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15. julij 2014 
Sporočilo za javnost, za takojšnjo objavo 

 

Samit100 - izhodišče za izboljšanje sodelovanja kot temelj za boljšo 
in varnejšo prihodnost 
 
"Za relativno majhna gospodarstva in tržišča je izjemno pomembno medsebojno regionalno sodelovanje, 

saj le preko njega lahko konkurirajo drugim državam in velikim novim blagovnim znamkam, ki ogrožajo 

njihovo poslovanje in razvoj. Zaradi tega mora biti Samit100 izhodišče za izboljšanje sodelovanja ter temelj 

za boljšo in varnejšo prihodnost naših državljanov," je ob odprtju Samita100 dejal predsednik hrvaškega 

združenja delodajalcev  Ivica Mudrinić. 

 

Na srečanju Samit100 poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope, je 14. in 15. julija v Cavtatu na Hrvaškem, 

potekala  razprava o možnostih sodelovanja pri krepitvi konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev držav, 

kot tudi konkurenčnega potenciala regije jugovzhodne Evrope, ki so se ga poleg gospodarstvenikov iz 

regije udeležili tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, hrvaški predsednik Ivo Josipović, srbski 

predsednik Tomislav Nikolić, član predsedstva Bosne in Hercegovine Bakir Izatbegović, črnogorski 

predsednik Filip Vujanović, kosovska predsednica Atifete Jahjaga ter makedonski predsednik Gjorge 

Ivanov.  

Glavna tema tretjega skupnega srečanja je bila izboljšanje gospodarskih priložnosti ter gospodarsko 

sodelovanje skozi prepoznavanje potencialov na področjih turizma, transporta in logistike, hrane in 

pijače, IKT, zdravstva, farmacije in energetike.  

Srečanje je s svojim govorom odprl Harry van Dorenmalen, predsednik IBM-a za Evropo in poudaril 

pomembnost tehnologije v sodobnem svetu: "Ta svet je treba razvijati in ustvarjati boljši jutri. Situacija je 

sedaj takšna, da ima danes več ljudi mobilne telefone kot pitno vodo. Dobro je, da so ljudje v tej regiji, 

udeleženci Samita100 spoznali, da brez sodelovanja ni napredka," pravi van Dorenmalen. 

Na sedmih delovnih omizijih, ki so potekala v okviru delavnice Kreativna partnerstva kot potenciali regije - 

konzorcij za kreativni izvoz in skupno ukrepanje na lokalni in tretjih trgih, je tekla beseda o dobri kakovosti 

življenja vseh v regiji.   

Vsi zbrani na Samitu100 imajo isto nalogo, zagotoviti dobro in kvalitetno življenje vsem prebivalcem 

regijie, pravi hrvaški predsednik Ivo Josipović. "Dejstvo je, da imamo združljive gospodarske vire, ki se 

dopolnjujejo. Vendar pa obstajajo politiki ki v gospodarskem sodelovanju v regiji vidijo nekaj slabega, kar 
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škoduje gospodarstvu. Podjetnikom ni potrebno podpirati posameznih politikov in političnih strank, 

ampak politike, ki spodbujajo sodelovanje, " je dejal Josipović. 

"Regija jugovzhodne Evrope predstavlja 5 odstotkov  prebivalstva EU, a le en odstotek BDP. Pomemben 

razlog za zaostanek so ovire v obliki birokratskih postopkov, skromna pravna varnost in manjko 

managerskega znanja, " je na dogodku tudi poudarila Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager 

in članica upravnega odbora Samit100. "Politična nestabilnost je velika ovira za gospodarski razvoj regije. 

Včeraj smo bili priče fantastičnemu napredku, ko so najvišji politiki sedeli skupaj. To je spodbudno 

znamenje. Brez politične stabilnosti namreč velikih investicij v regijo ne bo," še dodaja Franjo Bobinac. 

 

O Samitu100 

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. 

Predstavlja edinstveno poslovno srečanje v regiji, saj je zasnovano kot močna sila gospodarskega 

povezovanja in prispevka k prizadevanjem političnih voditeljev za izboljšanje odnosov in življenja v regiji. 

Samit100 želi biti stalna platforma in stičišče uglednih podjetnikov in poslovnežev iz Albanije, Bosne in 

Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije, kot tudi najvišjih političnih 

predstavnikov v regiji, da bi skupaj odprli perspektivo za krepitev konkurenčnosti nacionalnih 

gospodarstev v državah, kot tudi konkurenčnega potenciala JV Evrope.  

Več o SAMIT100 na www.samit100.org 
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