
EU Business Talks

Podjetja iz držav članic se predstavijo 
Gospodarska zbornica Slovenije je v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske 
unije organizirala cikel tedenskih poslovnih klepetov z gospodarstveniki iz držav članic 
Evropske unije. Njihov namen je bil spoznati državo in dejavnost vsakokratnega gosta 
ter s tem omogočiti pridobivanje novih informacij in poslovnih povezav slovenskim 
podjetjem. 
Ante Milevoj, GZS

Projekt predsedovanja Slovenije Evropski uniji je 
navzven in dejansko predvsem politični projekt 
države, vendar z mnogoterimi vplivi na družbo danes 
in še bolj jutri, tudi na gospodarstva držav članic. 
Gospodarska zbornica Slovenije je zato izkoristila 
šest mesecev predsedovanja ter povabila k poslovnim 
klepetom direktorje in lastnike podjetij iz vseh držav 
članic ter jih vsak teden predstavljala prek virtualnih 
poslovnih klepetov. Potekali so v živo z možnostjo 
dvosmerne komunikacije. Ker so agende predse-
dovanja vsakokratne predsedujoče članice vezane 
predvsem na makro vidik, je EU Business Talks name-
noma izhajal z druge strani – pogleda in razmišljanja 
gosta o nekaterih evropskih vsebinah, predvsem pa 
z vidika poslovanja v teh aktualnih časih, ki jih poleg 
covida usmerjajo tudi izzivi pridobivanja delovne sile, 
umeščanja v verigah vrednosti, iskanja nadomestnih 
virov na trgu surovin, logističnih izzivov, če omenimo 
samo nekatere. Glede vprašanj, povezanih s samo 
Evropsko unijo kot tako, so gosti delili svoje mnenje 

o tem, ali smo v državah članicah res v enem čolnu, 
ali živimo iste oziroma podobne evropske vrednote 
in o tem, kako vidijo Evropsko unijo jutri. Zadnji del 
klepeta je bil vedno namenjen vprašanjem udele-
žencev, ki so bila v večini usmerjena v možne sinergije 
in poslovne povezave z gostom.

Z EU Business Talks smo želeli predstaviti tudi 
raznovrstnost Evropske unije in njenih nacionalnih 
gospodarstev, zato smo vsakokrat gostili predstav-
nika druge države in druge dejavnosti. Marsikatera 
aktivnost, ki je bila v zadnjih desetletjih izvajana v 
out-source obliki, se je morala zaradi aktualnih izzivov 
prilagoditi ter iskati bolj sprejemljive možnosti v bli-
žnjih gospodarstvih, tudi znotraj same Evropske unije.

Sodeč po pozitivnih odzivih sodelujočih – vsak 
poslovni klepet je imel v povprečju 50 udeležencev, na 
aplikaciji YouTube še nekaj sto dodatnih ogledov – so 
tovrstni dogodki upravičili svoj namen. Udeležencem, 
skupaj jih je bilo prek tisoč iz več kot 70 držav, od tega 
dve tretjini iz držav članic, preostali pa iz drugih držav 
po svetu, so omogočili spoznavanje z gosti, njihovo 
dejavnostjo in njihovim pogledom na aktualne izzive 
pri poslovanju. Na drugi strani pa so se lahko mrežili 
tudi sami udeleženci med seboj.

Ker je bilo med udeleženci EU Business Talks 
precej takih, ki so jih spremljali iz tedna v teden, 
je bilo smiselno pripraviti tudi dva posebna mre-
ženjska dogodka, kjer so dobili priložnost za kratko 
predstavitev. Na obeh je bilo nadpovprečno število 
udeležencev, enako je bilo z ogledi na YouTube 
platformi. 

V nadaljevanju na kratko predstavljamo prvi del 
držav in gospodarstvenikov, ki so sodelovali v pro-
jektu EU Business Talks. Drugi del sledi v marčevski 
številki revije. gg

Projekt ima vse osnove za nadgradnjo in razvoj, 
ki bo omogočil nadaljnje deljenje informacij, 
kontaktov in priložnosti za udeležence, goste ter 
organizatorje. Veselimo se bodočih predstavitev in 
povezovanj med poslovneži.Z EU Business 

Talks smo želeli 
predstaviti 

raznovrstnost EU in 
njenih nacionalnih 

gospodarstev, zato 
smo vsakokrat 

gostili predstavnika 
druge države in 

druge dejavnosti.

