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Na temelju čla nka 31. sta vka 3. Za kona o Vla di Republike Hrva tske (Na rodne novine
150/2011, 119/14), Vla da Republike Hrva tske je na sjednici održa noj
donijela
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Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine osnovala Povjerenstvo
za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (Povjerenstvo).'
Tri osnovne zadaće Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva su:
I.

Temeljem uske međuresorne suradnje i konzultacija s poslovnom zajednicom
identificirati ključne odrednice politike jačanja hrvatskog izvoza i nastupa hrvatskih
kompanija u inozemstvu, predlagati odgovarajuće provedbene mjere te pratiti njihovu
implementaciju;

II.

Koordinirati planove i aktivnosti svih tijela državne uprave čije djelovanje utječe na
kretanje hrvatskog izvoza i davanje potpore nastupu hrvatskih kompanija u
inozemstvu, te na prezentaciju investicijskih projekata u inozemstvu, uz jasnu podjelu
nadležnosti i odgovornosti;

III.

Predlagati Savjetu zakonska i druga rješenja potpore izvozu i nastupu hrvatskih
kompanija u inozemstvu.

Rad Povjerenstva koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a članovi2 su
predstavnici Ureda predsjednika Vlade, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i
obrta, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva
pomorstva, prometa i infrastrukture,

Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede,

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, H rvatske banke za obnovu i razvitak, Agencije za
investicije i konkurentnost, H rvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,
Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, H rvatske narodne banke,
Hrvatske gospodarske komore, H rvatske obrtničke komore, H rvatske udruge poslodavaca,
Hrvatskih izvoznika i Ekonomskog instituta Zagreb.

1

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Sjednice/Arhiva/102.%20-%2021.pdf
Popis članova Povjerenstva ispred pojedinih institucija nalazi se u Dodatku 1 ovom izvješću. Napominjemo daje
na 7. sjednici Povjerenstva održanoj 19. studenog 2014. Državni zavod za statistiku postao pridruženi član
Povjerenstva.
2

2
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Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva započelo je s radom 22. listopada
2013. godine. Koordinator Povjerenstva je zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova g.
Joško Klisović.

3
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Savjet Povjerenstva
gospodarstva

za

internacionalizaciju

hrvatskoga

Savjet Povjerenstva čine prva potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih
poslova dr. se. Vesna Pusić, potpredsjednik Vlade RH za gospodarstvo i ministar regionalnog
razvoja i fondova EU dr. se. Branko Grčić, ministar financija g. Boris Lalovac, ministar
gospodarstva g. Ivan Vrdoljak, ministar poduzetništva i obrta g. Gordan Maras, te ministar
poljoprivrede g. Tihomir Jakovina.

Savjet Povjerenstva daje strateško usmjerenje radu Povjerenstva te razmatra prijedloge
Povjerenstva za zakonskim i drugim rješenjima u području izvozne politike te ih predlaže Vladi
Republike Hrvatske. Savjet Povjerenstva predlaže Vladi politiku poticanja stranih investicija.
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Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015.
Vlada Republike Hrvatske je Povjerenstvo zadužila za pripremu Akcijskog plana podrške izvozu
za razdoblje 2014.-2015., kojim bi se svi relevantni resursi države - Vlade i njezinih partnera
poslovnih udruženja (H rvatska gospodarska komora, H rvatska obrtnička komora, H rvatska
udruga poslodavaca, H rvatski izvoznici), akademskih institucija i ostalih - stavili u funkciju
podrške hrvatskim izvoznicima.
U uvjetima gospodarske krize u kojoj se Hrvatska nalazi, izvoz predstavlja jednu od najvažnijih
poluga ukupnog oporavka zemlje. Iako samo 13% poduzeća u H rvatskoj izvoze, ona ujedno
zapošljavaju 50% zaposlenih u svim poduzećima, ostvaruju 65% od ukupnih prihoda od prodaje
i ulažu čak 70% sredstava ukupno ulaganih u razvoj. Uspjeh izvoznika izravno pozitivno utječe
na gospodarski rast, nova zapošljavanja i poboljšanje ukupne kvalitete života hrvatskih građana.
Konačni je cilj Akcijskog plana aktivno doprinijeti:
I.

povećanju vrijednosti izvoza;

II.

povećanju broja izvoznika;

III.

smanjenju vanjskotrgovinskog def icita;

IV.

unaprjeđenju strukture hrvatskog izvoza;

V.

jačanju pozicije tvrtki na postojećim i izlasku na nova, posebice brzorastuća tržišta;

VI.

unaprjeđenju položaja RH u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni.

