Financijska i gospodarska kriza, čiji se
utjecaj na hrvatsko gospodarstvo osjeća još
od početka 2008. godine, velike posljedice
ostavila je i na obrtništvo u cjelini. Na
projekcije nepovoljnih trendova u kretanju
broja obrtnika te broja zaposlenih u
obrtništvu, Hrvatska obrtnička komora
upozoravala je Vladu RH i Ministarstvo
gospodarstva rada i poduzetništva još
krajem 2008. godine, dostavivši prijedlog
mjera koje su, po našemu mišljenju, trebale
pomoći u poticanju gospodarskog razvoja i
povećanju konkurentnosti.

ZAHTJEVI OBRTNIKA
BUDUĆOJ VLASTI

Predložene mjere oslanjale su se na
uklanjanje administrativnih prepreka i
smanjenje troškova gospodarstvu te
uvođenje mjera za olakšanje posljedica
gospodarskim subjektima u krizi.
Svakodnevno se suočavamo
s nizom
nepremostivih poteškoća: od neplaćanja
koje vodi u neizbježnu nelikvidnost, s
prevelikim troškovima poslovanja, visokim
porezima te
nepravednim statusom u
odnosu na trgovačka društva, jer za razliku
od njih, jamčimo svom svojom imovinom za
poslovanje svojih obrta.
Kako bi se obrtništvo oporavilo i bilo
spremno za konkurenciju na zahtjevnom EU
tržištu, potrebno je riješiti goruće probleme,
koje smo koncipirali u obliku sedam
zahtjeva budućoj vlasti. Tražimo da se
političke stranke očituju o tome prije izbora i
da se naši zahtjevi riješe, koja god politička
opcija pobijedi.
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HRVATSKI OBRTNICI
OČEKUJU VAŠE
ODGOVORE!

1. UvoĎenje financijske
discipline na tržištu obveza države ("Država mora

4. Sudjelovanje u
oblikovanju gospodarske
politike RH

biti najmoralniji poduzetnik")
Tražimo :
- dosljedno provođenje Zakona o
rokovima ispunjenja novčanih
obveza,
- multilateralne kompenzacije,
- dosljedno provođenje Strategije
reforme pravosuđa RH 2011-2015.
uvođenjem sudu pridruženog
mirenja.

2. Obrazovanje nema
alternativu
Tražimo :
- učvršćivanje javnih ovlasti Hrvatske
obrtničke komore,
- prohodnost obrtničkih kvalifikacija
- prilika za nastavak obrazovanja,
- promicanje cjeloživotnog učenja u
području obrtništva,
- osnivanje Zaklade za stipendiranje učenika
za deficitarna zanimanja.

3.Jednakopravni položaj
gospodarskih subjekata u
poslovanju
Tražimo :
- jednakost u pravima, ali i u
odgovornostima za obveze,
jamstvo izdvojenom imovinom.

Tražimo :
- sudjelovanje predstavnika HOKa u radu radnih skupina resornih
ministarstava, kako bi
uvažavanjem stavova struke
zakonska regulativa bila
primjenljiva i efikasna u praksi,
- sudjelovanje predstavnika
HOK-a u radu Koordinacije
Vlade RH, te imenovanje
predstavnika obrtnika u
saborske odbore.

5. Povećanje konkurentnosti
obrtništva
Tražimo :
- sufinanciranje certificiranja i
ispunjavanja zahtjeva drugih
normi,
- efikasniju gospodarsku
diplomaciju i jači marketing
izvoznih aktivnosti,
- bolju informiranost i edukaciju za
korištenje sredstava iz EU
fondova.
- potporu inovatorima, uvođenje
inovacija i novih tehnologija u
proizvodnju.

6. Fleksibilnost korištenja
radne snage
(Prilika za nezaposlene i
zaposlene)
Tražimo :
- Omogućiti gospodarstvu lakše
zapošljavanje – sklapanje
ugovora o privremenim i
povremenim poslovima,
- dosljednu zaštitu prava radnika.

7. Ministarstvo obrta, malog i
srednjeg poduzetništva
("Marginalizacija malih
gospodarskih subjekata zbog
problema velikih. Hrvatsko
obrtništvo i malo
poduzetništvo u najvećem
dijelu je u vlasništvu hrvatskih
građana.")
Tražimo :
- Ponovno osnivanje Ministarstva
obrta, malog i srednjeg
poduzetništva, radi veće zaštite
obrtništva i malog
poduzetništva.
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