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Zagreb, 17. veljače 2015. 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

sa 193. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća, održane 15. prosinca 2014. godine u Ministarstvu rada i 

mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78. 

 

Prisutni članovi: 

 

Predstavnici Vlade Republike Hrvatske u GSV-u 

 prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., ministar rada i mirovinskoga sustava, dopredsjednik Vijeća 

 mr. sc. Boris Lalovac, ministar financija, član 

 Igor Rađenović, zamjenik ministra financija, zamjenik člana 

 Maja Sporiš, zamjenica ministrice socijalne politike i mladih, zamjenica člana 

 prim. mr. sc. Marijan Cesarik, zamjenik ministra zdravlja  

 Senada Dürrigl, pomoćnica ministra gospodarstva, zamjenica člana 

 

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca u GSV-u 
- Damir Kuštrak, predsjednik Vijeća 

- Zdravko Jelčić, Hrvatska udruga poslodavaca 

- Ivan Mišetić, Hrvatska udruga poslodavaca 

- Davor Majetić, zamjenik člana 

- Bernard Jakelić, zamjenik člana 

 

Predstavnici sindikalnih središnjica u GSV-u 

- Vilim Ribić, Matica hrvatskih sindikata, dopredsjednik Vijeća 

- Mladen Novosel, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, član  

- Krešimir Sever, Nezavisni hrvatski sindikati, član 

- Zdenko Mučnjak, Hrvatska udruga radničkih sindikata, član 

 

Odsutni članovi: 

- Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih 

- prof. dr. sc. Branko Grčić, potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije 

- Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva 

- prim. Siniša Varga, dr. med. dent., ministar zdravlja 

- Josip Budimir, Hrvatska udruga poslodavaca 

 

Ostali prisutni: 

- Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava 

- Hrvoje Radovanić, Ministarstvo financija 

- Mladen Duliba, Ministarstvo financija 

- prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

- dr. sc. Željko Lovrinčević, Ekonomski institut, Zagreb 

- Boris Feis, Savez samostalnih sindikata Hrvatske 

- Mirela Bojić, Matica hrvatskih sindikata 

- Matija Kroflin, Matica hrvatskih sindikata 

- Antonija Šakić, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 

 

Sjednica je započela u 10,00 sati, a otvorio ju je i vodio predsjednik Vijeća, Damir Kuštrak. Nakon utvrđenog 

kvoruma predložio je usvajanje dnevnog reda. 
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Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata predložio je da se točka 2. dnevnog reda izmjeni na način da, 

nakon izlaganja predstavnika Ministarstva financija, svoja mišljenja o stanju javnog duga iznesu neovisni 

stručnjaci, nakon kojih bi socijalni partneri iznijeli svoje stavove. 

 

Nakon prihvaćanja prijedloga izmjena dnevnoga reda, predsjednik Vijeća Damir Kuštrak predložio je sljedeći  

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 192. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća; 

2. Javni dug Republike Hrvatske 

a) uvodno izlaganje predstavnika Ministarstva financija 

b) mišljenja neovisnih stručnjaka 

c) stavovi socijalnih partnera 

3. Razno. 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 192. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća 

 

Zapisnik sa 192. sjednice jednoglasno je usvojen. 

 

Vilim Ribić iz Matice hrvatskih sindikata predložio je da današnja sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, s 

obzirom na temu i izlaganje neovisnih stručnjaka, bude otvorena za javnost. Naglasio je kako sindikati smatraju 

da je tema o kojoj će Vijeće raspravljati izuzetno važna te da će sama rasprava biti značajnija od donesenih 

zaključaka. Također je naglasio da smatra da je sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća trebao prisustvovati i 

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, kao i ministar gospodarstva.  

 

Predsjednik Vijeća, Damir Kuštrak, naglasio je kako smatra da će rasprava o javnom dugu biti kvalitetnija i 

konstruktivnija bez prisutnosti medija, te je donio odluku da će sjednica biti zatvorena za javnost. 

