
From: "Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije" <gospodarska-diplomacija.mzz@gov.si>
To: top.novice@ijs.si

Date: 12/27/2019 3:01:01 AM
Subject: Gospodarska diplomacija vam želi lepe praznike in srečno 2020!

 

 

 

Dragi gospodarstveniki, gospodarstvenice, bralci novičnika gospodarske diplomacije,
 
leto 2020 že sedaj izgleda razburljivo, se vam ne zdi? Leto Olimpijskih iger in Eura 2020 bo ponovno
pokazalo vlogo športne diplomacije, Expo 2020 nas pelje v Dubaj, številne gospodarske in mešane
delegacije pa služijo podpori slovenskega gospodarstva in odpiranju novih trgov, novih priložnosti.
 
V ekipi Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo si želimo, da med našimi rednimi bralci
ostanete tudi v letu 2020.
 
Na snidenje v 2020!
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V tokratnem pismu vam Tea Pirih, ekonomska svetovalka na Veleposlaništvu Republike
Slovenije v Pekingu in Miloš Prislan, vodja konzulata v Šanghaju, predstavljava aktualne
značilnosti kitajskega gospodarstva in ključne poudarke gospodarskega sodelovanja med
Slovenijo in Kitajsko.

Gospodarska rast na Kitajskem se sicer upočasnjuje, vendar gre kljub upočasnitvi za eno
največjih gospodarskih rasti na svetu. Napovedi gospodarske rasti za leti 2019 in 2020 trenutno
znašata 6,3% in 6,1%. Inflacija bo ostala nizka, kot doslej, na ravni cca. 2%. Kitajska trgovina
predstavlja 11% vse globalne trgovine. Za primerjavo, če bi gospodarska rast na Kitajskem
znašala 5% na leto, bi to pomenilo BDP Avstralije. Evropska unija je največji kitajski trgovinski
partner z blagovno menjavo več kot 600 milijard EUR (od tega približno 30% z Nemčijo). Kitajska
je drugi najpomembnejši trgovinski partner EU. P rebe r i t e  več v našem p i s m u  s
K i t a j ske !
 

 

 

 

DANSKA
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kopenhagnu v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija in
Centrom za kreativnost (CzK) vabi podjetja k udeležbi na dogodku 3daysofdesign, ki velja za enega
najpomembnejših dogodkov s področja oblikovanja na Danskem. Prijava do 15.1.2020.  Več info:
a ndreja.kodermac@gov.si
 
JAPONSKA
Japonsko bo 3.-5. februarja 2020 obiskal gospodarski minister Počivalšek z gospodarsko delegacijo.
Več info: boris.antolic@gov.si

KANADA
Vabimo vas na poslovni obisk mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Kanadi konec marca
2020. Preberi več o tem.  Več info: sabina.carli@gov.si
 
 TURČIJA
Med 10. in 11. februarjem 2020 načrtujemo obisk izhodne gospodarske delegacije v Turčiji. Več
info: alma.zidanek@gov.si . 
   
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
Od 9. do 14. marca 2020 se v Dallas/Houston odpravlja izhodna gospodarska delegacija. Več info:
andreja.banutai@gov.si

ŠOLNINE S PODROČJA AI
Na voljo je večje število PhD šolnin v Avstraliji (Applied Artificial Intelligence Institute na Univerzi
Deakin v Geelongu) na področju AI – slovenski kandidati so posebej dobrodošli. Več info:
kaja.antlej@deakin.edu.au
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GOSPODARSKA DELEGACIJA NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
Delegacija slovenskih tehnoloških podjetij je v skupni organizaciji Slovenske gospodarske zbornice,
Slovenske gospodarske zveze v Celovcu in veleposlaništva na Dunaju 21. novembra obiskala avstrijsko
Koroško. Po ogledu beljaške tovarne Infineona, enega od vodilnih svetovnih proizvajalcev
polprevodnikov - vključen je bil tudi ogled tačas največje industrijske investicije v Evropi, 1,6
milijarde evrov vredne izgradnje nove tovarne Infineona na beljaški lokaciji - ) so v tehnološkem parku
Lakeside v Celovcu predstavniki slovenskih podjetij imeli možnost dvostranskih pogovorov s
potencialnimi avstrijskimi partnerji.
 
MEŠANA KOMISIJA SLOVENIJA-BAVARSKA
V Škofji Loki je 14. in 15. novembra zasedala Mešana komisija Slovenija-Bavarska, katere sklepnega
dela sta se udeležila tudi zunanji minister Miro Cerar in bavarski državni minister Florian Herrmann. S
področja gospodarstva je bilo med stranema dogovorjenih skupno 11 projektov, v sklepnem protokolu
zasedanja pa so bili posebej izpostavljeni skupni projekti v podporo internacionalizacije in
digitalizacije malih in srednjih podjetij ter področje trajnostne zelene mobilnosti (finančne spodbude
zanjo, polnilna infrastruktura, zakonodaja, ki ureja e-mobilnost). Ministra Cerar in Hermann sta ob
tej priložnosti obiskala tudi podjetje Polycom v Poljanah pri Škofji Loki, ki izdeluje komponente za
nemško avtomobilsko industrijo.
 