Nakon višemjesečnih savjetovanja i kontakata s poslovnom zajednicom, razmatranja zahtjeva i
potreba hrvatskih izvoznika te prikupljanja supstantivnog doprinosa svih članova Povjerenstva za
internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva, razrađeno je 13 aktivnosti i 41 mjera koje čine
ostvariv plan podrške izvoznicima.
Akcijski plan podrške izvozu 2014.-20153. usvojen je na sjednici4 Vlade RH održanoj 8. svibnja
2014. godine, čime su stvoreni uvjeti za pružanje kvalitetne i kontinuirane institucionalne

Tekst Akcijskog plana s prilogom dostupan je na poveznicama http://www.mvep.hr/files/file/2014/140508-appodrske-izvozu-2014-2015 ,pdf i http://www.mvep.hr/files/file/2014/140508-prilog-l ap-podrske-izvozu-20142015.pdf.
5
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podrške koja će značajno doprinijeti uspješnosti poslovanja hrvatskih tvrtki na međunarodnom
tržištu.
Akcijski plan izrađen je kako bi se na sustavan, pregledan i konzistentan način objedinile i
prikazale sve aktivnosti i mjere koje je nužno poduzeti od strane Povjerenstva za
internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva i odgovarajućih državnih tijela i institucija.
Akcijskim planom postavljeni su temelji izvozne politike Vlade te uspostavljena platforma
njezine trajne i sustavne podrške izvozu u svim njegovim fazama i segmentima - od razvoja
proizvoda, financiranja, edukacije i rušenja administrativnih barijera u zemlji - sve do potpore u
inozemstvu.
Akcijski plan sadrži:
I.

usluge za izvoznike (informiranje, umrežavanje, edukacija, savjetovanje izvoznika,
podrška nastupima u inozemstvu),

II.

aktivnosti za povećanje konkurentnosti (olakšavanje financiranja izvoza, izrada
prikladnih i održivih modela fiskalne podrške jačanju sektora izvoza, stavljanje
naglaska na strateška izvozna tržišta i strateške izvozne grane, poticanje promjene
strukture izvoza),

III.

ostale aktivnosti (unaprjeđenje statistike o trgovinskoj razmjeni roba i usluga i
njezinu dostupnost, olakšavanje izvoznicima stjecanje referenci u zemlji, proširivanje
djelovanja gospodarske diplomacije, ukidanje administrativnih prepreka).

4

https://vlada.gov.hr/viiesti/vlada-prihvatila-akcijski-plan-podrske-izvozu-za-razdoblje-od-2014-2015/14564.
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Sjednice Povjerenstva za internacionalizaciju
gospodarstva

hrvatskoga

Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva od svog je osnutka održalo devet
sjednica u glavnoj formaciji (članovi) te sedam sastanaka Povjerenstva na razini koordinatora iz
uključenih institucija. Prve su četiri sjednice Povjerenstva održane s ciljem izrade Akcijskog
plana podrške izvozu 2014. - 2015., koji je Savjet Povjerenstva 17. travnja 2014. uputio na
usvajanje Vladi Republike H rvatske. Nakon usvajanja Akcijskog plana na sjednici Vlade
Republike H rvatske 8. svibnja 2014. godine, započeo je rad na provedbi mjera Akcijskog plana
te je radi praćenja provedbe i ispunjavanja mjera po tromjesečjima održano dodatnih pet sjednica
Povjerenstva.
Organizacija i metodologija načina rada unutar Povjerenstva uređena je Poslovnikom o načinu
provedbe Akcijskog plana koji je usvojen na 5. sjednici Povjerenstva održanoj 30. lipnja 2014.
Između sjednica Povjerenstva održano je sedam sastanaka koordinatora iz uključenih institucija
u punom sastavu te niz sastanaka po pojedinim mjerama ili skupinama mjera.
Detaljne informacije o provedbi pojedinih mjera Akcijskog plana po tromjesečjima, sukladno
rokovima provedbe određenima u njegovom Prilogu l.5, dostupne su u Izvješću Povjerenstva za
internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva o provedbi Akcijskog plana podrške izvozu 2014.2015. za 2014. godinu.

