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PREDMET: Nastavak potpore za očuvanje radnih mjesta u turizmu
- APEL turističkog sektora
Poštovani,
Vlada RH brzo je reagirala i donijela mjere pomoći gospodarstvu kako bi se primarno
zadržala radna mjesta i riješili problemi nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost
ugrožena ili smanjenja uslijed epidemije koronavirusa. Ministarstvo rada i mirovinskog
sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje pritom su kroz provedbu novih potpora imali
ključnu ulogu i uspjelo se sačuvati desetine tisuća radnih mjesta. No, kako se
gospodarstvo nalazi u iznimno neizvjesnoj i osjetljivoj godini jer još nisu poznati svi
razmjeri utjecaja pandemije na turistički sektor u budućnosti, u ime ključnih dionika
turističkog sektora upućujemo apel da se nastavi primjena potpora za očuvanje
radnih mjesta u turizmu (nastavak potpore lipanj za srpanj 2020.)
S obzirom na do sada postignute rezultate, a i očekivanja pogotovo u nekim dijelovima
zemlje sasvim je izvjesno da će, ukoliko mjere ne potraju, značajan broj poslodavaca
početi s izradom Programa zbrinjavanja viška radnika te da će već u kolovozu doći do
raskida ugovora o radu za veliki broj stalno zaposlenih radnika. To se naročito odnosi na
neke pružatelje usluga unutar turističkog sektora te smatramo važnim i nužnim reagirati.
Pozdravljamo uvođenje Mjere smanjenja radnog vremena, no ova mjera nije primjenjiva
u špici turističke sezone neovisno o razini turističkog prometa. Uz potrebne dorade u
skladu sa specifičnostima turizma ova se mjera može u sektoru turizma primijeniti
najranije od 01.09. pa do početka naredne turističke sezone.
Naime, u turizmu s pretežito sezonskim djelatnostima uobičajeno poslovanje
podrazumijeva rad radnika u punom radnom vremenu u predsezoni i posezoni, rad
tijekom ljetne sezone iznad punog fonda radnog vremena (60 sati tjedno) te
preraspodjelu u zimskim mjesecima (korištenje tzv. slobodnih dana). Ove godine
ostvareni promet će biti značajno manji, pa će mogućnost zapošljavanja djelatnika
tijekom sezone u punom ili većem fondu sati rada biti manja čime će se dočekati jesen
s viškom radnika bez mogućnosti preraspodjele sati rada i zadržavanja zaposlenika.
Vlada je tu osiguranjem potpora HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenima koronavirusom i oslobođenjem od poreza i doprinosa na plaće u periodu
ožujak-lipanj napravila značajan iskorak, a nastavak potpora nužan je kako bi se
osigurala stabilnost poslovanja tijekom ove turističke sezone.

Stoga, molimo da se na tragu jučer donesenih odluka i novih mjera hitno razmotri i
nastavak potpore iz lipnja za najugroženije djelatnosti (turizam, putnički prijevoz i ostale
vezane usluge) i donese odluka o produženju potpore od 4.000 kn.
U uvjerenju kako će se ova mjera razmotriti i uvažiti s ciljem očuvanja radnih mjesta i
zadržavanja zaposlenosti u turističkom sektoru zahvaljujemo na suradnji.
S poštovanjem,
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