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Sporočilo za javnost 

Samit100, Portorož, 2. junij 2015 

Samit100 postavil temelje regijskemu sodelovanju za konkurenčnost 

Evropa zaostaja za ZDA v konkurenčnosti, inovativnosti, vlaganju v raziskave in razvoj in ima tudi 

visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi. Junckerjev naložbeni načrt je zato lahko velik korak v 

premoščanju teh razlik, je v torek, 2. junija na vrhunskem srečanju Samit100  poslovnih voditeljev 

dejal Werner Hoyer, predsednik Evropske investicijske banke (EIB).  

Evropske institucije, vključno z EIB, bodo zagotavljale jamstva v višini 21 milijard evrov za naložbe, ki 

bi lahko dosegajo 320 milijonov evrov. Projekti, v katerih se pričakuje udeležba zasebnih 

investitorjev, bodo tekli na področju prometa, energije, raziskav in razvoja, oskrbe z vodo, prometa, 

digitalnega gospodarstva in razvoja širokopasovnih internetnih omrežij. »Evropska infrastruktura je v 

slabem stanju in je čas, da jo z naložbami dvignemo na najbolj ustrezno raven,« je dejal Hoyer.  

Usmeritev financiranja v promet in infrastrukturo 

Kot pravi, bo že ustanovljeni Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) tisti, ki bo ocenjeval 

ekonomsko upravičenost projektov, ki morajo biti v skladu s prioritetami EU. Sklad naj bi deloval že v 

drugi polovici letošnjega leta, do takrat pa bodo koriščena sredstva EIB. Financirali se bodo čezmejni 

projekti, zlasti na področju prometa in infrastrukture. Svoje mesto v Junckerjevem načrtu pa bi lahko 

našle tudi države, katerih predstavniki sodelujejo na Samitu100, je dejal Hoyer. 

Za projekte se bodo potegovale vlade članic EU, pregled donosnosti pa bo opravljala komisija, v kateri 

bodo neodvisni gospodarski strokovnjaki, je v panelni razpravi o Junckerjevem načrtu in alternativnih 

virih financiranja napovedal Alessandro Carano, svetovalec namestnika direktorja Direktorata za 

ekonomske in finančne zadeve Evropske komisije. Omenil je tudi spletno stran, na kateri bodo 

podrobno predstavljeni Junckerjevi projekti in bo to priložnost za prijavo in vključitev podjetnikov iz 

JV Evrope v njihovo izvedbo. 

Porazdelitev tveganj, ki jih prinašajo jamstva iz Junckerjevega načrta, bo spodbuda za zasebne 

investitorje in to bo ustvarilo dodatne priložnosti za naložbe, je dejal Romuald Massa Bernucci, 

direktor za Jadransko regijo pri Evropski investicijski banki. Posebna pozornost bo namenjena 

izvajanju projekta  sektorja za promet, za katerega se zanimajo vlade v vsej regiji, je poudaril 

Bernucci. Tudi Evropska banka za obnovo in razvoj pozdravlja Junckerjev načrt in se zanima za 

sodelovanje pri izvajanju posameznih projektov, je komentirala  Vedrana Jelušič Kašić, direktorica 

EBRD za Hrvaško. Za države v regiji EBRD je banka pripravila tudi tehnično pomoč pri realizaciji 

kreditov za energetsko obnovo. 
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Naj bo Junckerjev načrt tako uspešen kot je Marshallov in prijave za Junckerjev sklad enostavnejša od 

strukturnih skladov, pa bomo v podjetniškem sektorju veliko srečnejši, je potrebe podjetniškega 

sektorja orisal Janez Škrabec, direktor podjetja Riko. Ocenil je, da je pri uporabi evropskih skladov 

preveč birokratskih ovir, ki se jih je potrebno izogibati v novem evropskem investicijskem valu. 

Zasebni investitorji so pripravljeni sodelovati, zlasti pri najavljenem enakomernem pritoku kapitala, je 

povedal Škrabec. 

Napoved naložb v širokopasovna omrežja in digitalne ekonomije je pozdravil Slobodan Đinović iz 

beograjske telekomunikacijske družbe Orion Telekom. Dodal je, da je potrebno pozornost nameniti 

finančnemu sledenju start-upov in mikro podjetij, ki zagotavljajo prostor za inovativne mlade 

podjetnike. Đinović razume potrebo po vključitvi v Junckerjev načrt preko obnove infrastrukture, 

vendar meni, da ne bi smeli zanemariti vlaganj v zasebna podjetja, ki so bolj prilagodljiva na 

spremembe na trgu. Janko Medja iz NLB, ki je skupaj z Damirjem Kuštrakom iz Agrokorja vodil 

panelno razpravo, je izpostavil, da bodo različne oblike financiranja - od klasičnih posojil prek 

mezzanine financiranja in drugih - porabljene za realizacijo številnih naložb, ki jih napoveduje 

Junckerjev načrt in bodo pri tem koristna znanja in izkušnje poslovnih bančnikov. 