1. sjednica Povjerenstva
Prva sjednica Povjerenstva održana je 22. listopada 2013. godine. Sjednicu je vodio zamjenik
ministrice vanjskih i europskih poslova Joško Klisović, koordinator Povjerenstva.
Povedena je početna rasprava o načinima rada sukladno tri ključne zadaće Povjerenstva
usmjerene prema oporavku gospodarstva: izrada i provedba mjera podrške izvozu u svim fazama
izvoznog procesa - kako u zemlji, tako i u inozemstvu, usmjeravanje stranih ulaganja u funkciji
5

Dostupan na poveznici: http://www.mvep.hr/files/file/2014/140508-prilog-l

ap-podrske-izvozu-2014-20l5.pdf.
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proizvodnje za izvoz te koordinacija aktivnosti promocije hrvatskoga gospodarstva prema
inozemstvu.
Na prvoj sjednici usvojen je hodogram izrade Akcijskog plana s okosnicom mjera podrške
izvozu kako su ih predložili članovi Povjerenstva. Također, dogovoren je način praćenja izrade i
provedbe odgovarajućih strateških dokumenata kao što su Strategija industrijalizacije i Strategija
poticanja ulaganja, odnosno integriranje smjernica podrške izvozu u dugoročne razvojne planove
zemlje.
2. sjednica Povjerenstva
Na drugoj sjednici Povjerenstva održanoj 25. ožujka 2014. potvrđena je uspješna priprema izrade
Akcijskog plana podrške izvozu 2014. - 2015. Kod izrade i strukture Akcijskog plana posebno
su se u obzir uzimala očitovanja gospodarstvenika/izvoznika, kao i mišljenja članova
Povjerenstva i savjeti vanjskih stručnjaka.
Slijedom dogovora s prve sjednice Povjerenstva, Ministarstvo poduzetništva je pripremilo i
održalo (zamjenik ministra Pros) prezentaciju o glavnim smjernicama nove Strategije razvoja
poduzetništva u RH, s naglaskom na provedbu programa Poduzetnički impuls u 2014. godini.
Naglašeno je da Akcijski plan podrške izvozu dobrim dijelom donosi unaprjeđenje kvalitete već
postojećih aktivnosti i mjera te okvir za bolju koordinaciju svih uključenih tijela, ali da predviđa
i novine - primjerice, jedinstveni Vladin mrežni portal za izvoznike, program ciljane edukacije
izvoznika, usluge savjetovanja za izvoznike, praksu organiziranja nacionalnog štanda na
sajmovima, prijedlog modela podrške državnih tijela izvoznicima, analizu trenutnog stanja i
dugoročnu makroekonomsku analizu razvoja hrvatskoga izvoza, unaprjeđenje statistike o
trgovinskoj razmjeni roba i usluga te e-registar javnih investicijskih projekata.
3. sjednica Povjerenstva
Na trećoj sjednici Povjerenstva održanoj 1. travnja 2014. razmatrane su izmjene i dopune nacrta
Akcijskog plana u odnosu na verziju od 25. ožujka 2014., u cilju izrade što kvalitetnijeg i
primjerenijeg Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015.
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4. sjednica Povjerenstva
Na četvrtoj sjednici Povjerenstva održanoj 10. travnja 2014. utvrđene su konačne izmjene
Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015.
Povjerenstvo je potvrdilo završni nacrt Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. i Prilog 1.
(Prikaz nadležnih institucija odgovornih za provedbu AP, rokova provedbe i potrebnih
financijskih sredstava) te ih uputilo na razmatranje i usvajanje Savjetu Povjerenstva.

