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“Teškojeprepoznatipomakeuzrelosti,odgovornostiiodlučnosti,štosu
realni preduvjeti za novi val promjena.”
Ivan Gabrić, Combis
IVAN GABRIĆ, PREDSJEDNIK UPRAVE COMBISA, ZAGREB

Svima nam je potrebna stabilizacija uvjeta
Gospodarski izazovi uvjetuju dinamiku i smjer promjena u IT-u, no dobra stvar jest da konzervatizam tržišta, koji karakterizira sporija
dinamika i opreznost investicija, stvara preduvjete za uzlet onih koji su, kao mi u Combisu, zadržali fokus na korisnike
Poslovna 2014. se razvijalashodnonašimočekivanjima, bila je oslobođena iznenađenja te je
prošla točno onako kako
smo i predvidjeli. Možemo ustvrditi kako smo se
većnaviklinazadanuposlovnu dinamiku, i to je
nešto što će postati novi
standard kako u gospodarstvu tako i u ICT-u. U
timnovimuvjetimaćemo,
vjerujem, funkcionirati i
sljedećihnekolikogodina.
Izazov postaje pozitivno funkcionirati u spomenutim novim uvjetima poslovnog standarda
te prepoznavati manje pomake. U ICT-u se fleksibilnost postavlja kao vrlo
visok kriterij, a istovremeno i nužan uvjet pozitivnog poslovnog funkcioniranja.
Naravno, gospodarski izazovi uvjetuju dinamiku i
smjer promjena u IT-u, no
dobra stvar jest da konzervatizam tržišta, koji
karakterizira sporija dinamika i opreznost investicija, stvara preduvjete za

uzlet onih koji su kao mi
u Combisu, zadržali fokus na korisnike, koji nastavljaju unapređivati interna znanja i kapacitete
te se vode pozitivnim pristupom prema svim izazovima.
Vrlo smo zadovoljni što je
ICT uvršten u Industrijsku
strategiju Hrvatske, odnosno što je država prepoznala ICT kao bitnog po-

Vjerujem da će
upravo u 2015. biti
stvoreni preduvjeti
za pozitivnije
gospodarske vijesti i
stabilizaciju tržišta

trebna stabilizacija uvjeta u kojima djelujemo,
pa bih zaista želio vidjeti neke nove pozitivne poslovne vjetrove. Vjerujem
daćeupravo u2015. biti
stvoreni preduvjeti za pozitivnije gospodarske vijestiistabilizacijutržišta.
Realno je prepoznati kako
je teško izgraditi bolje uvjete od onih u kojima radimo.Stoga,neželimzazivatineštoštoćeseteško
dogoditi, niti očekujem
ozbiljnije pomake u gospodarstvenim okvirima.
Ti okviri su puno više
uvjetovani stupnjem zrelosti našeg društva, nego
primjenjivosti poreznih i

sličnih poticaja. Koliko
god nam s tehničke strane izgleda da su nam lako
dostupni brojni alati i da
se mogu brzo implementirati, brojne društvene prepreke čine situaciju upravo onakvom kakva u biti
i jest. Teško je prepoznati pomake u zrelosti, odgovornosti i odlučnosti,
što su realni preduvjeti za
novi val promjena.
Gospodarstvenici su već
solidno povezani i korektno komuniciraju svoje želje. Mediji posvećujusasvimdovoljnopažnje
gospodarstvenim udrugama što zajedno čini naizgled zatvoren krug.

