
 
 
 
Broj: 71/2011 
Zagreb, 25. svibnja 2011. 
 
 
 Nakon rasprave o „Stanju i trendovima u bankarskom sustavu“ te 
„Ključnim mjerama i trendovima monetarne politike“ na osnovi članka 29. stavak 
1. i članka 30. stavak 1. i 3. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i 
njegovih radnih tijela, Vijeće je na 167. sjednici održanoj 25. svibnja 2011. godine 
donijelo sljedeće 

 
MIŠLJENJE 

 
Gospodarsko-socijalno vijeće primilo je na znanje informaciju o „Stanju i trendovima u 

bankarskom sustavu“ s aspekta Hrvatske udruge banaka te informaciju o „Ključnim 

mjerama i trendovima monetarne politike“ s aspekta Hrvatske narodne banke. 

 
IZDVOJENO MIŠLJENJE VLADE RH 

 
1. Vlada RH ocjenjuje izuzetno značajnim aktivnosti bankarskog sektora i ulogu 

monetarne politike, te očekuje da poslovne banke i monetarna politika 
doprinose ostvarivanju mjera Programa gospodarskog oporavka i općim 
društvenim ciljevima. 

 
2. U proteklom razdoblju određenim mjerama i suradnjom s poslovnim bankama, 

Vlada RH je za potporu gospodarstvu kroz model „A plus“  osigurala financijska 
sredstva po prosječnoj kamati od četiri posto, snižene su kamate na trezorske 
zapise te su radi oživljavanja tržišta nekretnina i građevinskog sektora 
osigurana financijska sredstva za subvencioniranje stambenih kredita putem 
poslovnih banaka.  

 
3. Vlada RH očekuje da u realizaciji potpore poduzetnicima kroz model „B“ 

poslovne banke aktivno sudjeluju i pruže doprinos bržem gospodarskom 
oporavku i razvoju.  

 
IZDVOJENO MIŠLJENJE HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA 

 
1. HUP podupire otvoreni dijalog i konstruktivnu raspravu kakva se odvijala na 

sjednici GSV-a između HNB-a, predstavnika bankarskog financijskog sektora te 
sindikata, poslodavaca i Vlade RH. 
 

2. HUP uvažava napore i učinkovitost HNB-a u očuvanju stabilnosti monetarne 
politike i financijskog sustava te prepoznaje uspješnost poslovanja bankarskog 
financijskog sektora u proteklom periodu, ne samo u Hrvatskoj već i prema 
mjerilima koja se primjenjuju u europskom okruženju. No, usprkos činjenici da 
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je došlo do povećanja likvidnosti sustava, omogućenog otpuštanjem sredstava 
HNB-a, te kontinuiranom snižavanju kamata za građanstvo i gospodarstvo 
(prosječna kamatna stopa u Hrvatskoj 6%, prosječna kamatna stopa u EU 4%), 
stav je HUP-a da  financijsko tržište, uključujući sve ključne čimbenike, HNB, 
poslovne banke, institucije Javne vlasti MINGORP i Ministarstvo financija, nije u 
proteklom periodu svojim djelovanjem činilo dovoljno izravnih i efikasnih 
učinaka prema gospodarstvo pritisnuto krizom, čega je posljedica da se 
oporavak gospodarstva i BDP-a ne odvija niti blizu željenom dinamikom.  

 
3. Zbog toga HUP čvrsto inzistira na tome da HNB, institucije Javne vlasti i 

bankarski financijski sektor ulože nužne dodatne napore kako bi omogućili 
jednostavniji, aktivniji, brži i jeftiniji pristup povoljnom kapitalu, te se zalaže za 
kontinuirano koordiniranje Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija, 
HNB-a, hrvatskog bankarskog sektora i HUP-a u iznalaženju rješenja i mjera 
čijom bi se primjenom uspješnost i učinkovitost bankarskog sektora pretočila na 
uspješnost i učinkovitost hrvatskog gospodarskog sektora te time uspostavila 
njegova kvalitetnija pozicija za ulazak u EU. Ne možemo dovoljno naglasiti 
prevažnu činjenicu, da je u naročito fazi izlaska iz ekonomske krize potreba 
gospodarstva za kvalitetnim kapitalom nulti preduvjet njegovog pokretanja i 
bržeg izlaska iz krize. 

 
IZDVOJENO MIŠLJENJE SINDIKALNIH SREDIŠNJICA 

 

1. Sindikalne središnjice ne mogu prihvatiti tvrdnje predstavnika HUB-a kako su 
kamate na kredite hrvatskim građanima i gospodarstvu znatno više od kamata 
koje daju matične banke, vlasnice hrvatskih banaka svojim građanima i 
gospodarstvu svojih zemalja, radi toga što je rizik povrata kapitala u Republici 
Hrvatskoj znatno veći jer da je tome tako, ne bi se kapital banaka u RH 
povećavao od strane banaka vlasnica za 17,7 milijardi kuna, u razdoblju od 
2005.-2010.g. 
Zasigurno nitko ne bi u nesigurno tržište dodatno uložio tako veliki kapital.  
Ocjena je sindikalnih središnjca da je razlog tomu ulaganju isključivo profit koji 
je ostvaren za razdoblje od 2005-2010.g. u iznosu od 6,6 milijardi kuna. 

 
2. Sindikalne središnjice smatraju da je neprepoznavanje trenutka u kojem se RH 

nalazi od strane banaka dovelo do daljnjeg osiromašenja hrvatskih građana i 
gušenja gospodarstva u Republici Hrvatskoj. 

 
3. Isto tako, mišljenja smo da zakonodavna, izvršna i monetarna vlast RH nisu 

poduzele sve potrebne radnje kako bi bankarima jasnije i čvršće dala do znanja 
da svi oni koji zarađuju na hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima 
moraju biti toga svjesni, te se socijalno i razvojno odgovorno ponašati. 

 
4. Sindikalne središnjice smatraju kako je previše hrvatskih banaka u vlasništvu 

stranih banaka, što je zasigurno doprinijelo ovakvom ponašanju banaka. 
 

5. Bilo bi nužno potrebno znatno ojačati i okrupniti preostale banke u vlasništvu 
Republike Hrvatske, kako bi one zaozbiljno otvorile tržišnu utakmicu među 
bankama, a ne ovo što zasigurno imamo, a to je dogovor banaka o visini cijene 
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kapitala u RH, koja je svakako previsoka i ne daje nam nikakvu šansu da 
razvijemo konkurentno i tržišno orijentirano gospodarstvo. 
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