Sjednica Savjeta Povjerenstva
Dana 17. travnja 2014. održana je sjednica6 Savjeta Povjerenstva za internacionalizaciju
hrvatskoga gospodarstva, koju je vodila prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i
europskih poslova Vesna Pusić.
Na sjednici je predstavljen nacrt Akcijskog plana podrške hrvatskom izvozu za razdoblje 2014.2015. koji je pripremilo Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva. Nacrt je
izrađen na temelju izravnih prijedloga i iskazanih potreba hrvatskih izvoznika i poslovnih
udruženja kao glavnih pokretača izlaska zemlje iz gospodarske krize. Ukazano je na to da će se
Akcijskim planom sustavno i pregledno objediniti i prikazati sve mjere i aktivnosti kojima se
osigurava sustavna i kontinuirana podrška hrvatskim izvoznicima, a kojima se u konačnici
pospješuje

plasman

hrvatskih

roba

i

usluga

na

stranim

tržištima.

Savjet je prihvatio nacrt Akcijskog plana te odobrio njegovo upućivanje u daljnju proceduru,
odnosno na usvajanje Vladi Republike H rvatske, kako bi se nakon toga započelo s njegovom
provedbom.

5. sjednica Povjerenstva
Na petoj sjednici Povjerenstva održanoj 30. lipnja 2014., koordinator Povjerenstva Joško
Klisović održao je prezentaciju o načinu provedbe Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015.
https://www.vlada.hr/pri nt.aspx?id=l 1480&url=print
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Predstavio je implementacijsku tablicu u kojoj su navedene mjere, institucije nadležne za njihovu
provedbu te određeni rokovi za provedbu. Poseban naglasak stavljen je na dinamiku rada koja je
detaljno razrađena unutar svakog tromjesečja, a sve u cilju što kvalitetnije provedbe zadataka iz
Akcijskog plana.
Usvojen je Poslovnik o načinu provedbe Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. koji sadrži
osnovne odredbe, prava i dužnosti koordinatora Povjerenstva, prava i dužnosti članova
Povjerenstva, zadaće Tajništva Povjerenstva, provedbu aktivnosti i mjera te završne odredbe.
Na sjednici je potvrđena uspješna provedba prve skupine od 5 mjera iz Akcijskog plana,
predviđenih za realizaciju u drugom tromjesečju 2014. godine:
-

Mjera 1.1.2. Osigurati širenje izvoznih prilika iz DKP-a preko poslovnih udruženja

-

Mjera 1.2.1. Okupljanje izvoznika po tržištima i (podjdjelatnostima

-

Mjera 1.2.2. Okupljanje izvoznika po projektima u inozemstvu

-

Mjera 2.1.5. Povoljnije financiranje kupaca u inozemstvu

-

Mjera 2.1.6. Uvođenje novog financijskog proizvoda za izvoznike početnike.

6. sjednica Povjerenstva
Na šestoj sjednici Povjerenstva, koja je održana 24. rujna 2014., predstavljeno je 8 mjera iz
Akcijskog plana podrške izvozu čija je provedba bila predviđena za realizaciju u trećem
tromjesečju 2014. Povjerenstvo je utvrdilo da su sve mjere uspješno provedene te je uspostavljen
odgovarajući mehanizam njihove kontinuirane daljnje provedbe.
Mjere provedene u trećem tromjesečju 2014. godine su:
-

Mjera 1.1.3. Organizirati informativna događanja, komunicirati rad Povjerens tva i
Savjeta Povjerenstva te uspjehe izvoznika široj javnosti

-

Mjera 1.2.3. Okupljati izvoznike u nadležnim DKP-ima RH

-

Mjera 1.5.4. Uvesti jedinstveno polugodišnje planiranje posjeta državnih gospodarskih
izaslanstava ciljanim stranim tržištima

-

Mjera 2.1.4. Usmjeriti izvoznike na EU financiranje
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-

Mjera 2.1.8. Nastaviti s financijskim instrume ntima potrebnim za nastup na inozemnim
tržištima

-

Mjera 2.1.9. Uve sti mogućnost kreditiranja s dužom ročnošću u opravdanim slučajevima

-

Mjera 2.2.1. Izraditi prijedlog prikladnih i fiskalno održivih mode la dodje la državnih
potpora izvoznicima u razdoblju 2015.-2017.

