Republika Hrvatska

Izvješće o ispunjavanju obveza iz
poglavlja 20. – Poduzetništvo i industrijska politika

Bruxelles, 28. travnja 2008.

IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU OBVEZA
IZ POGLAVLJA 20. – PODUZETNIŠTVO I INDUSTRIJSKA POLITIKA
koje obuhvaća razdoblje od 21. prosinca 2006. (formalno otvaranje pregovora o
poglavlju 20. ) do travnja 2008.

I. NAĈELA PODUZETNIŠTVA I INDUSTRIJSKE POLITIKE


Industrijska politika

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 4. listopada 2007. dokument „Industrijska politika
Republike Hrvatske u pripremama za pristupanje Europskoj uniji” (u daljnjem tekstu:
Strategija industrijske politike). Nakon konzultacija s Europskom komisijom Strategija
industrijske politike je revidirana te izmijenjena i dopunjena. Revidirani je dokument
hrvatska Vlada usvojila 18. travnja 2008. i podnijela ga Europskoj komisiji 21. travnja
2008. s ciljem ispunjavanja niza mjerila za zatvaranje i privremeno zatvaranje pregovora
o ovom poglavlju.
Strategija industrijske politike smatra se ključnim dokumentom za pokretanje procesa
restrukturiranja i privatizacije u ključnim sektorima koji stvaraju gubitak, uključujući
sektor čelika i brodogradnje. Dokument također predstavlja temelj za temeljitu i
dosljednu provedbu industrijske politike Republike Hrvatske u razdoblju od 2008. - 2013.
Dodatno, hrvatska je Vlada usvojila još nekoliko drugih dokumenata koji također
potvrđuju njenu opredijeljenost za restrukturiranje i privatizaciju datih sektora, kao što su
Pretpristupni gospodarski program za 2008. – 2010. kojim se utvrđuju najznačajnije
reforme u tom području do 2011. - 2013. Program Vlade Republike Hrvatske u
mandatnom razdoblju 2008. do 2011. koristio je politike i mjere sadržane u Strategiji
industrijske politike kao početnu točku i temelj za daljnje reforme, osobito u
prerađivačkom sektoru i brodogradnji.
Osim toga, u tijeku je priprema operativnih dokumenata koji razrađuju provedbu
Strategije industrijske politike. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva trenutno
izrađuje nacrt Razvojne strategije preraĊivaĉke industrije (Strategija prerađivačke
industrije), provedbeni dokument koji se temelji na Strategiji industrijske politike koji će
sadržavati opsežne analize konkurentnosti određenih industrija i pojedinačne razvojne
strategije. Cilj je Strategije prerađivačke industrije korištenje dubljeg i detaljnijeg pristupa
koji bi nadopunio okvir za industrijsku politiku, usredotočujući se na njenu praktičnu
uporabu u pojedinačnim sektorima.
Kako bi se osigurala učinkovita provedba programa istraživanja i razvoja (R&D) i
inovacija u odnosnim industrijskim sektorima, tijekom 2008. predviđa se uspostava
zasebnog Odjela za tehnološki razvoj u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.