 

Ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., također je smatrao da se u cilju 

konstruktivne rasprave sjednica treba održati bez prisutnosti medija te je podržao odluku predsjednika Vijeća. 

 

Točka 2. Javni dug Republike Hrvatske 

 

Mr. sc. Boris Lalovac, ministar financija, uvodno je naglasio kako će u današnjoj raspravi o stanju javnoga 

duga u Republici Hrvatskoj sudjelovati i Hrvoje Radovanić iz Ministarstva financija, koji je zadužen za 

upravljanje javnim dugom, odnosno svim problemima s kojima se Republika Hrvatska susreće pri upravljanju 

javnim dugom. Također, sjednici će prisustvovati i Mladen Duliba, voditelj Zavoda za makroekonomske 

analize, koji će ukratko pojasniti novu metodologiju prema EUROSTATU, budući da isti na drugačiji način 

prezentira stanje javnog duga. Istaknuo je da se javni dug kumulira kroz godišnji tekući deficit i kroz 

preuzimanje obveza od pojedinih poduzeća koje je započelo 2011. godine. Osim navedenog, naglasio je kako 

dugoročni problem upravljanja javnim financijama i javnim dugom predstavljaju i obveze plaćanja kamata 

koje, prema pojedinim izračunima, iznose 3,4% BDP-a što je znatno opterećenje za proračun. Naglasio je da je 

potrebno postići konsenzus o načinu upravljanja javnim dugom te smatra kako u upravljanju javnim dugom 

aktivniju ulogu treba preuzeti Hrvatska narodna banka. Još jednom je istaknuo da su javna poduzeća generirala 

najveći dio javnog duga te da je Vlada Republike Hrvatske velika sredstava uložila u dokapitalizaciju 

određenih javnih poduzeća i dala određena jamstva u cilju očuvanja mnogobrojnih radnih mjesta. Naglasio je 

kako upravo uložena sredstva te jamstva mogu negativno utjecati na javni dug i dodatno opteretiti državni 

proračun. Na kraju je istaknuo kako smatra da se javnim dugom može upravljati isključivo jačanjem i 

poticanjem gospodarske aktivnosti, te da je nužno jasno definirati politiku investiranja i odrediti ključne 

projekte u koje će Republika Hrvatska ulagati.  

 

Mladen Duliba, iz Ministarstva financija, ukratko je prezentirao metodologiju određivanja javnog duga te 

informacije o kretanju duga opće države. Istaknuo je kako je metodologija određivanja duga podložna 

interpretacijama te stalnim izmjenama, odnosno usklađivanjima, te da je Republika Hrvatska u kratkom periodu 

morala provesti određene promjene i usklađivanje metodologije s ESA 2010. Istaknuo je da se sektor opće 

države sastoji od središnje države, lokalne države i fondova socijalnog osiguranja, te je ukratko prezentirao 

kretanje duga opće države po metodologiji ESA 2010. i podatke o utjecaju pojedinih stavki na porast deficita, 
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koji se odnose na središnju državu. Na kraju je istaknuo kako se osnovni učinak prelaska na metodologiju ESA 

2010 odnosio na povećanje obuhvata jedinica središnje države, gdje su najviše na visinu duga utjecali HAC i 

ARZ.  

 

Hrvoje Radovanić, iz Ministarstva financija, ukratko je obrazložio strukturu javnog duga u Republici 

Hrvatskoj, pri čemu je napomenuo da se 62% javnog duga odnosi na zaduženja na domaćem tržištu a 32% na 

zaduženja na inozemnom tržištu. Naglasio je da je porast zaduženja na inozemnom tržištu posljedica povećane 

potrebe zaduživanja, te da s obzirom na trenutnu razinu duga postoji veliki tržišni rizik koji u konačnici može 

utjecati i na sam proračun. 