Gostitelj vseh spletnih pogovorov v okviru projekta Business Talks je Ante 
Milevoj, svetovalec generalnega direktorja GZS.
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glavno mesto: Bruselj
uradni jeziki: nizozemščina, francoščina in nemščina
št. prebivalcev: 11.632.326 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 39.580 EUR (Eurostat, 2020)

»Enostavno je prečkati meje, enostavno je 
poslovati. Evropejci delimo enake vrednote. 
Optimističen sem glede obstoja Evrope in 
mislim, da bo v prihodnje le še večja in še 
pomembnejša.«  Fred Dekens, generalni direktor 
podjetja TheBabyCries.be

Trgovinska menjava med Slovenijo in Belgijo je v zadnjih 12 
mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 1,4 
mrd EUR, kar je za 196,8 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je v Belgijo izvozila za 603,4 mio EUR blaga 
in storitev, kar je za 59,7 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Belgije je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila za 
842,4 mio EUR blaga in storitev, kar je za 137,1 mio EUR več kot 
v predhodnih 12 mesecih.

Belgija

po 
izvozu*1,3 %

po   
trgovinski 
menjavi*

1,5 %po 
uvozu*1,8 %

*Pomen posamezne države glede na celotni izvoz/uvoz blaga in storitev Slovenije
Pripravila Analitika GZS

glavno mesto: Sofija
uradni jezik: bolgarščina
št. prebivalcev: 6.896.663 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 8.840 EUR (Eurostat, 2020)

»Prednost Slovencev je, da ne razmišljajo o 
tem, da bo izdelek samo na slovenskem trgu, 
ampak o tem, kako bodo izdelek poslali na 
tuje trge.«  Rumen Iliev, partner v podjetju 
LAUNCHUB Ventures

Trgovinska menjava med Slovenijo in Bolgarijo je v zadnjih 
12 mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
579,3 mio EUR, kar je za 96 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je v Bolgarijo izvozila za 346,2 mio EUR 
blaga in storitev, kar je za 56,6 mio EUR več kot v predhodnih 
12 mesecih. Iz Bolgarije je Slovenija v zadnjih 12 mesecih 
uvozila za 233,1 mio EUR blaga in storitev, kar je za 39,4 mio 
EUR več kot v predhodnih 12 mesecih. 

Bolgarija

po 
izvozu*0,7 %

po   
trgovinski 
menjavi*

0,6 %po 
uvozu*0,5 %

glavno mesto: Berlin
uradni jezik: nemščina
št. prebivalcev: 83.900.473 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 40.490 EUR (Eurostat, 2020)

»Vsakodnevno delamo na tem, kako se podjetja 
odločajo za lokacije in kako jih vlade lahko 
privabijo.«  Andreas Dressler, direktor podjetja 
FDI Center

Trgovinska menjava med Slovenijo in Nemčijo je v zadnjih 
12 mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
15,1 mrd EUR, kar je za 2,4 mrd EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je v Nemčijo izvozila za 8,3 mrd EUR blaga 
in storitev, kar je za 1,2 mrd EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Nemčije je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila 
za 6,8 mrd EUR blaga in storitev, kar je za 1,2 mrd EUR več kot v 
predhodnih 12 mesecih. 

Nemčija

po 
izvozu*17,7 %

po   
trgovinski 
menjavi*

16,2 %po 
uvozu*14,6 %

glavno mesto: Talin
uradni jezik: estonščina
št. prebivalcev: 1.325.185 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 20.190 EUR (Eurostat, 2020)

»Že zdaj so avtonomna vozila naša realnost. 
Že v bližnji prihodnosti bomo več takšnih 
vozil videli tam, kjer so omejitve hitrosti do 
30 km/h.«  Taavi Roivas, predsednik v podjetju 
Auve-Tech

Trgovinska menjava med Slovenijo in Estonijo je v zadnjih 
12 mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
81,2 mio EUR, kar je za 3,1 mio EUR več kot v predhodnih 
12 mesecih. Slovenija je v Estonijo izvozila za 56,5 mio EUR 
blaga in storitev, kar je za 2 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Estonije je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila 
za 24,7 mio EUR blaga in storitev, kar je za 1,1 mio EUR več kot 
v predhodnih 12 mesecih. 

