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#PLENKOVIĆ NAJAVIO STRUKTURNE REFORME U 2018.#
Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je izjavio da će prve
strukturne reforme koje će Vlada ove godine pokrenuti biti vezane uz
rješavanje pitanja plaća u državnom sektoru, prijedlog mirovinske
reforme, a očekuje i veliki napredak u obrazovnoj reformi.
Vlada će u idućem razdoblju posebnu pozornost posvetiti investicijama,
strukturnim reformama i odgovornoj fiskalnoj politici, poručio je
premijer u razgovoru za Dnevnik Nove TV te ponovio da će 2018. biti
godina reformi.
Komentirajući kritike iz Europske komisije, odbacio je neka od
tumačenja o Hrvatskoj kao najgoroj ekonomiji u Europi i poručio da je
Hrvatska u okolnostima u kojima se nalazila 2017. godine, bila
uspješna, te su postavljeni zdravi temelji za reforme koje će se
provesti ove godine.
Podsjetio je pritom kako je protekla godina bila puna izazova, da je
spriječen kolaps hrvatske ekonomije nakon krize u Agrokoru, a izašli
smo, istaknuo je, iz procedure prekomjernog deficita, ubrzano je
smanjenje javnog duga, ostvaren proračunski suficit, porast
zaposlenosti, smanjenje nezaposlenosti, uz najbolju turističku sezonu
i gospodarski rast.
Premijer je dodao kako je sa svim resorima u Vladi analizirao cijeli
dokument Europske komisije te ocijenio da je ono "dobro i poticajno za
Hrvatsku".
"Nemojmo se loviti za nijanse ovoga izvješća ili optiku kako se to
izvješće percipira. Hrvatska je u 2017. godini, u okolnosti kakve su
bile, bila uspješna. Podigli smo plaću ljudima, napravili velike
iskorake u fiskalnoj disciplini, bili smo vrlo odgovorni s te strane,
a riješili neke obveze koje su dugi niz godina bile pred nama", rekao
je Plenković.
"Izgledi kreditnog rejtinga dignuti su i pozitivni. Samo smo na jednu
stepenicu ispod investicijskog kreditnog rejtinga", istaknuo je.
Nakon što mu je danas novi izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris
Peruško podnio izvješće o konzultacijama sa svim zainteresiranim
stranama u Agrokoru, koji su održani u Zadru, Plenković je ustvrdio da
su dojmovi pozitivni gledano s aspekta hrvatskih dobavljača i
gospodarstva.
"Oni djeluju zadovoljni, mislim da će se postići rješenje u kojemu ne
samo da je već sada isplaćeno 490 milijuna eura staroga i graničnog
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duga, 2,1 milijardi je iz Agrokora išlo prema dobavljačima, redovito
se plaća sve što je novo u poslovanju, a još će prema nekim naznakama
imati osiguranu ekonomsku budućnost kvalitetnim poslovanjem budućeg
Agrokora", rekao je te dodao kako je "to ono zašto je bilo najbitnije
da dođe do angažmana i sprečavanja negativnih posljedica".
Premijer je, na novinarski upit, komentirao i kritike predsjednice
Republike Kolinde Grabar Kitarović na račun Vlade, rekavši kako
vjeruje da "u svojim komentarima i opservacijama (Grabar-Kitarović)
nastoji poslati poruke o tome da se kao predsjednica države brine za
skladno funkcioniranje vlasti i sugerira što bi po njenom sudu bilo
važno".
No nije odgovorio je li HDZ, na čijem je on čelu, spreman ponovno ju
poduprijeti u eventualnoj kandidaturi za još jedan predsjednički
mandat istaknuvši da od nje još uvijek nije decidirano i otvoreno čuo
želi li se ponovno kandidirati.
Upitan pak za Istanbulsku konvenciju, istaknuo je uvjerenost da će ona
biti ratificirana u Saboru. "Naći ćemo određene formulacije koje će
otkloniti bilo kakve dileme onih koji se trenutno protive ratifikaciji
Konvencije", poručio je.
U starosnu mirovinu sa 67 godina od 2033.?
Muškarci i žene u Hrvatskoj će od 2033. ići u starosnu mirovinu sa 67
godina života, prijevremena umirovljenja strože će se penalizirati,
smanjit će se broj zanimanja s beneficiranim radnim stažem, vjerojatno
će se jačati drugi mirovinski stup, a do 2020. uvest će se nacionalna
mirovina.
Ovo je dio paketa mjera i zakona koje priprema Ministarstvo rada i
mirovinskog sustava u sklopu mirovinske reforme, koje planira u
saborsku proceduru uputiti u rujnu.
Sada će se izraditi stručne podloge i analize koje će uključivati
financijski aspekt mirovinske reforme, a potom bi radna skupina pri
Ministarstvu do ljeta radila na izmjenama i dopunama sedam ili osam
zakonskih prijedloga koji bi potom na jesen došli u Sabor.
Cilj Vlade je, kažu naši sugovornici, da se u sklopu ove reforme, koju
od nas već godinama traži i Europska komisija, mirovinski sustav
napravi održivim, ali i da se povećaju mirovine - sadašnjim i budućim
umirovljenicima, opširnije donosi Jutarnji.hr
(Hina/iPress)
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