-

Mjera 2.4.2. Objediniti i objaviti listu programa koji financiraju inovacije.

Provedena je rasprava o metodologiji praćenja statističkih podataka o kretanju izvoza te je
odlučeno da će Povjerenstvo održati tematsku sjednicu pod nazivom „Metodologija obračuna
statističkih podataka o hrvatskom izvozu".

7. sjednica Povjerenstva
Sedma sjednica Povjerenstva, održana 19. studenog 2014., sastojala se od dvije cjeline redovnog razmatranja tijeka provedbe mjera iz četvrtog tromjesečja Akcijskog plana te tematske
rasprave o metodologiji obračuna statističkih podataka o hrvatskom izvozu.
Povjerenstvo je raspravljalo o napretku u ispunjavanju 19 mjera iz četvrtog tromjesečja
Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. Radi se o opsežnom i zahtjevnom skupu mjera čije
ispunjavanje podrazumijeva uspostavu mehanizma kontinuirane provedbe te čiji će rezultati
znatno unaprijediti sustav podrške hrvatskim izvoznicima i podržati njihove napore da se
hrvatske robe i usluge plasiraju na vanjska tržišta.
Spomenute se mjere odnose na informiranje, edukaciju, promociju i financiranje izvoznika te
prošireno djelovanje gospodarske diplomacije i ukidanje administrativnih barijera.
Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof prezentirao je novu metodologiju
praćenja i izračuna statističkih podataka vezanih uz trgovinsku razmjenu roba sukladno
pravilima Eurostata, koja se u RH primjenjuje od 1. srpnja 2013. godine.
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8. sjednica Povjerenstva
8. sjednica Povjerenstva održana je 30. siječnja 2015. godine. Sukladno dogovoru s prethodne
sjednice, sjednici je osim članova Povjerenstva, u svojstvu pridruženog člana sudjelovao i
Državni zavod za statistiku.
Povjerenstvo je verificiralo postignuća u provedbi 19 mjera Akcijskog plana podrške izvozu za
razdoblje 2014.-2015. predviđenih za IV tromjesečje 2014. godine:
-

Mjera 1.1.1. Izraditi jedinstveni Vladin mrežni portal za izvoznike

-

Mjera 1.1.4. Izrađivati informativne materijale za izvoznike

-

Mjera 1.3. Pokrenuti edukaciju izvoznika

-

Mjera 1.5.1. Unaprijediti model podrške na sajmovima

-

Mjera 1.5.2. Objediniti instrumente dostupne financijske podrške

-

Mjera 1.5.3. Uvesti praksu organiziranja nacionalnog štanda

-

Mjera 1.5.5. Poticati uključivanje gospodarstvenika u gospodarsko-političku inicijativu
EK „ Misije za rast"

-

Mjera 2.1.1. Ojačati promociju oblika financiranja izvoza

-

Mjera 2.1.2. Inte nzivirati prove dbu mje ra usmje re nih pre ma daljnje m poboljšanju
pokazatelja konkurentnosti i kreditnog rating-a zemlje

-

Mjera 2.1.3. Poduzeti mjere usmjerene jačanju tržišta kapitala i novca

-

Mjera 2.2.2. Ide ntificirati ne pore zna opterećenja koja bi se mogla smanjiti ili ukinuti u
2015. godini

-

Mjera 2.4.1. Poticati politiku stranih ulaganja u izvozni sektor

-

Mjera 3.1.1. Unaprije diti statistiku o trgovinskoj razmjeni roba i usluga

-

Mjera 3.1.2. Omogućiti re le vantnim službe nim institucijama de taljniji pristup
informacijama za potrebe informiranja, planiranja i izvješćivanja

