28.08.2017

Delo

Ponedeljek

Država: Slovenija
Doseg: 141.000
Stran: 29

1/1

Površina: 251 cm2

Globalizacija lahko vzbuja tudi skrb
Učenje Voditelji se bodo še naprej izobraževali v
institucijah, ki podpirajo globalizacijo in sodelovanje
Družbena odgovornost, trajnostno gospodarjenje in podobni
koncepti se vse bolj uveljavljajo
v gospodarskem življenju. Nanje se pripravljamo tudi tako,
da se o njih izobražujemo in
usposabljamo. Pogovarjali smo
se s prof. dr. Danico Purg, dePokanjo in direktorico IEDC
slovne šole Bled.

-

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Katera specifična znanja in veščine potrebujejo oziroma iščejo
menedžerji v času, ko je vse pomembnejše trajnostno oziroma

krožno gospodarjenje?
Trajnostno oziroma krožno gospodarjenje ni samo stvar veščin,
ampak tudi stvar miselnosti. Vodje in menedžerji morajo razviti
dolgoročno vizijo in strategijo,
komunikacijski načrt in strast do
družbeno odgovornega poslovanja. Le s takim odnosom in miselnostjo lahko podprejo kreativnost
in zmožnost razvoja poslovnega
modela, ki podpira te družbeno
odgovorne cilje.

Kako konkretno na te izzive
lahko odgovorijo izobraževalne
ustanove, kot je IEDC?
IEDC zagotavlja izobraževanje na
vseh zgoraj omenjenih področjih:
za razvoj dolgoročne vizije in strategije, bistva in vpliva družbeno
odgovornega vodenja, trajnostnega razvoja in organizacijo kreativnih delavnic, ki širijo razmišljanje
zunaj okvirjev.
V zadnjih dveh letih smo se ne-

kako izvlekli iz krize, podjetja se
celo bolj kot s tem, kaj proizvajati in kam prodati, ukvarjajo z
vprašanjem, kako zaposliti ljudi
s pravimi znanji za prihodnost.
Kaj opažate, da se dogaja v
praksi?
Če lahko govorimo o trendih, raz-

like se pojavljajo od podjetja do
podjetja, potem je jasno, da podjetja iščejo sodelavce, ki se znajdejo
v svetu digitalizacije in internacionalizacije (globalizacije) in take,
ki se znajo prilagajati spremembam. Podjetja zaposlujejo strokovnjake s tehničnim predznanjem,
komunikacijskimi spretnostmi in
take, ki so odprtega duha.

ko nastanejo meritve, je jasno, da
tako uničujejo le lastne ekonomije. Takšno ravnanje je tudi proti
trendu nadaljnjega sodelovanja
v izobraževanju in raziskavah.
Kljub temu je IEDC, na primer,
ravno začel projekt Globalni MBA
na Kitajskem, ki ga organizira z
mednarodnimi partnerji z namenom ponovne oživitve svilne poti.
Voditelji in menedžerji pa bodo še
naprej podpirali in se izobraževali
v institucijah, ki podpirajo globalizacijo in sodelovanje.
Damjan Viršek

Gospodarski razvoj je kar nekaj

desetletij temeljil na poglabljanju globalizacije. Po zadnji
gospodarski krizi se zdi, da seje
proces upočasnil, tudi politika

nekaterih zahodnih držav se zdi
vse bolj izolacionistična. Kako
daleč bo šel ta proces, kako lahko vpliva na mednarodni »trg«
na področju izmenjave znanja,
izobraževanja menedžerjev in
voditeljev?
Globalizacija je zakon. Opažam,
da ima proces značilnosti in posledice, ki so skrb vzbujajoče. Gre
za vprašanje zaposlovanja, enakih
možnostih za šolanje in razvoj,
oblikovanje novih nenadzorovanih centrov moči in elit. Jasno je,
da posebno populistični in nacionalistični voditelji izkoriščajo
skrbi in strahove v svojih kampanjah z namenom pridobivanja
moči. Govorijo o zaščiti nacionalnih interesov. Kakorkoli, takoj
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