HR

VIJEĆE
EUROPSKE U IJE
Bruxelles, 28. siječnja 2014.
5646/14
(OR. en)
PRESSE 29

Vijeće pokreće postupak u slučaju prekomjernog deficita za
Hrvatsku
Vijeće je danas 1 pokrenulo postupak u slučaju prekomjernog deficita za Hrvatsku,
donijevši odluku 2 o postojanju prekomjernog državnog deficita te preporuku 3 u kojoj su
određene mjere koje treba poduzeti u svrhu ispravka deficita do 2016.
Vijeće se složilo sa stajalištem Komisije prema kojem Hrvatska ne ispunjava kriterije EU-a
u vezi s deficitom i dugom.
Prema podacima koje su dostavila hrvatska nadležna tijela, državni deficit Hrvatske u
2013. bio je znatno iznad referentne vrijednosti u iznosu od 3 % BDP-a te se očekuje da će
se još povećati u 2014. i 2015. U jesenskoj prognozi Komisije iz 2013. predviđa se da će se
deficit povećati te će iznositi više od 6 % BDP-a u razdoblju od 2013. do 2015. ako se ne
poduzmu korektivne mjere. To je djelomično posljedica ozbiljnog gospodarskog pada –
procjenjuje se da se gospodarska aktivnost od vrhunca u 2008. smanjila za gotovo 12 %.
Vijeće smatra da iako je predviđeno prekoračenje referentne vrijednosti iznimno, ono se ne
može smatrati privremenim.
U jesenskoj prognozi Komisije navedeno je da je opći državni dug Hrvatske dostigao 59,7
% BDP-a u 2013. U nepromijenjenom scenariju politike, očekuje se da će opći državni dug
u 2014. premašiti referentnu vrijednost EU-a od 60 % BDP-a u pogledu državnog duga.

1
2
3

Na sastanku Vijeća za gospodarske i financijske poslove.
Na temelju članka 126. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).
Na temelju članka 126. stavka 7. UFEU-a.
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Predviđanja hrvatskih nadležnih tijela i službi Komisije potvrđuju taj uzlazni trend, koji se
može pripisati stalnim visokim deficitima i slaboj gospodarskoj aktivnosti, a očekuje se da
će tako i ostati nakon razdoblja obuhvaćenog prognozom. Stoga kriterij duga EU-a nije
ispunjen.
Vijeće u svojoj preporuci poziva Hrvatsku da ispravi deficit do 2016. U njoj su određeni
ciljevi deficita od 4,6 % BDP-a u 2014., 3,5 % BDP-a u 2015. i 2,7 % BDP-a u 2016., što
odgovara godišnjem poboljšanju strukturnog salda od 0,5 % BDP-a u 2014., 0,9 % BDP-a
u 2015. i 0,7 % BDP-a u 2016.
Vijeće utvrđuje rok do 30. travnja 2014. do kojeg Hrvatska treba poduzeti učinkovito
djelovanje i detaljno izvijestiti o strategiji konsolidacije koju predviđa za postizanje tih
ciljeva.
Nadalje, Vijeće poziva hrvatska nadležna tijela da provedu temeljitu reviziju rashoda, da
poboljšaju poštovanje poreznih obveza i povećaju djelotvornost porezne uprave te
poboljšaju institucionalni okvir javnih financija. Vijeće poziva hrvatska nadležna tijela da
provedu strukturne reforme, posebice u pogledu nefleksibilnog tržišta rada i nepovoljnog
poslovnog okruženja, te da poboljšaju kvalitetu javne uprave s ciljem promicanja
potencijalnog rasta BDP-a.
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