-

Mjera 3.2.1. Otvoriti javnosti e -re gistar javnih inve sticijskih projekata

-

Mjera 3.2.3. Unaprije diti upravljanje offset poslovima za izvoz

-

Mjera 3.3.3. Izvje šćivati i konzultirati hrvatske gospodarstve nike oko inte re sa RH u
povlaštenim trgovinskim ugovorima i ostalim trgovinskim pitanjima EU-a

-

Mjera 3.4.1. Povećanje broja lokacija na kojima se izdaju vize za Hrvatsku
12
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-

Mje ra 3.4.2. Značajno povećanje broja sklopljenih ugovora o izbje gavanju dvostrukog
oporezivanja na tržištima od posebnog interesa hrvatskih gospodarstvenika.

Povjerenstvo je raspravilo dva izvješća vezana uz dotadašnje djelovanje, koja je izradilo
Tajništvo Povjerenstva u suradnji s institucijama-članicama. Predstavljeni su Izvje šće o radu
Povjerenstva za 2014.-2015. godinu te Izvješće Povjerenstva za inte rnacionalizaciju hrvatskoga
gospodarstva o provedbi Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. za 2014.-2015. godinu.
Potvrđeno je da će Povjerenstvo Vladi Republike Hrvatske podnijeti završno izvješće, sukladno
Zaključku Vlade Republike H rvatske o donošenju Akcijskog plana te Poslovniku o načinu
provedbe Akcijskog plana.

9. sjednica Povjerenstva
Na 9. sjednici Povjerenstva, koja je održana 23. travnja 2015. godine, predstavljeno je 10 mjera
iz Akcijskog plana podrške izvozu čija je provedba bila predviđena za realizaciju u prvom
tromjesečju 2015. Povjerenstvo je utvrdilo da su sve mjere uspješno provedene te je uspostavljen
odgovarajući mehanizam njihove kontinuirane daljnje provedbe:
-

Mje ra 1.4. Uvesti usluge savjetovanja za izvoznike

-

Mje ra 2.1.7. Podrška velikim izvoznicima kroz dokapitalizaciju HBOR-a

-

Mje ra 2.3. Staviti naglasak na strateška izvozna tržišta i strateške izvozne grane

-

Mje ra 2.4.3. Inicirati zaje dničko pokretanje te hnoloških parkova od strane od strane
javnog i privatnog sektora temeljem analiza dosadašnjih iskustava

-

Mje ra 2.4.4. Napraviti analizu stanja i dugoročnu makroe konomsku analizu razvoja
hrvatskoga izvoza

-

Mje ra 3.2.2. Unaprije diti proces izrade natječajne dokumentacije za javne projekte

-

Mje ra

3.3.1. Napraviti sve obuhvatnu bazu me hanizama EU-a za podršku izvozu u

inozemstvu te započeti njihovo korištenje
-

Mje ra 3.3.2. Izraditi i provesti plan korište nja ostalih multilate ralnih organizacija za
podršku izvozu
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-

Mje ra 3.4.3. Izrada pregleda ostalih domaćih administrativnih barije ra i prijedloga za
njihovo ukidanje

-

Mje ra 3.4.4. Prikupljanje informacija o trgovinskim i administrativnim barije rama te
djelovanje s partnerima na EU razini