 

Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, naglasio je da javni dug Republike Hrvatske raste te da se problem javnog duga 

može riješiti isključivo visokom političkom odlukom. Također je naglasio da je za rješavanje problema javnog 

duga nužna usklađenost monetarne, industrijske, regionalne i socijalne politike. Istaknuo je da se javni dug 

mora mjeriti kao udio u BDP-u jer će u suprotnom njegovo saniranje dovesti do smanjenja BDP-a. Smatra da 

Republici Hrvatskoj ulaganja u infrastrukturu predstavljaju preveliki trošak a ne osiguravaju dovoljan broj 

stalnih radnih mjesta. Naglasio je kako javni dug nije nužno loš ako se s njim zna dobro upravljati, odnosno da 

javni dug nije prepreka za rast BDP-a. Smatra da Republika Hrvatska ne smije provoditi politiku smanjivanja 

javnih rashoda, već politiku preusmjeravanja u postojeće kapacitete u domaćoj ekonomiji. Također je naglasio 

nužnost prilagođavanja državne administracije kako bi se mogle provoditi određene mjere i rješavati određeni 

problemi. Istaknuo je kako je rješenje javnog duga i deficita samo manjim dijelom u nadležnosti Ministarstva 

financija a najvećim djelom u vrhu politike, te u realnom gospodarstvu koji može najviše doprinijeti u 

smanjenju javnog duga i deficita. Također je naglasio kako se povećanjem BDP-a uz kontrolu javnih rashoda 

može riješiti problem javnog duga. Kao veliki problem istaknuo je nepostojanje instrumenata kojima bi se 

povećala gospodarska proizvodnja, te je naglasio kako RH mora stabilizirati proračun i javne financije te da se 

HNB mora aktivnije uključiti u rješavanje spomenutog problema. Kao jedno od mogućih kratkoročnih rješenja 

za stabilizaciju stanja javnog duga predložio je zamrzavanje II mirovinskoga stupa, pod uvjetom da se sredstva 

uložite u domaće tržište.“je naglasio da javni dug Republike Hrvatske raste te da se problem javnog duga može 

riješiti isključivo visokom političkom odlukom. Također je naglasio da je za rješavanje problema javnog duga 

nužna usklađenost monetarne, industrijske, regionalne i socijalne politike. Istaknuo je da se javni dug mora 

mjeriti kao udio u BDP-u jer će u suprotnom njegovo saniranje dovesti do smanjenja BDP-a. Smatra da 

Republici Hrvatskoj ulaganja u infrastrukturu predstavljaju preveliki trošak, a ne osiguravaju dovoljan broj 

stalnih radnih mjesta. Naglasio je kako javni dug nije nužno loš ako se s njim zna dobro upravljati, odnosno da 

javni dug nije prepreka za rast BDP-a. Smatra da Republika Hrvatska ne smije provoditi politiku smanjivanja 

javnih rashoda, već politiku preusmjeravanja u postojeće kapacitete u domaćoj ekonomiji. Također je naglasio 

nužnost prilagođavanja državne administracije kako bi se mogle provoditi određene mjere i rješavati određeni 

problemi. Istaknuo je kako je rješenje javnog duga i deficita samo manjim dijelom u nadležnosti Ministarstva 

financija a najvećim djelom u vrhu politike, te u realnom gospodarstvu koji može najviše doprinijeti u 

smanjenju javnog duga i deficita. Također je naglasio kako se povećanjem BDP-a uz kontrolu javnih rashoda 

može riješiti problem javnog duga. Kao velik problem istaknuo je nepostojanje instrumenata kojima bi se 

povećala gospodarska proizvodnja, te je naglasio kako Republika Hrvatska mora stabilizirati svoj proračun i 

javne financije. Smatra nužnim da se Hrvatska narodna banka aktivnije uključi u rješavanje problema javnog 

duga, te je kao moguće kratkoročno rješenje za stabilizaciju stanja javnog duga predložio zamrzavanje II 

mirovinskoga stupa, pod uvjetom da se sredstva ulože u domaće tržište. 

