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“Najbolje prakse u privlačenju stranih ulaganja srednje i jugoistočne Europe”

U organizaciji Udruženja stranih ulagača i Deloitta, te uz visoko prokroviteljstvo
Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, danas je održana
međunarodna konferencija o izravnim stranim ulaganjima «Najbolje prakse u
privlačenju stranih ulaganja srednje i jugoistočne Europe».
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Partneri konferencije bili su AD Plastik d.d., Dogus Holding, Hrvatska elektroprivreda d.d., INAindustrija nafte d.d., Philip Morris Zagreb d.o.o. i Pliva Hrvatska d.o.o..
Otvorenju skupa nazočili su potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva, poduzetništva i
obrta dr.sc. Martina Dalić, savjetnik predsjednika Vlade RH Tomislav Pokaz, savjetnik
Predsjednice RH za gospodarstvo Marko Jurčić, državni tajnik Ministarstva državne imovine RH
Tomislav Boban, državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH
Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH Katica Prpić,
pomoćnik ministra vanjskih poslova RH Joseph Gene Petrić, potpredsjednik Hrvatske
gospodarske komore gospodin Želimir Kramarić, ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost
Zdenko Lucić i brojni drugi gosti.
Nakon uvodnih govora organizatora skupu su se obratili potpredsjednica Vlade RH i ministrica
gospodarstva, poduzetništva i obrta dr.sc. Martina Dalić i savjetnik Predsjednice RH za
gospodarstvo Marko Jurčić koji su oboje izrazili podršku radu Udruženja stranih ulagača i važnost
izravnih stranih ulaganja za daljnji gospodarski rast Hrvatske.
Međunarodni stručnjaci Deloittea nakon toga su predstavili najbolje prakse u privlačenju izravnih
stranih ulaganja koje su provele Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka. U
svojim izlaganjima predstavili su pojedinačna iskustva ovih zemalja u posljednjih dvadeset i pet
godina u području privlačenja stranih ulaganja, privatizacije, porezne politike, pravne sigurnosti i
poticanja ulagača u pojedinim sektorima.
Nakon prezentacija održan je glavni panel na kojem su uz potpredsjednicu Vlade RH i ministricu
gospodarstva, poduzetništva i obrta dr.sc Martinu Dalić sudjelovali predstavnici nekih od vodećih
investitora u Republici Hrvatskoj i šire; Burak Baykan, regionalni direktor Dogus Holdinga, Zoltán
Áldott, predsjednik Uprave INA-e, Mladen Fogec, predsjednik Uprave Siemens Hrvatska, Mihael
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Furjan, predsjednik Uprave PLIVA-e, Marinko Došen, predsjednik Uprave AD Plastika d.d., Anita
Letica, generalna direktorica Philip Morrisa Zagreb i Dražen Nimčević, partner iz hrvatskog ureda
Deloitta. U svojim izlaganjima panelisti su se osvrnuli na dosadašnja iskustva svojih kompanija
kod ulaganja u Hrvatsku i nužne iskorake koje Hrvatska treba napraviti da bi stala uz bok
najuspješnijim zemljama.
Konferencija je zaključena s usporednom analizom Hrvatske sa zemljama srednje i jugoistočne
Europe. Područja koja su identi៝�cirana 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.
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