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Hrvatski izvoz

Udruga Hrvatski izvoznici kontinuirano prati, analizira i predlaže mjere za ublažavanje financijske krize kojom 
su upravo prvi pogođeni izvoznici. Temeljem upitnika među svojim članstvom- izvoznicima HIZ je predložio 
Vladi i Ekonomskom vijeću mjere za poboljšanje položaja izvoznika. Očekujemo da se u bližoj budućnosti do-
nesu konkretne mjere, između ostalog vezane uz:

• provođenje financijske discipline u svim segmentima poslovanja
• zadržavanje uvjeta iz 2008. godine za kreditiranje izvoza putem HBOR-a
•  osiguranje financijske likvidnosti državnih tvrtki i tvrtki u kojima je država značajan vlasnik, kako iste ne bi 

ugrozile poslovanje uspješnih tvrtki i izvoznika i pokrenule lanac nelikvidnosti u RH
•  povećanje sredstva za praćenje izvoznika od strane HBOR-a u 2009. godini za barem 14% u odnosu na 2008. 

(sukladno planovima izvoznika o povećanju izvoza u 2009.)
•  dodatna sredstva HBOR-u iz Državnog proračuna za regres kamata, kako bi kamata u 2009. godini bila na ra-

zini kamata iz 2008.
•  provođenje europskih standarda u nadzoru uvezene robe na tržište RH, odnosno praćenje i uvođenje istih pri-

vremenih mjera koja provodi Europska komisija za tržište EU, s krajnjim ciljem afirmacije kvalitnih domaćih 
proizvoda i smanjenja uvoza roba i usluga loše kvalitete

• subvencionirati troškove osiguranja naplate izvoznih potraživanja od nekomercijalnih rizika
• razvoj financijskog i deviznog tržišta prema standardima EU
• povećanje horizontalnih potpora hrvatskim izvoznicima
• restrukturiranje hrvatskog gospodarstva u gospodarstvo znanja i inovativnosti
• veću efikasnost lokalne uprave i samouprave
• restrukturiranje znanosti i visokog obrazovanja
• kontinuirano cjeloživotno specijalističko učenje

Tražimo:
- da postojeće potporne institucije (MINGORP, MVPEI, APIU, HBOR i HAMAG) nastave poboljšavati svoje 
usluge za izvoznike i koordinaciju svojih aktivnosti potpore izvoznicima, koje su započele s projektom Hr-
vatske izvozne ofenzive (HIO)
- da sva relevantna tijela dijela državna uprave koja su zadužena za gospodarsku politiku VLADA RH, MIN-
GORP, MFIN i HNB koordinacijom svojih mjera olakšaju utjecaj nepovoljnih domaćih i svjetskih kretanja 
kao što su globalna recesija, domaća recesija, poskupljivanje kapitala, oskudnost kapitala, raspoloživost fi-
nanciranja za izvoz, i slično 
- da se riješi otvoreno pitanje dijagonalne kumulacije podrijetla robe
Nagradom „Zlatni ključ“ Hrvatski izvoznici promoviraju izvrsnost u izvozu već drugu godinu. Očekujemo od 
MINGORP, MVPEI, (Veleposlanstva i gospodarska diplomacija), HBOR-a i drugih relevantnih institucija da 
nagrađena i nominirana društva za nagradu „Zlatni ključ“ iz 2007. i 2008. tretiraju sa posebnom pažnjom.

25. svibnja 2009. godine, Zagreb

U trenutku globalne i domaće recesije podržavamo sve akcije koje imaju za cilj poduprijeti izvoznike kako bi se 
što prije vratio rast ekonomske aktivnosti i nastavio razvoj Republike Hrvatske. Hrvatski izvoznici, okupljeni u 
svojoj udruzi (HIZ), na svojoj 4. konvenciji održanoj u Zagrebu 25. svibnja 2009. godine donose: 

DEKLARACIJU HRVATSKIH IZVOZNIKA 
O POTPORI IZVOZA I ANTIRECESIJSKIM MJERAMA


