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Biti moder v svetu med vojno in mirom
Kdo največ pridobiva od na glavo obrnjene globalizacije, spreminjanja svetovnih oskrbovalnih in
proizvodnih verig? Kako naj v teh razmerah danes ravna slovenski podjetnik in menedžer?

Svet se je tokrat resnično postavil na glavo. Z epidemijo smo se naučili živeti, a poepidemijski
zamaški v dobavnih verigah, ki so bili posledica sproščenega povpraševanja, še vedno zelo
vplivajo na podjetja. Cenovni šoki na vseh ravneh so naredili podjetniški in menedžerski vsakdan
še bolj kompleksen, v mislih imamo cene tako rekoč vseh inputov – od surovin pa do dela in tudi
denarja. Centralne banke in tudi fiskalne politike so v precepu, kako naj ravnajo v prihodnje, da
po eni strani zagotovijo vsaj nekakšen politični mir in hkratno kolikor toliko živahno podjetniško
dejavnost. Vojna v Ukrajini je vse te trende še pospešila, opravka imamo z daljnosežno svetovno
politično preureditvijo in globalizacijo, ki se je obrnila v iskanje novih, varnejših in bližnjih
oskrbovalnih možnosti in poti. To, kar je bilo še pred časom vsaj deloma predvidljivo, je danes
velika neznanka. Kdo in katere države so danes vodilni; komu vse skupaj koristi? Kdo največ
pridobiva od na glavo obrnjene globalizacije, spreminjanja svetovnih oskrbovalnih in
proizvodnih verig? Tu je še vražji krog nove stvarnosti in inovacij: razogljičenje, energija,
surovine in kibernetska varnost.
Pričakovali smo, da bo svet postajal večpolaren, a videti je, da se oblikujeta zgolj dve svetovni
središči, vzpenjajoča se Kitajska in ZDA, EU in preostali in tretji svet so videti nekoliko
izgubljeni, Rusija z agresijo kaže svojo veliko negotovost in to kompenzira z zgodovinskimi
apetiti in kot adut v rokavu ji tu pomaga njeno bogastvo s surovinami oziroma energetskimi viri.
Tu pa je še neizogibno in nujno potrebno prilagajanje podnebnim spremembam. Kako lahko
vsesplošno obračanje sveta uporabimo kot pospešek pri dognanju in uporabi novih,
digitalnih in zelenih tehnologij in modelov upravljanja, brez katerih si neke normalne
prihodnosti sploh ne moremo in smemo več zamišljati? Nekoč smo govorili o družbeni
odgovornosti, stroškovni pritiski, pritiski kupcev in finančnih ustanov pa so danes taka realnost,
da je digitalno in predvsem zeleno podjetniško ravnanje postalo poslovni imperativ.
Kako naj v tem kotlu danes ravna slovenski podjetnik in menedžer?
Slovenska podjetja so v marsičem podobna nemškim, seveda so tudi drugačna, a vendar gre
večinoma za izvoznike oziroma podjetja, ki so odvisna od izvoznikov. Slovenska izvozna podjetja
so podobna nemškim tudi v tem, da gre velikokrat za skrite nišne šampione. Uvodničar letošnje
Poslovne konference Portorož je torej Hermann Simon, eden izmed najpomembnejših nemških
strategov, mislecev in podjetnikov. Povedal nam bo, kako dandanes racionalno podjetniško in
menedžersko ravnati v viharju nasprotujočih si gospodarskih, političnih in okoljskih silnic.
Naslov njegovega predavanja je Viharni časi za skrite šampione v kitajskem stoletju.

Branko Milanović, eden izmed najpomembnejših ekonomskih mislecev danes, tvorec slovite
slonove krivulje neenakosti, bo združil svoj ekonomski pogled s politično realnostjo. Živeč in
delujoč kot profesor ekonomije v ZDA, rojen v naši regiji in izjemen poznavalec svetovne globalne
in evropske politike je dobesedno poklican za to, da predstavi svoj pogled na prihodnje vlogo
Rusije in njen pomen v naši regiji.
Rusija in regija, danes in jutri je naslov njegovega predavanja, z njim nam bo razkril marsikaj, kar
brez dvoma lahko pripomore k znanju in veščini, kako danes uspešno poslovno ravnati v
domovini in svetu.
Anita Krohn Traaseth, norveška menedžerka in neizvršna direktorica v vrsti hitro rastočih
tehnoloških podjetjih ter članica upravnega odbora Evropskega inovacijskega sveta, bo
predstavila primere zelenih inovacij. O slovenskih inovacijah se bomo pogovarjali z Leonom
Korošcem, Elan, Žigom Vraničarjem, Narayan, in Iztokom Podkrižnikom, Podkrižnik.
Marko Mršnik, slovenski strokovnjak iz bonitetne agencije S & P, bo spregovoril o obrestnih
merah ter makro- in mikroekonomskih dilemah.
Mag. Velimir Bole bo že tradicionalno razjasnil, kakšne so gospodarske napovedi za Slovenijo,
EU in regijo v letu 2023.
Marielle Lopez, Head of Country Cluster, Alpe Adria Region (South East Europe) Bayer, bo
povedala, kako vpeljati ESG v praksi in kaj pravzaprav vključuje.
Simon Franko, direktor BASF, Slovenija, Srbija, Hrvaška, bo spregovoril o izzivih industrije na
poti dvojne tranzicije (»double twin transition«) ter pomenu inovacij pri prehodu.
Goran Garevski, ustanovitelj in tehnični direktor HYCU, d. o. o., pa bo razložil, zakaj so
kibernetske vojne nadaljevanje politike z drugimi sredstvi.
Boštjan Bandelj, direktor Belektrona, bo predstavil, kakšne izzive prinaša energetski trg
gospodarstvu to zimo in prihodnje leto.
Posvetili se bomo tudi številnim drugim primerom dobrih podjetniških in menedžerskih praks, ki
danes kažejo pot v poslovni jutri, poseben poudarek bomo namenili digitalnim in zelenim
inovacijam ter temu, kakšen naj bo pravzaprav podjetniški voditelj jutrišnjega posla. Hitra
prilagodljivost, digitalna spretnost, široka razgledanost in poslovna strokovnost ter zavedanje, da
zeleni imperativ mora biti vzvod za tehnološko preobrazbo ter izjemen talent in znanje za delo z
ljudmi ‒ vse to so karakteristike poslovnega voditelja jutrišnjega obdobja. Poslovni heroji so danes
tisti, ki vedo, ki znajo, ki se zavedajo odgovornosti do vseh deležnikov in jih krasijo odločnost,
čuječnost in – empatičnost.
Naštete dileme in odgovori nanje so glavna sporočilna vrednost Poslovne konference Portorož
2022, katere program sledi v nadaljevanju.
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Četrtek, 17. novembra 2022
12.00–12.15

