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Hrvatska će biti među tehnološki najrazvijenijim
zemljama Europe
Pored rasterećenja gospodarstva poreznih i parafiskalnih davanja, stranka Pametno
najavila je povećanje izdvajanja za znanstvena istraživanja, što će povećati potporu
inovativnim projektima koji povezuju znanost i industriju
Zagreb, 28. kolovoza 2016. – Inovacije su u Hrvatskoj zanimljive tek kad netko od građana Hrvatske

ostvari uspjeh na nekom međunarodnom natjecanju, no čak i tad, u pravilu, ostaju ekonomski
neiskorištene. Rijetke su priče o inovacijama koje uspješno prijeđu od ideje, preko razvoja do
proizvodnje i implementacije. Stranka Pametno će to promijeniti nizom mjera usmjerenih olakšavanju
poduzetništva i jačanjem prilika za inovatore. Istaknuli su to predstavnici stranke Pametno na
predstavljanju kandidata za 7. izbornu jedinicu u Zagrebu.
- Novi poduzetnici danas, pri ulasku u posao, imaju pred sobom niz prepreka, bilo administrativnih i
poreznih, bilo investicijskih. Državni aparat poduzetnike vidi tek kao subjekte propisa, koji su često
nerazumljivi, prepuni realno nepotrebnih odredbi, a koje otežavaju i poskupljuju ulazak u
poduzetništvo. Rješenje je olakšati poduzetništvu, ukloniti nepotrebne procedure, promijeniti poreze, a
nove i inovativne poslovne poduhvate, barem u prvim godinama, dodatno rasteretiti obveza prema
državi. Sutra će svijet biti još razvijeniji, a Hrvatska je već sad u raskoraku s tehnološkim razvojem
svijeta. Zato ćemo, pored svih drugih ekonomskih mjera, poput rezanja parafiskalnih nameta tempom
od milijardu kuna godišnje, posebnu pažnju obratiti inovacijama i startupima, usmjerenima
komunikacijskoj i informacijskoj tehnologiji. Povećat ćemo i izdvajanja za znanstvena istraživanja, što
će povećati potporu inovativnim projektima koji povezuju znanost i industriju – istaknuo je tajnik
stranke Pametno Ivica Puljak.
Svjesni državnih proračunskih dubioza koje su uzrok lošeg kreditnog rejtinga države i koje otežavaju
oporavak gospodarstva i nove investicije, u stranci Pametno objasnili su da je davanje zamaha
inovacijama moguće uz oslanjanje na EU fondove i osnivanje državnog fonda kojim bi se poticale
inovacije s komercijalnim potencijalom. Postupnim rješavanjem proračunskih dubioza, smanjenjem
proračunskog deficita i rasterećenjem gospodarstva administrativnih prepreka te poreznih i
parafiskalnih davanja, stranka Pametno će stvoriti opće uvjete za lakše poslovanje. A s posebnom
pažnjom posvećenom inovacijama i startup tvrtkama, ohrabrit će mlade i nove poduzetnike da testiraju
svoje ideje na tržištu i donesu Hrvatskoj novu ekonomsku i tehnološku vrijednost.
- Poljoprivreda je, primjerice, na najboljem putu da postane djelatnost u kojoj će se koristiti
najmodernije tehnologije, a Hrvatska već sad kaska za Europom. U razdoblju od 2010. do 2012. godine
produktivnost naše poljoprivrede bila je 58,2 posto manja od prosjeka članica EU. Ne koristimo oko 40
posto obradivih površina te uvozimo oko 50 posto voća i povrća, 40 posto svinjetine i 60 posto
govedine. Ako se ne prilagodimo, te bi brojke mogle biti i gore. Rješenje je jednostavno, okrenuti se
inovacijama i podupirati poduzetnike s dobrim i novim idejama. Učinit ćemo sve da Hrvatska u
budućnosti bude u društvu najrazvijenijih zemalja. Poljoprivreda je samo jedna od djelatnosti u kojima
će tehnološke inovacije donijeti novu vrijednost. Učinkovite zaštite okoliša i održivog razvoja također
nema bez inovacija– rekla je Nina Antičić, prva na kandidacijskoj listi stranke Pametno u 7. izbornoj
jedinici.
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