 

Dr. sc. Željko Lovrinčević istaknuo je da Republici Hrvatskoj visoka razina javnoga duga predstavlja veliki 

problem, te da su procjene da će Republika Hrvatska 2014 godinu završiti s efektivnim javnim dugom na 100% 

udjela u BDP-a. Kao ključni problem u rješavanju, odnosno upravljanju javnim dugom, a kao posljedicu 

prelaska Hrvatske iz srednje razine javnoga duga na razinu visokog javnog duga, istaknuo je visoke premije 

rizika. Naglasio je da investitori procjenjuju da Republika Hrvatska ima visoku premiju rizika jer smatraju da 

Hrvatska ima dugoročno neperspektivnu ekonomiju koja ima potencijalno nizak rast BDP-a. Također je 

naglasio kako veliki problem predstavlja i otplata kamata, te da je za očekivati kako će Europska središnja 

banka u 2015. godini podići kamatnu stopu, te da će Hrvatska morati osigurati oko 5% BDP-a za otplatu 

kamata. Smatra da razina i struktura javnoga duga prelazi kapacitete Ministarstva financija te da će biti 

potrebno jačati kapacitete sustava upravljanja javnim dugom. Također je naglasio da je potrebno ubrzati 

reforme javnih poduzeća i javnog sektora općenito, te maksimalno iskoristiti sredstva iz EU fondova uz razvoj 

privatnog sektora, kako bi Republika Hrvatska izbjegla bankrot. Napomenuo je da se politika EU u zadnje 

vrijeme bazira na ublažavanju potrebe za fiskalnim konsolidiranjem i uvodi se nova retorika koja je usmjerena 

na pokretanje investicijskog ciklusa. Istaknuo je da će Republika Hrvatska, ukoliko ne iskoristi određene 
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mogućnosti u roku od dvije do tri godine najvjerojatnije ući u kontrolirani program prilagodbe. Naglasio je da 

će bez značajnijeg gospodarskog rasta Republika Hrvatska sredstva, za potrebe zatvaranja financijskog kruga, 

moći osigurati isključivo prodajom imovine ili uvođenjem novih poreza. Istaknuo je da se javni dug ne može 

konsolidirati bez rasta BDP-a, te da se trenutno stanje može privremeno održati smanjenjem rashoda. Još 

jednom je istaknuo da Republika Hrvatska mora provesti radikalne reforme, voditi uvjerljivu ekonomsku 

politiku i iskoristiti velika sredstva iz EU fondova, uz aktivno uključivanje poduzetnika, kako bi se postigao 

napredak i doveo pod kontrolu deficit i javni dug. Također je napomenuo da će Republika Hrvatska 

najvjerojatnije posegnuti u sredstva koja se nalaze II mirovinskoga stupu, što su učinile i pojedine 

srednjoeuropske zemlje, ali da će Hrvatska najvjerojatnije spomenuta sredstva uložiti u održavanje 

neprofitabilnog javnog sektora, a ne u investicije odnosno smanjivanje potrebe servisiranja javnoga duga, po 

uzoru na spomenute zemlje. 

 

Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske istaknuo je da Republika Hrvatska bez oživljavanja 

realnog sektora te povećanja prihoda ne može izaći iz gospodarske situacije u kojoj se trenutno nalazi. Istaknuo 

je da Republika Hrvatska mora provesti efikasnu reformu lokalne samouprave i političkog sustava kako bi se 

situacija u Republici Hrvatskoj popravila. Također se osvrnuo na problem javnih poduzeća te je istaknuo kako 

je Ministarstvo gospodarstva zaduženo za formiranje uprava u trgovačkim društvima te da se na visoke pozicije 

postavljaju isključivo politički najpodobnije osobe, a ne najsposobnije. 

 

Vilim Ribić iz Matice hrvatskih sindikata naglasio je da smatra da se problem javnog duga može riješiti 

isključivo rastom proizvodnje. Smatra da javni dug nije prepreka rastu BDP-a te da je potrebno definirati jasnu 

viziju ekonomske politike te stvoriti sve pretpostavke za rast proizvodnje i BDP-a. Također je naglasio nužnost 

uključivanja Hrvatske narodne banke u rješavanje problema javnog duga te mogućnost zaduživanja Republike 

Hrvatske po nižoj kamatnoj stopi. Kao jedan od načina rješavanja problema javnog duga spomenuo je inflaciju, 

ali isključivo onu koja se može držati pod kontrolom. 

