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Okrugli stol

JAČANJE GLOBALNOG PROTEKCIONIZMA
Koji su učinci na hrvatsko gospodarstvo?
HGK | 12. srpnja 2018.
12. srpnja 2018.
10:00 ̶ 11:45
HGK
Rooseveltov trg 2, Zagreb
Dvorana C, prizemlje
Ana Marguerite Tomulić
T: 01 4561 553
E: atomulic@hgk.hr
Govornici
 Irena Alajbeg, načelnica Sektora za
trgovinsku i investicijsku politiku,
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 Darinko Bago, predsjednik Uprave Končar
- Elektroindustrija d.d.
 Heri Bezić, pročelnik Katedre za
međunarodnu ekonomiju, Ekonomski
fakultet Sveučilišta u Rijeci
 Marko Jurčić, savjetnik predsjednika
Hrvatske gospodarske komore
 predstavnik hrvatske tvrtke koja posluje
na tržištu SAD-a
Tko bi trebao prisustvovati?
 rukovoditelji i stručnjaci poduzeća s
međunarodnom prisutnošću
 pravnici i odvjetnici
 akademska zajednica
Prijave
 sudjelovanje je besplatno
 rok za prijavu: 10. srpnja 2018.
 Uvjeti prijave

PRIJAVITE SE
OVDJE

Međunarodna poslovna zajednica svjedoči jačanju protekcionističkih mjera
na globalnoj razini, što predstavlja izazov i za europske tvrtke te nameće
brojna pitanja.
Hoće li se američka trgovinska politika doista dovesti do svjetskog
trgovinskog rata te koje bi mogle biti posljedice na našu vanjsku trgovinu s
SAD-om i globalno?
Ovaj okrugli stol posebno je usmjeren na prikaz aktualnih protekcionističkih
mjera i posljedica na poslovanje hrvatskih tvrtki.
Fokus će, između ostalog, biti i na utjecaju nedavnih američkih mjera za uvoz
čelika i aluminija te ulozi WTO-a i reakciji EU-a i trećih zemalja na te mjere.

Program
9:30

Registracija

10:00 Pozdravni govor
 Sunčanica Skupnjak Kapić, glavna tajnica ICC-a Hrvatska
10:10 Uvodno izlaganje: Pregled aktualne trgovinske politike EU
 Irena Alajbeg, načelnica Sektora za trgovinsku i investicijsku
politiku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
10:30 Panel rasprava: Očekivani učinci na hrvatsko gospodarstvo i
izvoznike
Panelisti:
 Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika i predsjednik
Uprave Končar - Elektroindustrija d.d.
 prof.dr.sc. Heri Bezić, pročelnik Katedre za međunarodnu
ekonomiju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 Marko Jurčić, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske
komore
 predstavnik hrvatske tvrtke koja posluje na tržištu SAD-a
(čeka se potvrda)
Moderator: Ivana Sučić, samostalna savjetnica, Hrvatska
gospodarska komora
11:45 Domjenak