6. SIMPOZIJ O E-MOBILNOSTI
Društvo za e-mobilnost Emobility s sedežem v Ljubljani je 26. in 27. novembra na ljubljanskem
Gospodarskem razstavišču pripravilo že šesti simpozij o elektromobilnosti, na katerega so tudi tokrat
povabili številne domače in tuje strokovnjake z različnih področij e-mobilnosti, od električnih vozil,
baterij, polnilnih postaj in druge infrastrukture do različnih politik e-mobilnosti. Šlo je največji
tovrstni dogodek to jesen v Evropi, s katerim so organizatorji želeli osvetliti ogromen napredek, ki ga
je električna mobilnost doživela v zadnjem obdobju. V imenu ministrstva za zunanje zadeve je
udeležence nagovoril v.d. generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo
veleposlanik mag. Iztok Grmek. V dveh dneh se je na govorniškem odru zvrstilo blizu 30 domačih in
tujih vrhunskih imen s tega področja, njihova sporočila pa je mogoče strniti v temeljno ugotovitev, da
je prihodnost "stoodstotno električna", vprašanje je le, kako hitro se bo to zgodilo, in v precej
dramatično opozorilo, da nas najkasneje v letu 2050 čaka popolni zlom ekosistema, če se to ne bo
zgodilo.
 
KREATIVNI FORUM 2019
Med 12. in 15. novembrom 2019 je v Ljubljani v soorganizaciji Ministrstva za zunanje zadeve
Slovenije, Unije za Sredozemlje in GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
potekal II. Kreativni forum Ljubljana, letos pod naslovom "Združimo kreativni kapital" (Creative Capital
United). Forum je krepil mednarodne in medsektorske povezave v podporo kreativnemu sektorju na
Zahodnem Balkanu in v južnem Sredozemlju.

Združil je več kot 200 predstavnikov iz 25 različnih držav, med njimi več ministrov ter visokih
predstavnikov mednarodnih organizacij, kreativnih hubov, poslovnežev, novinarjev in predstavnikov
civilne družbe. Kot osrednja govorka je udeležence nagovorila Azza Fahmy, legendarna oblikovalka iz
Egipta, ena najbolj vplivnih ustvarjalk Bližnjega vzhoda. Udeleženci so si v sklopu študijskega obiska po
Ljubljani ogledali tudi vrsto slovenskih dobrih praks (Dobravaga, RogLab, ALUO, Kucha, Mesto
oblikovanja, Donar), na Jesenicah v podjetju Lushna pa je potekal panel o kreativnem turizmu.
Udeležili so se tudi otvoritve BIO26.

Kreativni forum Ljubljana je rastoča platforma, ki dviguje vidnost strateškega pomena kreativnega
sektorja na nacionalni in regionalni ravni, v prvi vrsti njegovega pomena za mlade, družbeni razvoj in
regionalno stabilnost. Dodana vrednost foruma je v oblikovanju čezmejnih povezav med ustvarjalci, do
kateri zaradi oddaljenosti ali regionalne kompleksnosti sicer ne bi prišlo. Ključno sporočilo letošnje
druge izvedbe je nujnost medresorskega pristopa, ki je glede na hibridnost sektorja ključna za to, da
lahko uspešno deluje. 
 
Oglejte si video povzetek  konference:
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Strategic Foresight 2020
(7. januar 2020)

 

 

Je bil novičnik za vas in vaše podjetje uporaben?

Želimo si vaših povratnih informacij - sporočite nam, kaj vas še posebej zanima, kakšne informacije
najraje prejemate in kdo bi v vaši instituciji/podjetju ta novičnik še moral prejemati.
 
Pišite nam na gospodarska-diplomacija.mzz@gov.si !
 

 

Direktorat za gospodarsko
in javno diplomacijo
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
 
E: gospodarska-diplomacija.mzz@gov.si

 

 

Vaš kontakt smo dobili, ker ste sodelovali na dogodku v organizaciji Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo Ministrstva za zunanje
zadeve ali smo si kontakt izmenjali na kakšnem dogodku z gospodarsko vsebino. Želeli bi vas občasno obveščati o načrtih posameznih aktivnosti
gospodarske diplomacije in izpostaviti dogodke s tega področja ter upamo, da bodo naša sporočila za vas oz. vaše podjetje zanimiva in koristna.
V kolikor želite tovrstna obvestila – newsletter - prejemati, vam ni potrebno storiti ničesar; s tem soglašate s prejemanjem naših obvestil. Če

obvestil ne želite prejemati, jih lahko kadarkoli onemogočite z odjavo na elektronski naslov gospodarska-diplomacija.mzz@gov.si ali s klikom na
odjavi me od novičnika spodaj.

 
Odjavi me od novičnika.

 

Sent by

 

 

© 2019 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
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