 

Zdenko Mučnjak iz Hrvatske udruge radničkih sindikata naglasio je da rješavanje problema javnog duga 

isključivo ovisi o političkoj volji za otvaranjem ekonomije i stvaranjem novih radnih mjesta. Također je 

naglasio da Vlada RH u suradnji s poslodavcima mora pokušati pronaći zajedničko rješenje za otklanjanje svih 

poteškoća i problema s kojima se poslodavci susreću, a koji ih sprječavaju u otvaranju novih radnih mjesta. 

 

Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata istaknuo je da se na današnjoj sjednici vodila korisna i 

konstruktivna rasprava te da smatra kako su istoj, uz prisutne ministre, trebali prisustvovati i drugi pojedini 

ministri, kao i potpredsjednik Vlade prof. dr. sc. Branko Grčić i premijer Zoran Milanović. Naglasio je kako 

smatra da današnja sjednica i rasprava, na žalost, neće utjecati na razmišljanje i stavove Vlade u odnosu na 

upravljanje javnim dugom. Istaknuo je da se reforme javnoga sustava ne smiju provoditi nepromišljeno jer bi 

reforme provedene na takav način stvorile dodatni trošak za državu i utjecale na sigurnost radnih mjesta i u 

privatnom sektoru. 

 

Zdravko Jelčić iz Hrvatske udruge poslodavaca istaknuo je da se javni dug može konsolidirati isključivo 

rastom gospodarstva i to kroz investicije u privatni sektor, u proizvodnju roba za izvoz. Također smatra kako je 

nužno da se Hrvatska narodna banka više involvira u rješavanje problema javnog duga, te je naglasio kako 

Republici Hrvatskoj nedostaju strategije razvoja na nacionalnoj razini, kao i na svim ostalim razinama. Kao 

jedan od ključnih problema Republike Hrvatske istaknuo je gubitak opće konkurentnosti. Također je naglasio 

da je nužno sačuvati tvrtke, odnosno društva, koja funkcioniraju, prvenstveno zbog zadržavanja zaposlenosti, te 

da je potrebno uložiti više energije na povećanje njihove konkurentnosti. 

 

Ivan Mišetić iz Hrvatske udruge poslodavaca smatra da Republici Hrvatskoj nedostaju vještine kreiranja 

strategija. Također je naglasio da su smanjenjem, odnosnom padom, potrošnje u RH poduzetnici primorani 

poslovati na inozemnom tržištu, što im stvara dodatne troškove, te je naglasio da se spomenuti problem javnog 

duga može isključivo riješiti postizanjem nacionalnog konsenzusa na političkoj razini. 

Davor Majetić iz HUP-a, predložio je da se, s obzirom na važnost teme o kojoj se raspravlja, eventualni 

zaključci GSV-a prezentiraju Vladi Republike Hrvatske kao preporuka, odnosno prijedlog Gospodarsko-

socijalnog vijeća. 

 

Predsjednik Vijeća, Damir Kuštrak, naglasio je kako Ministarstvo financija može smanjiti javni dug 

povećanjem poreza, kreiranjem inflacije ili rezanjem troškova, te je ukratko sumirao današnju raspravu. 

Naglasio je kako se u raspravi postavilo pitanje je li javni dug predstavlja problem, odnosno može li se 
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njegovim dobrim upravljanjem utjecati na rast BDP-a. Također je naglasio kako su u raspravi predložena 

određena kratkoročna rješenja problema javnog duga kao npr. monetizacija te zamrzavanje II mirovinskoga 

stupa., te da je jasno istaknuto da Republici Hrvatskoj nedostaje industrijska politika, kao i razne druge politike 

što je utjecalo na stanje u Republici Hrvatskoj. 

