavedamo, da je strateški razmislek in
načrtovanje transformacije ključnega pomena za splošni in ekonomski razvoj naše države.
Iniciativa "Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi' odraža našo ambicijo postati
ena izmed vodilnih držav na tem področju," je na otvoritvi Predsedniškega foruma,
največjega mednarodnega dogodka IEDC-Poslovne šole Bled, izpostavil dr. Miro Cerar,
predsednik vlade RS. Prav tako je uvodoma čestital ustanovni direktorici in dekanji IEDCPoslovni šole Bled prof. dr. Danici Purg in njenemu timu ob praznovanju 30. obletnice
delovanja, ki je ob tem dejala: "V tem obdobju se je na IEDC-Poslovni šoli Bled izobraževalo
več kot 80.000 poslovnih voditeljev iz 85 držav."
Glavni govorec foruma, ki se ga je udeležilo več kot 120 poslovnih in političnih voditeljev iz
17 držav, prof. Joe Peppard, je predaval o digitalizaciji kot naložbi v spremembe.
Mednarodno priznani strokovnjak za digitalizacijo, profesor na Evropski šoli za management
in tehnologijo iz Nemčije (ESMT) ter docent na Univerzi Južna Avstralija, je poudaril:
"Digitalno samo po sebi ničesar ne transformira. Organizacije se lahko odločijo
'transformirati' delo (ali same sebe) z uporabo digitalnih tehnologij. Managerji se pogosto
ujamejo v tehnološki del digitalizacije, denimo družbene medije, analitiko, mobilnost. Vse, kar
tehnologije nudijo, je v resnici le možnost. Izziv je ugotoviti, kako lahko uporabimo to
možnost."
Na okrogli mizi z mednarodno uveljavljenimi poslovni voditelji, ki jo je vodil prof. Peppard,
ESMT, so svoja stališča o digitalni transformaciji v svojih panogah in organizacijah predstavili:
Simon Kaluža, CEO, SAP CEE, Slovenija; Dejan Ljuština, partner, PwC, JV Evropa; Thomas
Marschall, poslovni angel, Danska in Robert Serec, direktor, Pomurske mlekarne.
"Mednarodna raziskava hiše PricewaterhouseCoopers kaže, da 80 odsotokov predsednikov
uprav 1000 največjih in najbolj uglednih podjetij trdi, da je med vsemi zunanjimi vplivi na
poslovanje v prihodnosti, tehnologije tista, ki bo imela največji domet. Podjetja JV Evrope se
zavedajo pomena digitalne transformacije, žal pa ni dovolj 'akcije'," je poudaril Dejan
Ljuština, PwC.

"Pomurske mlekarne so bile v predstajčnem stanju, danes pa smo, tudi zaradi uspešnega
prepleta organizacijske kulture in digitalizacije ena izmed najbolj uspešnih mlekarn v regiji.
Lani smo poslovali 8 milijonov evrov bolje kot leto pred tem," je poudaril Robert Serec.
"Podjetja se morajo zavedati priložnosti, ki vznikajo iz digitalne disrupcije gospodarstva. Če
hočeš biti vodilni na svojem področju, v panogi, ne moreš zaobiti teh premikov," je dela
Thomas Marschall.
Simona Kaluža pa je dejal: "Podjetja, ki uspešno implementirajo procese digitalne
transformacije, se soočajo z 30% dvigom prihodkov in produktivnosti letno."
Prof. dr. Danica Purg je razglasila tudi prejemnike priznanja Generali Alumni Achievement
Award za leto 2016. Nagrajenci so: Cristian Laurentiu Gheorghe, Romunija, Edmond
Haxhinasto, Albanija, Dijana Kobas Dešković, Hrvaška, Mateja Luštek, Slovenija, Marko
Majer, Slovenija.
Uradna podelitev nagrad bo danes ob 17.00 v hotelu Lev v Ljubljani, ko bo okroglo mizo z
nagrajenci vodila predsednica IEDC Alumni kluba Slovenija Melanie Seier Larsen.
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