Politike poduzeća
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Nakon tri godine provedbe Vladinog Programa za poticanje malog i srednjeg
poduzetništva (usvojenog 5. svibnja 2004. i postavljanja smjernica i mjera u cilju
poticanja razvoja MSP-a), rezultati pokazuju značajne promjene u općem pristupu
poduzetništvu. Program je rezultirao poboljšanim poslovnim okruženjem i povoljnijom
klimom za razvoj poduzetništva.
Vlada je novi Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva u mandatnom razdoblju
2008. – 2012. usvojila 18. travnja 2008. Ključni ciljevi novog Programa su: a) jačanje
konkurentnosti hrvatskog MSP-a, b) uravnoteženi regionalni razvoj, c) podizanje
kvalitete poslovne infrastrukture i usluga poslovnog savjetovanja, d) poboljšanje
poduzetničkog okruženja i e) razvoj e-poslovanja.
Kako bi se olakšalo i poboljšalo poslovno okruženje za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj,
uspješno se provode aktivnosti na uklanjanju upravnih prepreka u 2007. kroz sljedeće
mjere:
- e-osnivanje tvrtki i obrta u 61 uredu Financijske agencije (FINA), kao jedne od
mnogih usluga predviđenih projektom HITRO.HR. Projekt HITRO.HR nudi 20 eusluga koje će, korištenjem e-kartice FINA-e, značajno olakšati komunikaciju
između građana i poduzetnika te tijela državne uprave. Druga usluga projekta
HITRO.HR, usluga e-kutak, sada je dostupna u 19 ureda FINA-e. Izrađena je kao
mjesto gdje korisnici mogu dobiti informacije o mogućnostima i prednostima
korištenja e-usluga putem besplatnih obrazovnih usluga. Trenutno pokrenue i
dostupne e-usluge su: WEB RGFI (Registar godišnjih financijskih izvješća),
WEB-BON (informacije o kreditnoj sposobnosti), Registar koncesija, e-Plaćanje,
e-REGOS (Središnji registar osiguranih osoba), e-PDV i e-Mirovine.
- dana 20. listopada 2007. usluga e-Regos za podnošenje obrasca R-Sm putem
interneta proširena je tako da uključuje novu funkciju nazvanu “Unos obrasca RSm“. Ta primjena omogućava jednostavno unošenje podataka u obrazac R-, tako
da se koristi on-screen obrazac i elektronički potpis te podnošenje obrasca u
sustav REGOS.
- internetsku uslugu info.BIZ FINA je razvila kako bi zadovoljila potrebe kupca
za određenom poslovnom informacijom i analizama podataka. To je prva i jedina
usluga koja sadrži sve poslovne podatke na jednom mjestu i kao takva omogućava
usporedbu između podataka za pojedinačnu tvrtku i analize na nacionalnoj razini.
- sredinom listopada 2007. usluga HITRO.HR za bržu komunikaciju između
poduzetnika i građana te tijela državne uprave zabilježila je 20 000 osnovanih
tvrtki i obrta i 829 tvrtki koje su otvorili strani investitori.
- e-Obrt usluga je on-line registracije obrta koja je, zajedno s već izvršenim
smanjenjem troškova za osnivanje obrta te Uredbom kojom su propisani
pojednostavljeni zahtjevi za rad i registraciju obrta u Registru obrta, značajno
doprinijela bržem upisu obrta.
- Poslovni navigator (potpuno opremljen info web portal) stvoren je kao podrška
MSP-u i stranim investitorima u hrvatsko gospodarstvo. Svrha je Navigatora
pomoći razvoju MSP-a u Hrvatskoj, tako da na jednom mjestu prikupi sve
informacije za potrebe poduzetnika.
U rujnu 2007. osnovana je nova e-usluga “FINA set-off” kao napredan multilateralan
sustav osmišljen za sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane u Hrvatskoj i koje
provode nezavisne djelatnosti, a koje imaju nepokrivene obveze prema drugim poslovnim
subjektima. Uz pomoć ove usluge, hrvatski će poduzetnici biti u stanju riješiti obveze i
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potraživanja te tako povećati vlastitu likvidnost i poboljšati poslovne uvjete. Uvođenje
ove nove usluge rezultat je različitih pregleda tržišta koji navode značajnu potrebu za
takvom uslugom na tržištu.
Tijekom 2007. FINA je započela novi model vođenja poslova s bankama uvođenjem
B2G kartice. Ova „co-branding kartica“ multinacionalna je pametna-kartica koja
obrtima, tvrtkama i drugim poslovnim subjektima pruža priliku da poslove vode preko
interneta, iz domova ili ureda, 24 sata na dan. Korisnici e-poslovnog bankarstva mogu, uz
internetsko bankarstvo koristiti sve dostupne elektroničke usluge tijela državne uprave i
javnih usluga (usluge B2G).
Uz već započete aktivnosti usmjerene na uklanjanje ili smanjenje prepreka razvoju
poticajnog okruženja za poslovanje i druge povoljne uvjete za razvoj gospodarstva i s
ciljem da se pojednostavni domaće zakonodavstvo, u rujnu 2006. hrvatska je Vlada, u
okviru programa HITRO.HR, započela projekt HITROREZ, postavljanjem Posebne
jedinice HITOREZ kao Vladinog radnog tijela.