Estonija

po 
izvozu*0,12 %

po   
trgovinski 
menjavi*

0,09 %po 
uvozu*0,05 %
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glavno mesto: Madrid
uradni jezik: španščina
št. prebivalcev: 46.745.216 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 23.690 EUR (Eurostat, 2020)

»Sodelovanje z akademsko sfero je za nas zelo 
pomembno, ko načrtujemo »state-of-the-art« 
izdelke in ko želimo zadostiti pričakovanjem 
partnerjev.«  Braulio Quintana, operativni vodja 
pri podjetju Wireless Innovative MMIC (WIMMIC)

Trgovinska menjava med Slovenijo in Španijo je v zadnjih 12 
mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 1,2 
mrd EUR, kar je za 158,7 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je v Španijo izvozila za 581,9 mio EUR blaga 
in storitev, kar je za 48,9 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Španije je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila za 
612,5 mio EUR blaga in storitev, kar je za 109,8 mio EUR več kot 
v predhodnih 12 mesecih. 

Španija

po 
izvozu*1,2 %

po   
trgovinski 
menjavi*

1,3 %po 
uvozu*1,3 %

glavno mesto: Atene
uradni jezik: grščina
št. prebivalcev: 10.370.744 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 15.420 (Eurostat, 2020)

»V teh težkih časih sem optimističen glede 
prihodnosti. V tem trenutku je veliko priložnosti 
tako v EU kot v Grčiji.«  Nikolas Takas, podpred-
sednik v podjetju Thermi Group

Trgovinska menjava med Slovenijo in Grčijo je v zadnjih 12 
mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
628 mio EUR, kar je za 153 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je v Grčijo izvozila za 205,9 mio EUR blaga 
in storitev, kar je za 72,9 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Grčije je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila za 
422,1 mio EUR blaga in storitev, kar je za 80,1 mio EUR več kot 
v predhodnih 12 mesecih. 

Grčija

po 
izvozu*0,4 %

po   
trgovinski 
menjavi*

0,7 %po 
uvozu*0,9 %

glavno mesto: Zagreb
uradni jezik: hrvaščina
št. prebivalcev: 4.081.651 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 12.400 (Eurostat, 2020)

»Verjamem, da bodo gospodarstvo, odnosi in 
poslovanje po pandemiji znotraj EU še moč-
nejši. Pandemija je združila države, pokazalo se 
je, da smo skupaj lahko uspešnejši in tudi kako 
lahko poskrbimo drug za drugega.«   Berislav 
Čižmek, ustanovitelj in direktor podjetja CBBS 
d.o.o.

Trgovinska menjava med Slovenijo in Hrvaško je v zadnjih 
12 mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
6,4 mrd EUR, kar je za 1 mrd EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je v Hrvaško izvozila za 3,5 mrd EUR blaga 
in storitev, kar je za 362,8 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Hrvaške je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila 
za 2,9 mrd EUR blaga in storitev, kar je za 654,1 mio EUR več 
kot v predhodnih 12 mesecih. 

Hrvaška

po 
izvozu*7,5 %

po   
trgovinski 
menjavi*

6,9 %po 
uvozu*6,3 %

glavno mesto: Dublin
uradna jezika: irščina, angleščina
št. prebivalcev: 4.982.907 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 74.870 (Eurostat, 2020)

»Irska je relativno majhno gospodarstvo in 
to, da smo del EU, je za nas zelo pomembno.«   
Peter Brennan, izvršni direktor podjetja Mason 
Technology Ltd 

Trgovinska menjava med Slovenijo in Irsko je v zadnjih 12 
mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 665,9 
mio EUR, kar je za 139,8 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je na Irsko izvozila za 154,6 mio EUR blaga 
in storitev, kar je za 13,9 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Irske je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila za 
511,3 mio EUR blaga in storitev, kar je za 125,9 mio EUR več kot 
v predhodnih 12 mesecih.

Irska

po 
izvozu*0,3 %

po   
trgovinski 
menjavi*

0,7 %po 
uvozu*1,1 %

*Pomen posamezne države glede na celotni izvoz/uvoz blaga in storitev Slovenije
Pripravila Analitika GZS
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glavno mesto: Rim
uradni jezik: italijanščina
št. prebivalcev: 60.367.477 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 27.820 (Eurostat, 2020)

»Po vsem svetu je veliko priložnosti. Po covidu 
imamo novo Italijo ... razmišljamo pozitivno. 
... Evropejci smo in odprti smo za poslovanje z 
vsemi.«  Enzo DiStefano, marketing manager v 
podjetju Idea3 d. o. o.