kretača gospodarstva i
kao jedno od rastućih segmenata u Hrvatskoj. Nadamsedaćekonceptdodatnorazraditi,idaćese
pomoću ove platforme
doći do pozitivnijih trendova u cijelom gospodarstvu.
Svima nam je nakon niza
godina, prije svega po-

zna koja prilika se može
stvoriti i otvoriti, ponajprije iz razloga jer je IT
dinamičnotržište,gdjese
stvari unutar šest mjeseci
mogu fundamentalno promijeniti. U tom kontekstu,
Combis je uvijek spreman
brzo reagirati i odgovoriti
na izazov.
Očigledno postoji i kon- Iako očekujem da će
tinuirana komunikacija s 2015. za IT tržište biti
Vladom i zaduženim mi- slična 2014. primjećujem
nistarstvima.
naznake boljeg poslovaNo, izazov je svakako da nja s obzirom na porast
se već duži niz godina u potrebe za integracijom i
svemu tome ponavljamo, općenito tehnologijama,
ne vidimo konkretne po- koje su danas veće nego
makeiukonačnicinevi- što su bile prije tri godidimonekuvećusvrhu.
ne.Drugo,sadasekonačIz godine u godinu naši su no niz faktora u društvu
ciljevi sve ambiciozniji, angažiralo na tome da se
no u biti zadržavamo fo- osmisle projekti i povukus na novim idejama i čenovacizEUfondovai
investiranju u nova zna- vjerujemdaćetodatirenja. Svakodnevno se mi- zultate u idućih godinu i
jenjamoiprilagođavamo, poltedaćedoćidopovea ne samo na prelasku iz ćanepotražnje.
stare u novu godinu, kon- Nedvojimkakoćeusvatinuirano osluškujemo tr- kom razvojnom scenariju
žište i tehnologije sa svr- ICT zadržati ključnu ulohom postizanja pozitivnih gu,aCombisćetosvakaposlovnih pomaka.
ko nastojati iskoristiti za
Naime, čovjek nikad ne svojbudućirazvoj.

HANA BREYER PRISELAC, RAVNATELJICA POLIKLINIKE BREYER, ZAGREB

Nismo pesimistični, već realni
Budući da je pred nama izborna godina, obećanja su kao i uvijek velika, no to je već svima poznata, mnogo puta ispričana priča
 Ocjenujujući poslovnu 2014. i stanje u gospodarstvu, na žalost, ne
mogu istaknuti pomake prema boljem stanju u
gospodarstvu ili kvalitetnijim poticajima za napredak i razvoj poduzetništvaodstranedržave.Ipak,
uz veliki trud i dodatni naporodržalismose‘iznad
vode’.
Budući da je pred nama
izborna godina obećanja su kao i uvijek ve-

pesimistični već, poučeni iskustvom, realni.
Među mjerama koje bi
bilenužnezaublažavanje
posljedica krize ističem
pravnu sigurnost i stabilnost kako monetarne tako
i zakonodavne. Tumačenje zakona prema jednakom obrascu za sve, te
lika, no to je već svima pismeni(iobvezujući)odpoznata priča. Ne pola- govorinasveupite.Kako
žemonaduukonačnipo- ćemo inače napredovati
mak prema uistinu potreb- i konačno krenuti na put
nim reformama. Nismo izlaska iz krize?

Sve dok je ekonomska situacija loša i ne pokrene
se proizvodnja nema velikihučinaka.Izvormaterijalnihsredstavanužnihza
‘pogon’ države i dalje će
dolaziti od malobrojnog i
slabašnog privrednog sektora,atonezvučiobećavajuće.
Dosegnuta razina poslovanja može se zadržati samo jako velikim angažmanom. Jasno nam
je kako je potrebno ra-

diti puno više za isti učinak. Trudit ćemo se i
dalje, raditi još više, ulagati prvenstveno u znanje

Sve dok se
ne pokrene
proizvodnja nema
velikih učinaka
i napredak, kao i uvijek na
prvo mjesto stavljati kvalitetu usluge, i samim time

zadovoljstvo klijenta.
Akreditacije ISO 15189
koje jamče zadovoljenje međunarodnih standarda za skrb o pacijentu,
kao i laboratorijsku odgovornost, potvrđuju kako
jeuslugakojupružamou
Poliklinci Breyer jednaka
najboljoj usluzi bilo gdje
u svijetu. Budući da poslujemo više od 17 godina, vjerujem kako ćemo
ostati konkurenti i stabilninatržištu.

