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Institut "Ruđer Bošković": 
 
Dame i gospodo, ja sam se samo htio osvrnuti na neke elemente evaluacija stranih radnih 
grupa kao što je to CRE, te izvještaj Academia Europaea. Pročitate li te dokumente ono 
što je rektor naglasio da je sve to na neki način prelakirano i da je to blaži oblik. Izvještaji 
o stanju sveučilišta i znanosti u Hrvatskoj su katastrofalni. Hrvatska na ovaj način u 
akademskom svijetu ulazi u treću ligu. Ako želite biti treća liga nitko vas u tome ne može 
spriječiti. Ono što postajemo je to da više nitko neće smatrati da smo uopće interesantni. 
To bi morao biti motiv za neke određene promjene koje sami moramo provesti, ili će te 
promjene, sutra pod pritiskom Europske unije ili drugih organizacija biti nama 
nametnute. I mi ćemo poput Centralnoafričke Republike biti pod upravljanjem onih koji 
znaju i koji mogu postići da bi neke stvari bile napravljene. Drugi elemenat na koji vam 
ovdje skrećem pažnju. Postoji velika rasprava kod nas koliko se novaca zapravo izdaje za 
znanost i za onu djelatnost o kojoj ovdje razgovaramo. Te se procjene kreću negdje oko 
0,50 % bruto nacionalnog dohotka. Sve analize koje smo mi napravili oko naše Inicijative 
za promjenu položaja znanosti pokazuju da je u najboljem slučaju to izdvajanje negdje 
između 0,22 i 0,25% bruto nacionalnog dohotka. U materijalima koji se donose sa 
europske razine, te da bismo se priključili tom trendu financiranja znanosti, to izdvajanje 
bi moralo biti oko 1,5% do 1,6% BND. Znači ništa drugo nego bi trebalo od sutra 
ušesterostručiti izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje da bismo uopće držali korak a 
da se ne govori o tome kako bismo mogli pokušati nadoknaditi zaostatak od 10 godina. 
Drugih odgovora nema . I onda se postavlja pitanje da li biste, bilo ko od vas, da dobijete 
moć u ministarstvu ili u vladi da određujete budžet i da ga povećate 6 puta, da li biste ga 
dodijelili ovim današnjim strukturama? Ja sam duboko uvjeren da ne. Ne biste imali niti 
volje niti hrabrosti da u ove učmale strukture, koje upravo u ovim reportima bivaju 
ocijenjene onako kako to mi već dugo znamo, dali taj novac. Prema tome nemojte ni 
očekivati da će se financijski preduvjeti ostvariti prije nego što sveučilište i znanstvene in 
stitucije učine iznutra ono što moraju učiniti. Tu je elemenat onoga što bih htio ovdje 
naglasiti. Hvala! 