Trgovinska menjava med Slovenijo in Italijo je v zadnjih 12 
mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
9,6 mrd EUR, kar je za 1,6 mrd EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je v Italijo izvozila za 4,7 mrd EUR blaga 
in storitev, kar je za 835,5 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Italije je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila za 
5 mrd EUR blaga in storitev, kar je za 808 mio EUR več kot v 
predhodnih 12 mesecih. 

Italija

po 
izvozu*10,0 %

po   
trgovinski 
menjavi*

10,3 %po 
uvozu*10,7 %

glavno mesto: Valletta
uradna jezika: malteščina, angleščina
št. prebivalcev: 442.784 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 25.360 (Eurostat, 2020)

»Iz podatkov in dokumentov, ki so stari tudi 
sto let, vidim, da še vedno sodelujemo z istimi 
podjetji, kot na začetku. Mislim, da gre v poslu 
za to, da z dobavitelji, strankami in zaposlenimi 
zgradiš dober odnos.«  Hugh Arrigo, direktor 
podjetja Attartd & Co Group Ltd, ki praznuje 
100-letnico obstoja

Trgovinska menjava med Slovenijo in Malto je v zadnjih 12 
mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
91,6 mio EUR, kar je za 40,2 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je na Malto izvozila za 64 mio EUR blaga 
in storitev, kar je za 26,9 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Iz Malte je Slovenija v zadnjih 12 mesecih uvozila za 
27,6 mio EUR blaga in storitev, kar je za 13,3 mio EUR več kot v 
predhodnih 12 mesecih. 

Malta

po 
izvozu*0,14 %

po   
trgovinski 
menjavi*

0,10 %po 
uvozu*0,06 %

glavno mesto: Bukarešta
uradni jezik: romunščina
št. prebivalcev: 19.127.774 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 11.360 (Eurostat, 2020)

»Naša znamka je naša identiteta. Prepričan 
sem, da sta identiteta podjetja in države zelo 
pomembni, zato ju poskušamo ohranjati 
močni.«  Eliodor Aposolescu, izvršni direktor 
Phoenixy Group

Trgovinska menjava med Slovenijo in Romunijo je v zadnjih 
12 mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
1,2 mrd EUR, kar je za 125,2 mio EUR več kot v predhodnih 12 
mesecih. Slovenija je v Romunijo izvozila za 620,7 mio EUR 
blaga in storitev, kar je za 83,8 mio EUR več kot v predhodnih 
12 mesecih. Iz Romunije je Slovenija v zadnjih 12 mesecih 
uvozila za 556,2 mio EUR blaga in storitev, kar je za 41,4 mio 
EUR več kot v predhodnih 12 mesecih. 

Romunija

po 
izvozu*1,3 %

po   
trgovinski 
menjavi*

1,3 %po 
uvozu*1,2 %

glavno mesto: Bratislava
uradni jezik: slovaščina
št. prebivalcev: 5.460.721 (Statista, 2021)
BDP na prebivalca: 16.860 (Eurostat, 2020)

»Razmere se izboljšujejo. Splošno vzdušje 
je pozitivno, veselimo se vnovične rasti.«  
Alesander Horvath, podpredsednik v podjetju 
CSM Industry

Trgovinska menjava med Slovenijo in Slovaško je v zadnjih 
12 mesecih (od decembra 2020 do novembra 2021) znašala 
1,6 mrd EUR, kar je za 288,2 mio EUR več kot v predhodnih 
12 mesecih. Slovenija je v Slovaško izvozila za 744,5 mio EUR 
blaga in storitev, kar je za 117,6 mio EUR več kot v predhodnih 
12 mesecih. Iz Slovaške je Slovenija v zadnjih 12 mesecih 
uvozila za 821,6 mio EUR blaga in storitev, kar je za 170,6 mio 
EUR več kot v predhodnih 12 mesecih. 

Slovaška

po 
izvozu*1,8 %

po   
trgovinski 
menjavi*

1,7 %po 
uvozu*1,8 %

*Pomen posamezne države glede na celotni izvoz/uvoz blaga in storitev Slovenije
Pripravila Analitika GZS
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