 

Nakon rasprave te u kojoj su sudjelovali mr. sc. Boris Lalovac, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., Mladen 

Duliba, Hrvoje Radovanić, prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, dr. sc. Željko Lovrinčević, Mladen Novosel, Vilim Ribić, 

Zdenko Mučnjak, Krešimir Sever, Zdravko Jelčić, Ivan Mišetić, Davor Majetić i Damir Kuštrak doneseni su  

sljedeći  

 

ZAKLJUČCI 

 

1. Gospodarsko-socijalno vijeće smatra da se prema ESA 2010 metodologiji, javni dug u razdoblju od 2007. 

do 2013. godine udvostručio u apsolutnom iznosu i u odnosu na BDP. S druge strane treba upozoriti da je 

hrvatski javni dug za 10 postotnih poena niži od prosjeka EU, mjeren u odnosu na BDP.  

 

2. Gospodarsko-socijalno vijeće smatra da je javni dug posljedica dugotrajnih i dubokih problema hrvatske 

ekonomije, posebno zaoštrenih u okolnostima svjetske gospodarske krize i europske stagnacije, a koji je 

posljedično utjecao da Republika Hrvatska ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti u EU te konstantan 

pad gospodarske aktivnosti, već šest uzastopnih godina. Gospodarsko-socijalno vijeće napominje da je i 

neracionalna potrošnja Javne vlasti u zadnjih 10 godina i više, također značajno utjecala na javni dug kakav 

danas imamo. 

 

3. Zbog razine, a posebice zbog tempa kojim javni dug raste posljednjih godina, on predstavlja sve veći 

politički i ekonomski izazov u pogledu upravljanja i refinanciranja. Gospodarsko-socijalno vijeće smatra da 

iskustva drugih zemalja ukazuju da javni dug i deficit ne moraju predstavljati glavne i jedine okove za rast 

proizvodnje.  

 

4. Gospodarsko-socijalno vijeće smatra da je javni dug u RH generiran prvenstveno padom agregatne 

potražnje i proizvodnje te, uslijed toga, slabijim punjenjem proračuna, a paralelno s time i neracionalnim i 

nereformiranim unutarnjim sustavima koji nisu prilagođavali svoje troškove i rad novonastalim, manjim 

prihodima. 

 

5. Dosadašnja blaga financijska konsolidacija i smanjenje deficita u uvjetima teške gospodarske kontrakcije 

nisu dali očekivane rezultate. Javni dug i deficit su rasli, a proizvodnja padala. Šest godina domaće 

depresije i europske stagnacije upućuju na potrebu pokretanja stvarne i ozbiljne financijske konsolidacije. 

Reduciranjem produktivnog i društveno korisnog dijela javne potrošnje nije moguće promijeniti situaciju u 

javnim financijama. 

 

6. Mjerama prekomjerne štednje javni dug se povećava uslijed bržeg pada proizvodnje i proračunskih prihoda 

nego što je realno moguće, politički i socijalno, smanjiti zadane javne troškove. Temeljitim i brzim 

restrukturiranjem javnih poduzeća može se, u kratkom roku, postići utjecaj na javni dug. 

 

7. Kvalitetnije upravljanje javnim dugom i uravnoteženje javnih financija moguće je jedino uz visoki 

gospodarski rast i visoku kontrolu rashoda. Navedeno pak, u trenutnim okolnostima, nije moguće bez 

posvećenosti Vlade RH kreiranju mjera i instrumenata ekonomske politike prilagođenih autentičnim 

hrvatskim okolnostima. Jedini relevantni cilj takve politike treba biti rast proizvodnje i zapošljavanja, a sve 

drugo, uključujući i javni dug i deficit, treba biti podređeno tome cilju.  