Predstavnici Ekonomskog instituta na sjednici su održali prezentaciju „Makroekonomska analiza
izvozne konkurentnosti prehrambene industrije RH".
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Informativna događanja i ostale aktivnosti u okviru
Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva
Koordinator i članovi Povjerenstva su tijekom izvještajnog razdoblja poduzimali aktivnosti i
organizirali događanja vezana uz promoviranje Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. te
promociju rada Povjerenstva.
Informacije relevantne za poslovanje izvoznika danas su uglavnom slabo dostupne, nalaze se na
različitim mjestima i pod okriljem cijelog niza institucija. Mala i srednja poduzeća i obrti nisu
dovoljno uključeni u izvozne aktivnosti između ostalog i zbog nedostatka inf ormacija o
različitim administrativnim postupcima, uvjetima i prilikama na stranim tržištima, ali i zbog
nedovoljnog poznavanja prednosti izvozne orijentacije. Rastom vrijednosti izvoza hrvatskih
proizvoda i usluga moguće je znatno pridonijeti povećanju BDP-a i ubrzati izlazak H rvatske iz
gospodarske krize. Stoga je od iznimnog značaja organizirati promotivna i informativna
događanja s ciljem podizanja svijesti o važnosti izvoza i internacionalizaciji hrvatskoga
gospodarstva, kao i svim postojećim i potencijalnim izvoznicima sve potrebne informacije o
izvozu učiniti dostupnijima.
U suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, Povjerenstvo je organiziralo
promotivna događanja u svrhu upoznavanja gospodarstvenika s rezultatima provedbe Akcijskog
plana podrške izvozu 2014.-2015., predstavljanja mogućnosti koje im se ovim planom stavljaju
na raspolaganje te s ciljem prikupljanja dodatnih reakcija i potreba samih gospodarstvenika.
S tim je ciljem održano više promotivnih događanja na kojima je koordinator Povjerenstva Joško
Klisović predstavljao Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015., i to u sljedećim jedinicama
lokalne i regionalne samouprave: Krapinsko-zagorskoj županiji (14. srpnja), Splitskodalmatinskoj županiji (Split, 5. rujna 2014.), Primorsko-goranskoj županiji (Rijeka, 27. studenog
2014.) Istarskoj županiji (Pula, 17. prosinca 2014.) te Virovitičko-podravskoj županiji
(Virovitica, 9. ožujka 2015.).
Dodatno, u posjete Gospodarskog kluba (gospodarskih savjetnika stranih veleposlanstava i
trgovinskih ureda u Zagrebu) hrvatskim županijama, uz predstavljanje uvjeta poslovanja i
investicijskih projekata županija te novog koncepta gospodarske diplomacije, ugrađena je i
15
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dimenzija upoznavanja s Akcijskim planom podrške izvozu 2014.-2015. Navedeno je do sada
realizirano kroz posjete Međimurskoj županiji (4. srpnja 2014.), Virovitičko-podravskoj županiji
(20. studenoga 2014.), Varaždinskoj županiji (16. prosinca 2014.), Krapinsko-zagorskoj županiji
(25. veljače 2015.) te Istarskoj županiji (28.-29. travnja). Sljedeći je posjet Gospodarskog kluba
onaj Karlovačkoj županiji u svibnju te Ličko-senjskoj županiji u lipnju 2015. godine.
Tijekom dosadašnje provedbe Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015., koordinator
Povjerenstva sudjelovao je na više poslovnih skupova posvećenih promociji izvoza i
internacionalizaciji hrvatskoga gospodarstva, na kojima je prezentirao Akcijski plan podrške
izvozu 2014.-2015. - proces izrade, svrhe i ciljeve, koristi za izvoznike, željene učinke te
praćenje rezultata. Neki od skupova na kojima su izvoznici informirani o navedenom su: 9.
Konvencija hrvatskih izvoznika (3. lipnja 2014.) u Zagrebu, Zagreb Business Summit - „Gradovi
i regije generatori razvoja" (17.-20. rujna 2014.) u Zagrebu, 13. H BOR-ova međunarodna
konferencija

o

poticanju

izvoza

(24.

studenog

2014.)

