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Dubravko Radošević

Govor izaslanika Predsjednika Republike
Hrvatske savjetnika Predsjednika RH za
gospodarstvo, na Međunarodnom znanstvenom
skupu «Izvoz kao temelj strategije razvoja
hrvatskog gospodarstva»

Poštovane gospođe i poštovana gospodo!

Veliko mi je zadovoljstvo u ime predsjednika Republike
Hrvatske gospodina Stjepana Mesića pozdraviti sve sudionike
ovoga međunarodnog znanstvenog skupa, koji su se okupili
kako bi progovorili o najvažnijim problemima hrvatskoga
gospodarstva i njezine izvozne strategije.
Želim istaknuti kako je u našoj javnosti neophodno intenzivirati
raspravu o izvoznoj usmjerenosti hrvatske privrede, o tome kako
provesti ekonomske reforme koje će nas još više uklopiti u svjetsko
gospodarstvo, a posebice u gospodarstvo Europske unije.
Trenutačno je osnovni kratkoročni cilj hrvatske gospodarske
politike stabiliziranje udjela vanjske zaduženosti u BDP-u na 83
posto (izraženo u eurima) krajem prosinca 2005. godine. Međutim,
srednjoročni cilj takve politike mora biti stalno i postupno smanjivanje
zaduženosti prema inozemstvu. Tako se u projekciji platne bilance
Hrvatske planira postupno smanjivanje vanjske zaduženosti kako bi
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se udjel duga u BDP-u smanjio na oko 70 posto do 2010. godine. Na
ostvarivanje toga cilja – smanjivanje stupnja inozemne zaduženosti
– glavni utjecaj imat će porast izvoza roba i usluga te stalno
smanjivanje deficita tekućeg dijela platne bilance. Ukoliko se izvoz
iz Hrvatske ne bude dinamički povećavao po stopama rasta višim
od uvoza i BDP-a, neće se moći ostvariti nužno smanjivanje stupnja
inozemne zaduženosti zemlje. Ali, također, bez dinamičkog rasta
izvoza neće biti moguće ostvariti visoke i održive stope ekonomskog
rasta i smanjivanje previsoke nezaposlenosti, koju smatram ključnim
političkim, ekonomskim, ali i socijalnim problemom Hrvatske.
Ukratko, izvoz mora postati glavnim ciljem nove gospodarske
strategije Hrvatske, a to je i glavna tema današnjeg savjetovanja.
Od ovog skupa očekuje se da znanstveno razmotri ključne aspekte
izvozne privrede te da predloži najbolje modele za poticanje održivoga
ekonomskog rasta Hrvatske zasnovanog na izvozu roba i usluga. U
takvim aktivnostima, poštovane gospođe i poštovana gospodo, imate
podršku Predsjednika Republike.
Naposljetku, čestitam organizatorima – dr. Gusti Santiniju i dr.
Gordanu Družiću – na uspješnoj organizaciji ovako zanimljivog
skupa.
Želim vam uspješan rad!
Hvala lijepa!

