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Hrvatska treba postati zemlja s visokim plaćama i niskim
porezima
U organizaciji Udruženja stranih ulagača i Deloitta, te uz visoko prokroviteljstvo Predsjednice Republike Hrvatske
Kolinde Grabar-Kitarović, održana je međunarodna konferencija "Investicije u Hrvatskoj: Potencijali i Realnost".
Otvorenju skupa nazočili su načelnica Odjela za opću pravosudnu politiku i vladavinu prava iz Glavne uprave Europske komisije
Niovi Ringou, državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH Mario Antonić, državni tajnik Ministarstva
pravosuđa RH Josip Salapić, savjetnik predsjednika Vlade RH Tomislav Pokaz, predsjednik CRANE-a i izaslanik Predsjednice
RH Davorin Štetner i brojni drugi gosti.
Nakon uvodnih govora uslijedila su tri izlaganja s naglaskom na bitne promjene i iskorake koje Hrvatska treba učiniti na području
pravne sigurnosti i porezne politike. Ključni naglasak je na stabilnosti pravnog sustava, konzistentnom provođenju zakona te izradi
poreznog sustava koji je primjeren hrvatskom gospodarstvu i njegovom budućem rastu.
Nakon prezentacija održan je glavni panel na kojem su sudjelovali načelnica Odjela za opću pravosudnu politiku i vladavinu prava
iz Glavne uprave Europske komisije Niovi Ringou, državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić,
državni tajnik Ministarstva pravosuđa RH Josip Salapić, predsjednik Udruženja stranih ulagača Mladen Fogec, partnerica iz
Deloitta Helena Schmidt, voditelj Odjela za razvoj gospodarstva Regionalna razvojne agencija Međimurje Jako Horvat i direktor
Kaspar papira Davor Belić.
Konferencija je zaključena s usporednom analizom Hrvatske sa zemljama EU te zemljama srednje i jugoistočne Europe. Područja
koja su identificirana za poboljšanje investicijske klime su smanjenje poreza na dohodak i poreza na dobit, porezne olakšice za
ulaganja u istraživanje i razvoj, IT sektor i druge strateške sektore pojedine zemlje, proaktivna državna politika u privlačenju stranih
ulaganja i poslovno-politička stabilnost u cjelini.
Uz predstavnike Vlade Republike Hrvatske, državnih institucija i vodećih investitora, konferencija je privukla veliki broj
predstavnika diplomatskog zbora, medija i poslovne zajednice iz Hrvatske i inozemstva.

Presscut d.o.o. -- Domagojeva 2, 10000 Zagreb, Croatia -- tel.: +385 1 4550 385, fax.: +385 1 4550 407 -- www.presscut.hr -- helpdesk@presscut.hr

