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Hrvatskoj treba europski samit za
razvoj gospodarstva i investicije
Tijekom predsjedanja Vijećem EU Hrvatska planira organizirati politički sastanak na vrhu na temu
zapadnog Balkana. Neupitna je važna uloga Hrvatske u regiji, ali predsjedanje Unijom prilika je i
za gospodarstvo. Zašto ne bismo organizirali i samit o startupovima ili energetici?

Š

estomjesečno predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije uvelike
može pridonijeti gospodarskom razvoju i
ulaganjima. Nacionalni prioriteti za predsjedanje, budu li postavljeni razvojno, mogu kreirati
platforme za dinamične sektore koji će znati iskoristiti prilike na europskom i globalnim tržištima. Resorna su ministarstva u prilici u suradnji sa sektorskim udruženjima kreirati poslovne prilike, inicirati
nove zakonodavne strategije i promovirati zanimljiva
poslovna rješenja koja traže poticaj za uzlet.
I dok je poslovna godina započela dinamično, ipak su
se najviše istaknuli neuspjela kupnja izraelskih F-16
aviona i pokušaj privatizacije brodogradilišta Uljanik,
proces koji je još u zraku. U Davosu je premijer Plenković održao nekoliko vrlo kvalitetnih poslovnih sastanaka, iz čega je jasno vidljivo da interes za Hrvatsku
postoji i da ga treba komercijalizirati.
Nažalost, još uvijek je premalo prostora otvoreno za
jednu osobito važnu temu za hrvatsko gospodarstvo,
a to je priprema Nacionalnih prioriteta predsjedanja
Vijećem EU. Koliko god se to činilo daleko, jer siječanj 2020. je deset mjeseci daleko, vremena je vrlo,
vrlo malo. Naime, najkasnije do srpnja ove godine kalendar predsjedanja mora biti kompletno definiran i
zaključan. Svi termini moraju biti posloženi kako bi
sve logističke pripreme bile odrađene na vrijeme. Od
veljače do lipnja Hrvatska treba definirati nacionalne
prioritete i koordinirati sve s Vijećem i Triom. Mnogo
je to posla koji zahtijeva koordinaciju i konzultacije
privatnog sektora sa svim ministarstvima.

Neformalni sastanci i dogovori

Neformalni sastanci, koji su jedan od uobičajenih formata za povezivanje i dijalog predstavnika EU, industrije i 'policy-makera' iz nacionalnih tijela i cijelog
EU, organiziraju se kako bi se potaknula neformalna
rasprava i definirali projekti i inicijative koji će se provoditi u nadolazeće vrijeme. Održavaju se na razini
ministara i ne moraju pratiti definirane procedure sastanaka Vijeća, što daje veliku fleksibilnost organizatoru u smislu okupljanja sudionika. Zdravstvo, otpad,
pomorstvo, promet, digitalne vještine samo su neke
od iznimno atraktivnih tema koje se svakako trebaju
staviti u kalendar. Vrlo konkretno, nacionalna postignuća, uspješni projekti i poduzetnici mogu se pro24
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movirati putem ovakvih događaja. Sastanci nemaju
formalne zaključke niti se donose odluke, što mora
biti jasno naznačeno u eventualnim objavama za medije. Austrija je održala čak 61 neformalni sastanak, a
Rumunjska će ih održati petnaest.
Kako trenutačno stvari stoje, iz medija se moglo čuti
da Hrvatska planira organizirati jedan samit EU, i to
politički, na temu zapadnog Balkana. Neupitna je važna
uloga Hrvatske u regiji zapadni Balkan, ali EU-predsjedanje je prilika i za gospodarstvo. Hrvatska bi mogla
progurati jedan veliki gospodarski samit i okupiti nove
EU-lidere i kompanije iz područja na primjer startup-zajednice, energetike ili zaštite okoliša. EU-samiti
su okupljanja na najvišoj političkoj razini, gdje premijer
države predsjedateljice okuplja i šalje snažnu poruku
svim EU-liderima da je određena tema važna i da je EU
treba ozbiljno sagledati. Jedan samit je uobičajena
brojka, tek se neke države odluče za dva. Zašto Hrvatska ne bi imala nešto ambiciozniji program u 2020.?

Zašto ne i samit o startupovima?

Europski
energetski samit
u Hrvatskoj bio
bi pun pogodak
za projekt LNG
terminala na Krku i
Jadransko-jonski plinovod te
druge strateške
projekte važne
za diverzifikaciju
i energetsko
umrežavanje
Srednje i Istočne
Europe

EU-samit u Hrvatskoj na temu startup-zajednica omogućio bi nevjerojatno dinamičnu platformu za povezivanje uspješnih startupova iz Hrvatske i cijelog EU
uza snažno pokroviteljstvo Vlade, Vijeća EU i Europske komisije. Nizozemska, Njemačka, Estonija i
Poljska zagovarale su liberalniji režim poslovanja za
startup-tvrtke na europskom tržištu kao i jače deregulirano financiranje putem instrumenata EU. Drugo,
europski energetski samit u Hrvatskoj bio bi pun pogodak za projekt LNG terminala na Krku i Jadransko-jonski plinovod (IAP) kao i druge strateške projekte važne za diverzifikaciju i energetsko umrežavanje Srednje i Istočne Europe. Ministarstvo vanjskih
poslova i europskih integracija, uz ministarstva energetike i gospodarstva, trebalo bi imati poseban interes
za jedan tako važan europski skup.
Recentna istraživanja 'Presidencyja' pokazala su da
se nacionalne interesne grupe mnogo više uključuju
u procese EU za vrijeme i uoči predsjedanja, a kako
bi se njihove teme bolje čule i postale predmet rasprava u različitim EU-forumima. Preostaje nam ne
previše vremena za organizirati, a još važnije, provesti jedan jedinstveni europski politički šou koji
može imati vrlo pozitivne učinke na gospodarstvo i
buduće investicije. L