Rezultati dubinskih analiza i ispitivanja relevantnog zakonodavstva na snazi prikazani su
krajem lipnja 2007. Posebna jedinica HITROREZ pružila je preporuke za ukinuće 420 i
pojednostavljenje 371 zakona, drugim riječima ukinuće ili pojednostavljenje 55 %
zakonskih propisa koji se odnose na gospodarstvo. Većina pravila koja nameću prepreke
poduzetničkim gospodarskim aktivnostima međusektorske su prirode, tj. odnose se na
više od jednog područja gospodarstva. Očekuje se da javna uprava i pravne osobe kojima
su povjerene javne ovlasti izvrše potpunu provedbu tih preporuka tijekom 2008. Do
sredine travnja 2008., nadležna tijela već su provela ukupno 240 preporuka.
Na račun činjenice da je HITROREZ temelj za buduću primjenu Procjene učinka
propisa– Projekt RIA, hrvatska je Vlada usvojila Propis o osnivanju Ureda za
koordinaciju sustava procjene uĉinka propisa (UPUP) čije je osnivanje predviđeno do
sredine 2008. Posebna jedinica HITROREZ nastavit će sa svojim radom kao odjel unutar
ovog novog Vladinog ureda.
Hrvatska je nastavila aktivno sudjelovanje u inicijativama koje olakšavaju i potiču razvoj
malog i srednjeg poduzetništva te u suradnji i razmjeni iskustva najboljih praksi među
zemljama. U svom Izvješću za 2007. o provedbi Europske povelje za malo gospodarstvo
na području zapadnog Balkana, Komisija je ocijenila izvršenje Hrvatske kao „naročito
dobro“ u četiri načela: a) unaprjeđenje on-line pristupa; b) izvlačenje veće koristi iz
jedinstvenog tržišta; c) modeli e-poslovanja i podrška malom gospodarstvu; d) razvoj
jačeg i učinkovitijeg zastupanja interesa MSP-a. U druga dva načela – bolje
zakonodavstvo i regulativa te dostupnost vještina – neophodan je daljnji napredak.
Izvješće Komisije ocjenjuje Hrvatsku kao jedinu zemlju u regiji koja se iz faze izrade
politike jasno pomakla u fazu provedbe politike. To dobro izvršenje također je
djelomično objašnjeno "...naprednim statusom Hrvatske u procesu EU integracije, što
pozitivno utječe na tempo reforme, s jasnim ciljevima i dobro definiranim rasporedima te
nameće bliskiju suradnju među ministarstvima." Hrvatska je bila visoko rangirana kao
zemlja koja ima jasnu politiku edukacije poduzetnika – bila je jedina zemlja u regiji koja
je započela provoditi procjenu učinaka propisa i rangirana je kao najbolja u pogledu
dostupnosti profesionalnog usavršavanja. Nadalje, zbog provedbe programa e-Hrvatska,
Hrvatske je ocijenjena kao najbolja u svojoj skupini i prikazana kao uspješan primjer.
Visoko je rangirana osobito na temelju Programa za povećanje konkurentnosti i programa
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poticanja izvoza te zbog svog stalnog napredovanja u određenim područjima financijskih
i poreznih pitanja te je po tim procjenama blizu izvrsnosti. Hrvatska se također razlikuje
od ostalih zemalja po velikom broju malih poslovnih subjekata koji su proveli ISO
norme, dodijeljen joj je najviši stupanj za elektroničku trgovinu i zauzima vodeći položaj
na račun svoje duge tradicije postojanja i teritorijalne raspodjele poduzetničkih udruga
(Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski savez zadruga,
Hrvatska udruga poslodavaca, Udruga inovatora Hrvatske, Udruga malog i srednjeg
poduzetništva, itd.).
Kao rezultat provedbe EU Povelje, a budući da je poduzetničko obrazovanje jedan od
strateških ciljeva EU-a, otvorila se mogućnost, a prepoznata je i potreba, za otvaranje
Regionalnog centra za razvoj poduzetniĉkih kompetencija za zemlje jugoistoĉne
Europe – kao centra izvrsnosti u Hrvatskoj, koji se temelji na preporukama ETF
savjetodavnog foruma 2006. i Srednjoeuropske inicijative gospodarskog foruma 2006. Te
su aktivnosti provedene u suradnji s ETF-om i sukladno načelima 1. i 4. EU Povelje za
malo gospodarstvo. Planira se da se prethodno navedeni projekt financira iz EU fondova
Europske komisije i programa IPA, a prvi je korak studija održivosti za Projekt provedbe
čije je dovršenje planirano do lipnja 2008.
U narednom razdoblju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva planira poboljšati
politiku malog i srednjeg poduzetništva putem provedbe novih instrumenata podrške
razvoju ovog sektora gospodarstva. Inicijativa s ciljem poboljšanja predmetnog „područja
djelatnosti“ uspostava je Opservatorija za MSP koji će se baviti međunarodnom
suradnjom, razmjenom najboljih praksa, sustavnom procjenom, prikupljanjem statističkih
podataka, redovitom isporukom analize trendova, procjenama, itd.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
donesen je 1. lipnja 2007. (NN 63/2007). Usvajanje ovog Zakona doprinijet će:
-

