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Kakva je bila poslovna 2017. i koja su očekivanja za 2018. godinu?

GOSPODARSTVU JE SVE BOLJE, 
ALI NEDOSTATAK STRUČNIH 
KADROVA POSTAJE KRITIČAN
Iako prema svim pokazateljima hrvatsko gospodarstvo doživljava uzlet, 

i dalje postoje brojni razlozi za nezadovoljstvo. Tako nedostatak stručne i 

kvalitetne radne snage, odnosno odgovarajućih zaposlenika postaje sve 

veći problem, što u posljednje vrijeme zabrinjava i Europsku komisiju.

Prema procjenama Državnog zavoda za stati-
stiku, hrvatski bruto domaći proizvod u 

trećem tromjesečju ove godine realno 
je porastao za 3,3% u odnosu na isto 
razdoblje prošle godine. Ujedno, to je 
već 12. tromjesečje zaredom da BDP 
raste. U skladu s time, Hrvatska na-
rodna banka je povećala procjenu 
porasta BDP-a u ovoj godini na 3,3%, 
a Međunarodni monetarni fond na 
3,1%.

U isto vrijeme, kako također pokazu-
ju podaci DZS-a, industrijska proizvodnja u 
Hrvatskoj u listopadu ove godine porasla je 
za 4,3% u odnosu na isto razdoblje 2016. i to 
je ujedno već šesti mjesec zaredom kako ona 
raste. 

Ipak, u nedavno objavljenom izvješću 
Europske komisije pod naslovom 'Pregled obra-
zovanja i osposobljavanja za 2017.' uspoređeni 
su obrazovni sustavi u zemljama Europske unije, 
pri čemu je hrvatski svrstan među najgore! 
Isto tako, ističe se da Hrvatska ima najni-
žu stopu ranog napuštanja školovanja u 
EU-u i da u posljednje vrijeme dolazi 
do slabljenja osnovnih vještina koje 
su niže od europskog prosjeka, za 
što su glavni razlozi slaba kvaliteta 
postojećih obrazovnih progra-
ma i planova (tj. 'kurikuluma') pa i 
same nastave. U skladu s time, EK 
napominje da je u Hrvatskoj učinak 
obrazovnog sustava razmjerno slab i 
da se stanje u proteklih nekoliko godina 
dodatno pogoršava! 

Isto tako, istraživanje Odjela za ekonomiju i po-
slovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i 

Ekonomskog instituta Zagreb ponovno je 
ukazalo na činjenicu da je u proteklom 
desetljeću u Hrvatskoj produbljen pro-
ces deindustrijalizacije i da je došlo do 
gubitka cjenovne konkurentnosti. Na 
žalost, istodobno su neke druge 'ze-
mlje u tranziciji' uspješno reindustrijali-

zirale svoja gospodarstva. Zbog toga se 
kao hitne političke mjere za povećanje 

industrijske proizvodnje predlaže uvo-
đenje ciljanih subvencija i smanjivanje po-

reznog opterećenja, a same bi tvrtke tome 
mogle doprinijeti unaprjeđivanjem proizvodnje 

i povećanjem složenosti svojih proizvoda, osobi-
to onih koji su namijenjeni za izvoz. No, za to su 
opet potrebna stručna znanja, vještine i iskustvo.

Uostalom, sve to potvrđuju i razmišljanja 
predstavnika nekoliko naših glavnih partnera, 
ujedno i tvrtki koje su prema mnogim pokazate-
ljima u samom vrhu hrvatskog gospodarstva. Pri 

tome su se oni osvrnuli na poslovanje, odnosno 
na najvažnija dostignuća u 2017. i na očeki-

vanja za 2018. godinu, ali i izdvojili najčešće 
probleme u poslovanju na hrvatskom 
tržištu. 

U svakom slučaju, očito je kako se 
u narednom razdoblju još više napora 
mora usmjeriti na rješavanje problema 
obrazovnog sustava. Naime, u svijetu 
koji se ubrzano mijenja nedostatak zna-
nja, a osobito onih stručnih, najveća je 

prijetnja za daljnji razvoj gospodarstva i 
cijelog društva.
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