 

8. U tom smislu, ne treba se primarno fokusirati na financijsku konsolidaciju i stabilnost kao nužnu 

pretpostavku za rast proizvodnje u kratkom i srednjoročnom razdoblju. Gospodarsko-socijalno vijeće je 

mišljenja da je bez dovoljnog rasta proizvodnje i kontrole rashoda nemoguće postići stabilnost 

gospodarskog i fiskalnog sustava. Rastom proizvodnje, uz odgovarajuću fiskalnu politiku i kontrolu 

rashoda, relativno bi se smanjio i javni dug. Visina javnog duga u apsolutnom iznosu nije relevantna, već je 

bitna njegova struktura i teret u okviru gospodarskih potencijala zemlje i ukupnih perspektiva.  

 

9. Uravnoteženje javnih financija i upravljanje javnim dugom zadatak je svih nositelja ekonomskih politika, a 

ne samo Ministarstva financija. Monetarna politika treba zauzeti aktivnu ulogu u refinanciranju javnog 
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duga, poticanju inflatornih kretanja u uvjetima opasno prijeteće deflacije i pothlađenosti ekonomskog 

organizma te, u suradnji s Vladom RH, stvaranju povoljnijih uvjeta za hrvatski izvozni sektor. U trenutnoj 

situaciji nema opravdanja za daljnju pasivnost monetarne politike i njenu fiksaciju na stabilnost cijena.  

 

10. Kako bi djelovala na gospodarski oporavak, a time posljedično i na rješavanje pitanja javnog duga i 

deficita, Gospodarsko-socijalno vijeće je mišljenja da bi bilo potrebno da Vlada RH u kratkom roku 

određenim mjerama djeluje na neiskorištene domaće proizvodne kapacitete i na takav način utječe i na 

domaću proizvodnju i zaposlenost. Pozitivni utjecaji na tržištu rada i u proizvodnji olakšat će i upravljanje 

javnim financijama.  

 

11. Kako bi stvorila preduvjete za dugoročnu održivost javnih financija potrebno je da Vlada RH provede 

ključne reforme poput reforme javne, državne i lokalne uprave te reforme nekih javnih sustava, poput 

zdravstvenog sustava i sustava obrazovanja i znanosti.  

 

12. U cilju održivosti javnih financija Vladi RH se predlaže da zauzme jasniju politiku u odnosu na poslovanje 

javnih poduzeća koja su u proteklom razdoblju pokazala da konstantno generiraju gubitke, stvaraju dodatan 

pritisak na deficit i povećanje javnog duga i svojom neefikasnošću smanjuju ukupnu konkurentnost 

hrvatskog gospodarstva.  

 

Točka 3.  Razno 

 

Krešimir Sever, iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, postavio je pitanje vezano za izmjene koje se odnose na 

beneficirani radni staž. Istaknuo je kako sindikati svakodnevno postavljaju upite vezane za navedenu 

problematiku. 

 

Prof. dr. sc. Mirando mrsić, dr. med., naglasio je kako je u tijeku formiranje radne skupine za analizu 

važećeg sustava staža osiguranja s povećanim trajanjem u koju će biti uključeni socijalni partneri. Istaknuo je 

da će se na temelju analize pristupiti izradi novog zakonodavnog okvira u kojem će se propisati uvjeti za 

stjecanje profesionalne mirovine. 

 

Matija Kroflin, iz Matice hrvatskih sindikata, zamolio je predstavnike Ministarstva financija za tumačenje 

vezano o načinu oporezivanja jednokratne isplate naknada članovima sindikata povodom blagdana, s obzirom 

da su o istom pitanju dobili različita tumačenja. Istaknuo je da je Matica hrvatskih sindikata, u odnosu na 

spomenuti problem, uputila službeni dopis Poreznoj upravi 2. prosinca 2014. godine. 

 

Igor Rađenović, zamjenik ministra financija, naglasio je kako će Porezna uprava, u što kraćem roku odgovoriti 

na upit Matice hrvatskih sindikata. 

 

Sjednica je završila u 13,30 sati.  

 

Predsjednik 

Gospodarsko-socijalnog vijeća 

 

Damir Kuštrak, v. r.  

Zapisnik sastavila:  

Antonija Šakić 


