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Poslovni forum Slovenskega poslovnega kluba v ČG in NLB Banke Podgorica 

V organizaciji Slovenskega poslovnega kluba v Črni gori in NLB banke Podgorica je 17.4.2018 v Tivtu 
potekal poslovni forum z naslovom "Evropske integracije Zahodnega Balkana, vpliv na gospodarstvo in 
razvoj poslovanja". Kot panelista sta nastopila tudi predsednik Slovenskega poslovnega kluba v ČG 
Nebojša Ščekić in veleposlanik Mitja Močnik.  

Po pozdravni besedi Martina Leberla, glavnega izvršnega direktorja NLB Banke Podgorica, je zbrane 
uvodoma nagovoril predsednik vlade Črne gore Duško Marković. Izrazil je prepričanje, da bo ČG do 
konca letošnjega leta odprla še preostala tri pogajalska poglavja od skupno 33, v naslednjih štirih letih 
pa zaključila pogajalski proces in do leta 2025 postala polnopravna članica EU. Predstavil je 
makroekonomske kazalce ČG in projekcije za letošnje leto.  

Poleg predsednika Slovenskega poslovnega kluba v ČG Ščekića in veleposlanika Močnika so bili panelisti 
na forumu še: Radoje Žugić, guverner Centralne banke Črne gore, dr. Nina Vujošević, državna 
sekretarka na Ministrstvu za finance ČG, David Margason, izvršni direktor Porto Montenegro, Branko 
Greganović, predsednik uprave NLB banke Beograd in Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB dd, ki so 
s svoje perspektive predstavili poglede na politične in gospodarske implikacije procesa približevanja 
Zahodnega Balkana Evropski uniji in vplivu na nadaljnji gospodarski razvoj v ČG. Poslovni forum je 
moderirala novinarka Marija Marković.  

Splošni zaključek panelistov je bil, da od procesa vključevanja v EU in kasneje polnopravnega članstva 
lahko pričakujemo krepitev gospodarske stabilnosti v ČG in v regiji. Proces pogajanj pomeni spodbudo 
za politični in gospodarski razvoj in priložnost za tesnejše regionalno povezovanje držav.  

Guverner Žugić je dejal, da bo ČG obdržala denarno valuto evro in spoštovala vse pogoje, ki jih narekuje 
EMU. DS Vujoševićeva je govorila o krepitvi makroekonomske stabilnosti ČG, o pripravi Programa 
ekonomskih reform (ERP) in o pogajanjih na poglavju 1 – svoboden pretok blaga, katere vodja delovne 
skupine je Vujoševićeva. Brodnjak je poudaril pomembnost svobodnega pretoka delovne sile, blaga in 
kapitala za poslovanje v regiji. Izjemnega pomena je internacionalizacija gospodarstev in povezljivost 
držav. 

Poslovnega foruma se je udeležilo približno 130 udeležencev, predvsem poslovnežev, članov 
Slovenskega poslovnega kluba v ČG, predsedniki uprav vseh NLB bank v regiji in predstavniki institucij.  

Nekaj utrinkov s poslovnega foruma si lahko ogledate na Facebook strani. 
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