boljem prijateljskom okruženju za malo gospodarstvo, gdje će se jedinstvena
definicija koristiti u skladu sa Zakonom o računovodstvu;
boljem statističkom izvješćivanju, gdje će se izbjegavati raznovrsne statističke
definicije;
bliskost s preporukama Europske unije, u skladu sa zahtjevima programa EU
usmjerenih na malo gospodarstvo;
boljem sustavu upravljanja poticajnim mjerama za malo gospodarstvo.

Izmjene i dopune gore navedenog Zakona uspostavljaju zakonske kriterije na temelju
kojih su definirana mikro, mala i srednja poduzeća, osiguravajući na taj način daljnje
usklađivanje definicije MSP-a s definicijom EU malih i srednjih poduzeća sadržanom u
Preporukama Europske komisije koje su na snazi od 1. siječnja 2005. Potpuna
usklađenost postignuta je u pogledu broja zaposlenika i neovisnosti subjekata. Osim toga,
smanjene su razlike iz utvrđene definicije u odnosu na godišnji promet i/ili gornje granice
godišnje bilance u usporedbi s kriterijima EU Preporuka.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu donesen je 15. lipnja 2007. (NN
68/2007). Izmjene i dopune tog Zakona osiguravaju bolju provedbu politike razvoja obrta
i politike poticanja zapošljavanja.
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Dodatno, s ciljem usklađivanja s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003.
o Statutu Europske zadruge (SCE) i Direktivom Vijeća 2003/72/EZ od 22. srpnja 2003. o
dopunama Statuta Europske zadruge s obzirom na sudjelovanje zaposlenika, Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva izradilo je Prijedlog Zakona o uvoĊenju Europske
zadruge (SCE) koji će se uputiti u Vladinu proceduru kako bi ga Sabor usvojio u prvoj
polovini 2008.


Politika inovacija

U lipnju 2007. hrvatska je Vlada usvojila Akcijski plan za provedbu znanstvene i
tehnologijske politike 2007.-2010. Osim definiranja određenog broja aktivnosti u vezi s
razvojem i poticanjem znanosti i inovacija, Akcijski plan također predviđa osnivanje
dviju novih institucija koje bi trebale osigurati dosljedno funkcioniranje sustava znanosti i
inovacija na nacionalnoj razini, a to su Vijeće za nacionalni inovacijski sustav (VNIS),
odgovorno za harmonizaciju mjera inovacijske politike na visokoj političkoj razini i
Strategijsko vijeće za znanost i tehnologiju (SVEZNATE).
INSTRUMENTI PODUZETNIĈKE I INDUSTRIJSKE POLITIKE

II.


Sudjelovanje u programima Zajednice

U listopadu 2007. Hrvatska je potpisala Memorandum o razumijevanju za sve tri
komponente CIP (Program za poduzetništvo i inovacije - EIP, Inteligentna energija u
Europi - IEE 2 i Program potpore politici informacijske i komunikacijske tehnologije –
ICT). Krajem 2007. Sabor Republike Hrvatske ratificirao je komponentu CIP IEE, dok je
komponenta CIP EIP ratificirana početkom 2008. U ožujku 2008. završena je ratifikacija
komponente CIP ICT, te je tako Hrvatska postala punopravnom sudionicom svih triju
komponenti CIP. Hrvatska je osigurala potrebne fondove u okviru državnog proračuna za
sudjelovanje u tim programima.
Program poduzetništva i inovacija (EIP)
Tijekom 2007. Hrvatske se pridružila Programu za konkurentnost i inovacije (CIP) kroz
sudjelovanje u Upravnom odboru Programa za poduzetništvo i inovacije kao pridružena
članica bez prava donošenja odluka.
Dana 1. listopada 2007. Hrvatska je potpisala Memorandum o razumijevanju između
Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu
Zajednice “Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP) Okvirnog programa za
konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)”.
Dana 22. veljače 2008. hrvatski je Sabor usvojio Zakon o ratifikaciji Memoranduma o
razumijevanju između Europske komisije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike
Hrvatske u programu Zajednice “Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP)
Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)”.
Tijekom 2008. održavat će se seminari o komponentama CIP EIP i CIP ICT.
Organiziranje Nacionalnog info dana o Programu IEE II. planirano je 14. svibnja u 2008.
u Splitu.
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Prepoznajući interese i potrebe hrvatskog gospodarstva i mogućnosti korištenja
financiranja iz programa CIP, Hrvatska gospodarska komora predložila je projekt za
osnivanje Nacionalnog konzorcija za program provedbe europske mreže poduzeća.
Nacionalni konzorcij podupiru Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.


