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SAMIT100: Novi modeli sodelovanja v regiji
"V času, ko je evropska integracija na vrhu dnevnega reda v vseh državah v regiji, s pobudo SAMIT100
spodbujamo nove modele regionalnega sodelovanja," je na srečanju gospodarskih voditeljev JV Evrope
SAMIT100 poudaril gostitelj - predsednik vlade Črne gore Milo Đukanović. Dogodek je ponovno potrdil
vizijo gospodarstvenikov, da je tesnejše gospodarsko povezovanje regije nujno, saj je vsaka država zase
premajhna in sorazmerno nepomembna v luči globalizacije.
Dogodka SAMIT100, ki je potekal 23. in 24. maja 2013 v Bečićih v Črni gori, so se poleg
gospodarstvenikov iz regije in omenjenega črnogorskega predsednika vlade udeležili tudi predsednik
vlade Republike Srbije Ivica Dačić, predsednik sveta ministrov BiH Vjekoslav Bevanda, namestnik
ministra za gospodarstvo Republike Makedonije Hristijan Delev in slovenski minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik.
Razprava je potrdila, da je tesnejše gospodarsko povezovanje regije nujno, saj je vsaka država zase
premajhna, premalo poznana in sorazmerno nepomembna v luči globalizacije. »Toda skupaj se lahko
postavimo kot zanimiva regija z velikimi potenciali in priložnostmi. Kajti kar bo krepilo regijo, bo koristno
za vsako državo in gospodarstvo posebej, in obratno: vsak nov uspešen gospodarski projekt krepi državo
in regijo,« je na dogodku poudarila Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager in članica
upravnega odbora SAMIT100. Dodala je tudi, da je zaradi trgovinske menjave, ki je praviloma največja
med sosednjimi državami, edino smiselno, da ta prostor gradimo tudi kot regijo in s tem pospešimo
medsebojno, pa tudi globalno poslovanje ter dvignemo konkurenčnost in kakovost življenja. To je vizija,
za katero so se na pobudo gospodarstvenikov zavzeli tudi najvišji politiki v regiji.
Četrtkova razprava z naslovom Mediji kot katalizator nove dobe, v kateri so sodelovali Theodore M.
Kyriakou iz grške medijske družbe Antenna Group kot uvodničar, Violeta Bulc, ustanoviteljica in
direktorica Vibacoma in v Sloveniji pobudnica iniciative InJo, Branka Đukić, direktorica Tanjuga in Ljupčo
Zikov, lastnik in direktor makedonske Capital Group, je prinesla ugotovitev, da mediji lahko in morajo
delovati v smeri povezovanja regije, ne glede na nerešene probleme, ki obstajajo med državami. V okviru
srečanja SAMIT100 so se s svečanim podpisom konzorcijske pogodbe mednarodnemu gradbenemu
konzorciju Feniks, ki je doslej združeval slovenska, srbska in bosansko-hercegovska podjetja, pridružila še
uspešna podjetja s področja Črne gore.
SAMIT100 je nastal v organizaciji srbskega združenja managerjev SAM, hrvaškega združenja delodajalcev
HUP in slovenskega Združenja Manager in predstavlja pomembno kohezivno silo prihodnjega
gospodarskega povezovanja regije in konkreten prispevek vodilnih managerjev k pospešenemu
gospodarskemu sodelovanju in večji konkurenčnosti na prostoru nekdanje skupne države.
Več o SAMIT100 na www.samit100.org
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