u

Zagrebu,

Kon
f erencija

„Internacionalizacija poslovanja" (1. prosinca 2014.) u Tuhelju te XIX. Nacionalno savjetovanje
o gospodarstvu i poduzetništvu na temu "Internacionalizacija poslovanja i EU fondovi" (16.-18.
travnja 2015.) u Zadru.
Povjerenstvo je također putem medija, kako tiskanih tako i putem radija i televizije, a u f ormi
izjava, intervjua i autorskih članaka, komuniciralo svoj rad te rezultate provedbe Akcijskog plana
podrške izvozu 2014.-2015., sa svrhom informiranja javnosti i ukazivanja na važnost izvoza i
izvoznika općenito.
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Zaključak
Tijekom izvještajnog razdoblja, Povjerenstvo je ispunilo sljedeće ključne zadaće koje su
stavljene pred njega:
1. Uspješno pokretanje funkcionalnog i održivog mehanizma međuinstitucionalne
koordinacije i foruma za raspravu o svim pitanjima od interesa za promociju hrvatskoga
gospodarstva u inozemstvu
2. Izrada Akcijskog plana za podršku izvozu kroz uključiv proces u kojemu su
jednakopravno sudjelovali članovi Povjerenstva i sami izvoznici
3. Provođenje aktivnosti i mjera Akcijskog plana koje su za izvještajno razdoblje zadane
Akcijskim planom, u skladu s dogovorenim rokovima i uz ispunjavanje zadanih
indikatora
4. Informiranje javnosti kako o radu Povjerenstva, tako i o provedbi Akcijskog plana
podrške izvozu, i to kroz direktne kontakte s velikim brojem izvoznika u njihovim
lokalnim sredinama.
U predstojećem razdoblju Povjerenstvo će nastaviti djelovati u skladu sa zadaćama koje su mu
dodijeljene Odlukom o osnivanju Povjerenstva. Naglasak će i dalje biti na cjelovitoj provedbi
Akcijskog plana. Proces početka implementacije mjera Akcijskog plana bit će zaključen s krajem
I. tromjesečja 2015. godine. Međutim, Povjerenstvo i njegovi članovi i potporne službe nastavit
će pratiti provedbu svih mjera Akcijskog plana i nakon njegovog formalnog završetka, budući da
je priroda ovih mjera u pravilu dugoročna i potrebno ih je redovno i trajno provoditi.
Slijedom usvajanja prijedloga plana putovanja dužnosnika i sajmova za 2015. godinu, dodatni će
se napori ulagati u kvalitetnu pripremu i provedbu zajedničkih aktivnosti promocije hrvatskog
izvoza u inozemstvu.
Uspjeh realizacije predviđenih aktivnosti ovisit će o daljnjoj učinkovitoj koordinaciji među
državnim tijelima i ostalim institucijama, kao i o materijalnim resursima koje im stoje na
raspolaganju.
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DODATAK 1:
Članovi Povjerenstva
gospodarstva
1. g. Joško Klisović
2. g. Alen Leverić
3. g. Dražen Pros
4. g. Igor Rađenović
5. dr. se. Jakša Puljiz
6. g. Zdenko Antešić
7. g. Daglas Koraca
8. gđa. Snježana Španjol
9. prof. dr. se. Roko Andričević
10. gđa. Spomenka Rakušić
11. g. Dušan Tomašević
12. g. Damir Novinić
13. g. Darko Liović
14. g. Josip Borak
15. g. Ljubinko Jankov
16. g. Luka Burilović
17. g. Dragutin Ranogajec
18. g. Davor Majetić
19. g. Darinko Bago
20. dr. se. Dubravka Jurlina Alibegović

za internacionalizaciju

hrvatskoga

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,
zamjenik ministrice
Ministarstvo gospodarstva, zamjenik ministra
Ministarstvo poduzetništva i obrta, zamjenik
ministra
Ministarstvo financija, zamjenik ministra
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU,
zamjenik ministra
Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture,
zamjenik ministra
Ministarstvo turizma, zamjenik ministra
Ministarstvo poljoprivrede, zamjenica ministra
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,
zamjenik ministra
Ured predsjednika VRH, savjetnica predsjednika
VRH za gospodarstvo
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, predsjednik
Uprave
Agencija za investicije i konkurentnost, ravnatelj
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i
investicije, predsjednik Uprave
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i
investicija, predsjednik Upravnog odbora
Hrvatska narodna banka, izvršni direktor centra za
istraživanje i statistiku
Hrvatska gospodarska komora, predsjednik
Hrvatska obrtnička komora, predsjednik
Hrvatska udruga poslodavaca, glavni direktor
Hrvatski izvoznici, predsjednik
Ekonomski institut Zagreb, ravnateljica
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