Bankarstvo i financije

U cilju poticanja malog i srednjeg poduzetništva tijekom 2007., provedena su dva
programa za olakšanje financiranja MSP-a – “Regionalni instrumenti jamstva – RGI” i
“Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje”.
U narednom razdoblju aktivnosti će prvenstveno bili usredotočene na razvoj tržišta
kapitala i instrumenata koji trebaju poboljšati pristup poduzetnika financijama, kao što je
jačanje fondova rizičnog kapitala i osnivanje jamstvenih fondova MSP-a. Pravni okvir za
uspostavu privatnih i fondova investicijskog rizičnog kapitala u vlasništvu države
određen je krajem 2005. Prema tom okviru, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te
Agencija BICRO pokrenuli su VENCRO (razvoj industrije poduzetničkog kapitala), kako
bi ohrabrio potencijalne menadžere na osnivanje investicijskog fonda rizičnog kapitala.
Taj je program osigurao sudjelovanje u rizičnom kapitalu i financiranje uspostave
komercijalnog investicijskog fonda rizičnog kapitala. Osnivanjem “početnih” („seed“) i
fondova “rizičnog kapitala“ („venture capital“) te organiziranjem mreža “poslovnih
anđela” („business angels“) nastoji se mobilizirati kapital podizanjem svijesti o značaju
kapitalnih ulaganja, uspostavljanjem veze između poduzetnika i “poslovnih anđela”,
spajanjem fondova za financiranje velikih projekata i slično. Jačanje uloge Hrvatske
agencije za malo gospodarstvo (HAMAG) doprinijet će značajnom povećanju broja i
iznosa izdanih jamstava u usporedbi s prethodnim godinama. Agencija će se dalje
razvijati i reorganizirati kao operativno tijelo za provedbu sustava poticaja.


Direktiva 2000/35/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o borbi protiv
kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama

Odredbe Zakona o obveznim odnosima vezano uz ugovorne kamatne stope i metode
određivanja zatezne kamatne stope počele su se primjenjivati 1. siječnja 2008. (članak 26.
stavci 1. do 3. i članak 29. stavci 2. do 6. te stavak 8.).
U odnosu na odredbu kojom se utvrđuje da se ovršni dokument može dobiti u roku od 90
dana (članak 5. Direktive) potpuna usklađenost postići će se kroz izmjene i dopune
hrvatskog Ovršnog zakona koji će se uputiti u Vladinu proceduru i nakon toga usvojiti u
Saboru u prvoj polovini 2008. Predložene nove odredbe Ovršnog zakona donose precizne
rokove za dobivanje ovršnog dokumenta u skladu s člankom 5. Direktive.
Prema tome, osigurat će se potpuna usklađenost hrvatskog zakonodavnog okvira sa
zahtjevima utvrđenim Direktivom o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim
transakcijama.

III.

SEKTORSKE POLITIKE
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Na temelju osjetljivosti tekstilne industrije (jaka konkurencija, broj i struktura
zaposlenika, lokacija) hrvatska je Vlada 25. listopada 2007. usvojila Strategiju za razvoj
tekstilne industrije i industrije odjeće za razdoblje 2008.–2015.
Do kraja druge četvrtine 2008. planirano je usvajanje razvojnih strategija za pojedinačne
sektore industrije kako slijedi:
- Razvojna strategija za proizvodnju kože i kožnih proizvoda,
- Strateške odrednice za razvoj kemijske industrije u Republici Hrvatskoj za
razdoblje 2007.–2016.
U listopadu 2007. hrvatska je Vlada usvojila Program pripremnih i provedbenih
aktivnosti za turistiĉku godinu 2008. kojim su postavljeni ciljevi za razvoj hrvatskog
turizma u 2008. i kojim se određuju mjere i aktivnosti za postizanje tih ciljeva na svim
razinama (planirane mjere i aktivnosti koje treba poduzeti na nacionalnoj razini i, s druge
strane, preporuke za mjere i aktivnosti na lokalnoj razini – županije, jedinice lokalne
samouprave, turističke zajednice i gospodarski subjekti).
Program Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2008. do 2011. određuje
političke ciljeve turistiĉkog sektora, određuje provedbene mjere koje treba provesti kroz
usvajanje niza strateških planova i programa i drugih mjera koje se odnose na razvoj
turizma. Njihovi su ciljevi sljedeći:
-