Odprtje konference

12.15–13.00

Uvodno predavanje: Viharni časi za skrite šampione v kitajskem
stoletju
Priložnosti za slovenska podjetja, ki jih ponuja na glavo obračajoči se svet.


Hermann Simon, ustanovitelj in častni predsednik podjetja SimonKucher & Partners, vodilnega svetovnega svetovalnega podjetja na
področju cen z 41 pisarnami in 1.600 zaposlenimi.

Pogovor vodi: Branko ŽIBRET, Kearney
13.00–13.30

Rusija in regija, danes in jutri


Branko Milanović, srbsko-ameriški ekonomist, Graduate Center of
the City University of New York in Luxembourg Income Study

Pogovor vodi: Peter FRANKL, Časnik Finance
13.30–14.00

Odmor

14.00–14.45

»Game changing innovations«: Spremembe poslovnih modelov,
primeri digitalizacije in inovacij
●

14.45–15.30

Anita Krohn Traaseth, norveška gospodarstvenica in neizvršna
direktorica v nekaj rastočih tehnoloških podjetjih ter članica
Evropskega sveta za inovacije (EIC)

Inovacije v slovenskih podjetjih




Leon Korošec, Elan
Žiga Vraničar, Narayan
Iztok Podkrižnik, Podkrižnik (TBC)

Pogovor vodi: prof. dr. Miha ŠKERLAVAJ, Ekonomska fakulteta Univerze
v Ljubljani
15.30–15.45

Odmor

15.45–16.45

Kako vpeljati ESG v praksi in kaj pravzaprav vključuje?



Marielle Lopez, Head of Country Cluster, Alpe Adria Region (South
East Europe) Bayer
Dun & Bradstreet

16.45–17.15

Tema: inflacija, obrestne mere, proračunski primanjkljaj,
uravnoteževanje proračuna in podobno


17.15–18.00

Marko Mršnik, višji direktor, analitični vodja Bonitetne ocene držav
in mednarodnih javnih financ za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko

Evropa, Slovenija in JV Evropa leta 2023


Velimir Bole, znanstveni svetnik, EIPF, Ljubljana

18.00–18.15

Pogovor z gostoma vodi: prof. dr. Janez PRAŠNIKAR

18.15–19.00

Odmor

19.00–20.00

Slovesna podelitev nagrade Časnika Finance za izjemne dosežke v
gospodarstvu

20.00–22.00

Gala večerja

22.00

Nadaljevanje večernega druženja – lobby GHB

Petek, 18. novembra 2022
9.00–10.00

Vražji krog nove stvarnosti in inovacij: razogljičenje, energija,
surovine in kibernetska varnost
Izzivi industrije na poti dvojne tranzicije (»double twin transition«) ter
pomen inovacij pri prehodu


Simon Franko, BASF

Kakšne izzive prinaša energetski trg gospodarstvu to zimo in prihodnje
leto
 Boštjan Bandelj, Belektron
Kibernetske vojne so nadaljevanje politike z drugimi sredstvi
Goran Garevski, HYCU, Inc

10.00–10.15

Odmor

10.15–11.15

Raziskava Ekonomske fakultete (SEBLU) – Digitalna transformacija

11.15–12.45

Kakšno bo leto 2023? Okrogla miza s predstavniki slovenskih
podjetij (TBC)

12.45–13.30

Odmor s prigrizkom

13.30–14.00

Sklepni pogovor z ministrom za finance


Klemen Boštjančič, minister za finance

Pogovor vodi: prof. dr. Marko PAHOR, Ekonomska fakulteta Univerze v
Ljubljani

14.00

Konec programskega dela konference

