DEKLARACIJA HRVATSKIH IZVOZNIKA 2012.
Hrvatski izvoznici predstavljaju segment hrvatskog gospodarstva koji se uspješno nosi sa svjetskom
konkurencijom sudjelujući i pobjeđujući na svjetskim tržištima. Također, godinama sudjelujemo na tržištima
zemalja Europske Unije koja postaju naše „domaće“ tržište od 1. srpnja 2013. i otvaraju nove mogućnosti.
Svjesni svoje društvene odgovornosti želimo svoje iskustvo i znanje, osobito oko poslovanja na tržištu zemalja
EU, podijeliti sa cjelokupnom hrvatskom javnošću kako bismo se što bolje pripremili za ulazak u EU, taj
predstojeći veliki šok, ali i veliku mogućnost.
Pozdravljamo dosadašnje napore Vlade Republike Hrvatske oko smanjivanja nelikvidnosti i poboljšanja
funkcioniranja pravne države. Osim nastavka napora u tim smjerovima, kao i kontinuiteta procesa i programa
koji su usmjereni na poslovanje poduzetnika i izvoznika, a koji su prethodno započeli,
OČEKUJEMO OD VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Afirmaciju izvrsnosti i promicanje uspješnih
Zaštitu hrvatskih izvoznika na tržištu CEFTA-e nakon ulaska u EU
Daljnje jačanje HBOR-a kroz povećanje temeljnog kapitala
Pokretanje investicija u RH
o za proizvode za izvoz
o za stjecanje referenci za izvoz
Osiguranje konkurentnih dugoročnih kredita za kupce u inozemstvu (od 15 do 25 godina)
Detaljnu studiju utjecaja ulaska Hrvatske u EU i program pripreme poduzetnika na uvjete poslovanja u
EU
Kontrolu trošenja državnih subvencija, njihovo smanjivanje i njihovo djelomično preusmjeravanje
prema izvrsnima (izvoznicima, tehnološkom razvoju, znanosti, obrazovanju)
Preispitivanje i pojednostavnjenje te izmjene zakona koji otežavaju poslovne procese i ne ostvaruju
ciljeve:
 Zakon o javnoj nabavi
 Zakon o poticanju ulaganja
 Zakon o stečaju
 Zakon o radu
 Registriranje imovine i funkcioniranje zemljišnih knjiga
 Zakon o trgovačkim društvima
i drugih Zakona i Pravilnika
Reformu sustava znanosti i obrazovanja, poticanje inovacija te bolju suradnju znanosti i
gospodarstvenika
Provođenje europskih standarda u nadzoru uvezene robe na tržište RH, s krajnjim ciljem afirmacije
kvalitetnih domaćih proizvoda i smanjenja uvoza roba i usluga loše kvalitete
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