-

-

-

započeti pripreme za glavni plan razvoja obalnog i kontinentalnog turizma kao
strateškog dokumenta koji određuje vrste i sadržaj, mjesto i slijed u raspodjeli
novih turističkih kapaciteta;
osigurati financijsku i stručnu podršku manje razvijenim kontinentalnim i drugim
županijama, gradovima i općinama vezano uz turizam, u pripremi turističkih
glavnih planova razvoja i realizaciji turističkih projekata (wellness odmorišta,
dvorci, itd.);
pripremiti strategiju takozvanog „socijalnog turizma“;
tijekom godine podnijeti na usvajanje razvojnu strategiju nautičkog turizma;
nastaviti s aktivnostima koje se odnose na pripremanje turističkog satelitskog
računa u Hrvatskoj u skladu s dokumentima EU („Raditi zajedno za budućnost
europskog turizma‟) i na temelju metodoloških okvira OECD-a, Svjetske
turističke organizacije UNWTO-a i EUROSTAT-a (čija je primjena započela
2007.);
provesti ispitivanje svih relevantnih činjenica (due diligence) u sektoru turizma
kako bi se utvrdile mjere potrebne za povećanje konkurentnosti u sektoru turizma;
nastaviti s provedbom postojećih programa i pripremiti te provesti nove programe
potpore MSP-u u turizmu, potičući ruralni turizam, olakšavajući razvoj turizma
mladih, programa rekonstrukcije, promicanja preporoda, očuvanja i obnove
kulturne, tradicionalne i prirodne baštine, programa namijenjenih povećanju
konkurentnosti turističkog tržišta, itd., uz posebnu posvećenost pripremama i
provedbi programa poticaja za osposobljavanje osoblja u turizmu.

Prva provedbena faza Operativnog programa za razvoj industrijske prerade drva u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2006.–2010. koji je Vlada Republike Hrvatske
usvojila u srpnju 2006. proveden je 2007. Tijekom 2008. provedba Operativnog programa
nastavit će se kroz sljedeće prioritetne mjere: poboljšanja postojećih proizvoda, procesa i
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usluga, racionalno korištenje drvnih sirovina, brendiranje drvnog sektora i tehnološki
razvoj.
U 2007. Prijedlog strategije nacionalnog industrijskog dizajna napravljen je u suradnji
s drugim tijelima državne uprave i svim zainteresiranim stručnim i akademskim
skupinama. Cilj je ove Strategije stvoriti preduvjete za povećanje kvalitete života i
poboljšanje hrvatske kulture gospodarstva i zajednice preko dizajna, korištenjem
hrvatskih potencijala za stvaranje karakterističnih vrijednosti u globalnoj razmjeni roba i
usluga. Planira se da će se Strategija industrijskog dizajna usvojiti u drugoj polovini 2008.
Nastavno na privatizaciju dviju željezara: Željezare Split i Valjaonice cijevi Sisak, obje
željezare su sada sastavile nove poslovne planove za razdoblje od 2007.-2011. Poslovni
planovi moraju osigurati dokaze dugoročne održivosti željezara u normalnim tržišnim
uvjetima na kraju razdoblja restrukturiranja. U tijeku je Preispitivanje Programa
restrukturiranja hrvatske industrije ĉelika od 2007.-2011., a usvajanje ovog novog i
revidiranog Programa restrukturiranja planirano je za drugu polovinu 2008.
Nadalje, proces privatizacije dovršen je u tvrtki za preradu aluminija TLM d.d. Šibenik,
zaključenjem sporazuma o prodaji dionica (80,2 % udjela u kapitalu) sklopljenog između
Konzorcija za preuzimanje TLM i menadžmenta 7. prosinca 2007.
Nakon što je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odlučila da treba poboljšati i
izmijeniti pojedinačne planove restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta u teškoćama koji
su podneseni AZTN-u u siječnju 2007. kako bi bili ocijenjeni u skladu sa Zakonom o
državnim potporama, ti planovi trenutačno prolaze opsežnu reviziju brodogradilišta i
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
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