Poudarek tudi na dvigu produktivnosti in poenostavljanju 

Eden od temeljev gospodarske rasti je tudi rast produktivnosti dela, je udeležencem prenesel  Yves 

Morieux, senior partner in generalni direktor svetovalnega podjetja Boston Consulting Group. Kot 

pravi, je naloga managerjev dvigovati vrednost – če tega ne počnejo, jo zmanjšujejo. »In v tem 

primerju je bolje zmanjšati management,« je bil neposreden. Predstavil je učinkovit model za dvig 

produktivnosti, ki temelji na šestih enostavnih pravilih enostavnosti: »Morate razumeti, kaj vaši ljudje 

počnejo, krepite njihovo vključevanje in vzajemnost, dajte ljudem več pristojnosti in priložnosti, da se 

vidijo v prihodnosti. In nagrajujte tiste, ki sodelujejo.«  

Da je bistvenega pomena, da se stvari poenostavijo, se je strinjal Simon Kaluža, direktor SAP Srednja 

in Vzhodna Evropa, ki je prav tako nagovoril udeležence Samit100 v Portorožu. Prepričan, da se 

večina ljudi na odločevalskih položajih zaveda, da povečanje kompleksnosti projekta povečuje tudi 

njegove stroške. »Dobra poslovna orodja, s katerimi lahko pohitriš izvedbo, morajo biti del rešitev teh 

težav,« je poudaril Kaluža. 

Konkretni predlogi gospodarstvenikov ministrom in vladam 

Po šestih ustvarjalnih delavnicah na temo energetike: na znanju temelječega gospodarstva, hrane in 

pijače, digitalnega gospodarstva,  infrastrukture in prometa ter turizma, so moderatorji  predstavili 

konkretne ideje in predloge za močnejšo konkurenčnost in poslovno sodelovanje v regiji. Izpostavili   

so potrebe po spremembi izobraževalnega sistema, spodbudah za medsebojno poslovanje, 

implementacijo računalniških sistemov in digitalizacijo, harmonizacijo carinskih in inšpekcijskih 

postopkov, pa tudi standardizacijo energetske politike na regionalni ravni.  

V panelni razpravi, ki sta jo vodila Tomaž Berločnik iz Petrola in Vedrana Jelušić Kašić iz EBRD 

Hrvaška, so bili predlogi udeležencev za izboljšanje regijskega sodelovanja predstavljeni  ministrom -  

z namenom, da jih ti posredujejo kolegom v vladi. V ministrskem panelu so sodelovali: Branimir 

Gvozdenović, minister za trajnostni razvoj in turizem iz Črne gore, Slavko Matanović, minister za 

komunikacije in transport iz BIH,  Kori Udovički, podpredsednica srbske vlade in ministrica za javno 
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administracijo in lokalno samoupravo, Zdravko Počivalšek, slovenski minister za gospodarski razvoj in 

tehnologijo in Alen Leverić podpredsednik hrvaške vlade.  

V regiji se dogajajo pozitivne spremembe in beležimo pozitivne ocene gospodarske rasti v razponu od 

enega do štiri odstotke letno, vendar imamo še vedno velik problem z brezposelnostjo, zlasti mladih, 

je udeležencem v svojem nagovoru sporočil Miro Cerar, predsednik vlade Republike Slovenije. »Za 

reševanje teh problemov je treba pripeljati države k stabilnosti in blaginji in prav o projektih, s 

katerimi lahko to dosežemo, je tekla razprava na Samit100. Za njihovo uresničitev potrebujemo 

ambiciozne voditelje, ki morajo sprejeti prave odločitve ob pravem času, in prav takšne voditelje vidim 

tukaj,« je bil spodbuden Cerar. Aleksandar Zalaznik, predsednik Združenja Manager je motiv 

udeležencev za sodelovanje na Samit100 prepoznal v gospodarski rasti regije: »Vsaka država v regij 

išče najboljši način za rast. Verjamem, da lahko naredimo več in rastemo hitreje, če se povezujemo.« 

Poslovni voditelji, udeleženci Samit100, od politikov pričakujejo zagotavljanje varnosti, stabilnosti in 

zaupanja, kot tudi ustvarjanje posameznih regionalnih politik v različnih dejavnostih gospodarstva. 

Prav tako gospodarstveniki spodbujajo, da tudi politiki zaženejo spodbude za konkretne regionalne 

projekte, je v zaključnem nagovoru dejal Iztok Seljak, predsednik upravnega odbora Samit100. »Na 

Samit100 smo se pogovarjali o koordinaciji projektov na področju infrastrukture in prometa, 

informacijske in komunikacijske tehnologije in energije, saj so ti temelj za povečanje konkurenčnosti 

vseh drugih projektov. Danes smo videli osvetljene konkretne regionalne projekte na področju 

turizma, kmetijstva, hrane in v drugih dejavnostih gospodarstva, za katere smo se zavezali, da bomo 

sprejeli konkretne ukrepe naslednjih šestih do dvanajstih mesecev. Verjamem, da bomo govorili o 

konkretnih projektih, ki jih bosta sofinancirali Evropska komisija in Evropska investicijska banka, 

katerih predstavniki so bili prisotni na Samit100. Ti projekti so v skupnem interesu ne samo regije, 

temveč celotne Evrope,« je zaključil Seljak. 

Več informacij na www.summit100.org 

Edita Krajnović, komunikacije; T: 040 488 040, E: komunikacije@zdruzenje-manager.si   
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