
INŠTITUT WISE

Uspešni so tisti, ki vlagajo

v trajnostni razvoj in povezovanje
Na IEDC - Poslovni šoli
Bled so dali pobudo in s

partnerji z vseh koncev
sveta ustanovili globalni
inštitut za trajnostno in

etično delovanje v rastočih
gospodarstvih WISE. Vedo
namreč, da so uspešna
tista podjetja, ki največ
vlagajo v trajnostni razvoj
in povezovanje.

»Naš cilj je, da inštitut postane pomem-
bna gonilna sila trajnostnega razvoja in

etičnega poslovanja, kar bomo dosegli z

inovativnimi raziskovalnimi projekti,

snovanjem novih učnih programov, sve-

tovanjem in certificiranjem podjetij,« je

povedala dr. Danica Purg, dekanja in di-

rektorica IEDC - Poslovne šole Bled ter

predsednica upravnega odbora inštituta
WISE. Uradna otvoritev inštituta je bila
nedavno na tridnevni mednarodni kon-
ferenci za trajnostni razvoj in odgovorno-
st v kolnskem Botaničnem vrtu. Dr. Rene

Schmidpeter, generalni sekretar inštituta,

in dr. Danica Purg sta namen in vodilo

inštituta WISE predstavila več kot 400

poslovnežem, akademikom in predstav-
nikom javnih institucij.

Koreniti premiki in

drugačna miselnost

Poslanstvo inštituta je aktivno delovanje
na ravni izobraževalnih ustanov, da bi

lahko zagotovile najboljšo izobrazbo o

trajnostnem razvoju in etiki. Prav tako

bo inštitut zagotovil, da bodo podjetja
dobila jasne usmeritve za prenos trajnos-
tnih in etičnih načel v jedro svojega delo-

vanja. V inštitutu za prihodnje obdobje
že napovedujejo tri pomembne konfe-

rence o trajnostnem razvoju in etiki,

med njimi bo tudi konferenca o odgovor-
nem voditeljstvu v rastočih gospodar-
stvih. Potekala bo v sodelovanju z Acade-

my of Management (AOM), eminentnim
svetovnim združenjem profesorjev me-

nedžmenta. Prav tako je v prihodnjem'

letu že napovedano sodelovanje pri po-
membnih dogodkih na Tajskem in v

Združenih arabskih emiratih. »O trajnosti
in etiki v poslovanju govorimo že skoraj
štirideset let, a še vedno ne moremo go-
voriti o zadostnih učinkih. To pomeni, da
stari koncepti ne delujejo. Na konferenci

smo jasno pokazali, da so nujni koreniti

premiki in drugačna miselnost. Nujno je,
da vprašanje trajnosti in etike naslovimo

skupaj. Inštitut WISE je namenjen prav
boljšemu vključevanju in iskanju trajnos-
tnih rešitev za kompleksne izzive,« je po-

jasnil dr. Schmidpeter.
Vizija inštituta WISE (World Institute

for Sustainability and Ethics in Rising

Economies) je »voditi poslovne transfor-
macije na trajnosten način«. Inštitut ima

sedež na Bledu, regijske prostore v Kol-
nu, na Kitajskem in v Afriki, širi pa se tu-

di v Rusijo, Južno Ameriko in Indijo. Usta-

noviteljice inštituta so štiri mednarodno

priznane poslovne šole: IEDC - Poslovna
šola Bled, Poslovna šola v nemškem Kol-
nu, južnoafriška Poslovna šola Univerze

v Stellenboschu in kitajski Nacionalni in-

štitut za inovacije v menedžmentu na

Univerzi Zhejiang. x ap

Dr. Danica Purg, direktorica in dekanja Poslovne šole Bled O Boris Pretnar
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