Izjava predstavnika MMF-a o Republici Hrvatskoj
sastanak Izvršnog odbora
5. kolovoza 2002.
Informacije koje sadrži Izjava postale su dostupne nakon što je objavljeno izvješće
članova Misije o konzultacijama s Republikom Hrvatskom u vezi s člankom IV.
Statuta MMF-a (SM/02/230), no one ne mijenjaju srž procjene Misije.
1. Kao što je bilo predviđeno, nova četveročlana koalicijska vlada, i dalje
predvođena premijerom Račanom, dobila je podršku saborske većine 30. srpnja. Uz
izuzetak ministra gospodarstva nije bilo kadrovskih promjena u području
gospodarstva, a program nove vlade uglavnom je neizmijenjen, odnosno i dalje je
usredotočen na smanjenje nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti i izvoza,
smanjenje javnog duga, ubrzanje strukturnih reformi i poboljšanje djelotvornosti
javne uprave i sudstva.
2. Međugodišnja stopa inflacije mjerena cijenama na malo porasla je sa 1,8 posto u
svibnju na 2,2 posto u lipnju. Ipak, temeljna stopa inflacije ostala je 1,0 posto dok su
cijene pri proizvođačima bile 1,0 posto niže u usporedbi s lipnjem 2001. Tijekom
srpnja tečaj kune blago je deprecirao prema euru, uz izostanak deviznih intervencija.
3. Međugodišnja stopa rasta ukupnih likvidnih sredstava nastavila se smanjivati sa
(nedavno revidiranih) 37 posto u travnju na 34 posto u lipnju. Ipak, međugodišnja
stopa rasta kredita bila je 25,5 posto u lipnju, uz blago usporavanje rasta kredita
stanovništvu koje je neutralizirano povećanjem kredita poduzećima.
4. Razlika prinosa na Hrvatske obveznice mjerena indeksom obveznica tržišta u
nastajanju (EMBI) od svibnja je na razini od oko 120-130 baznih bodova, usprkos
velikom rastu razlike prinosa za globalni složeni EMBI. Hrvatski burzovni indeks
(CROBEX), iako smanjen za gotovo 20 posto u odnosu na svoju najvišu vrijednost
dosegnutu 20. svibnja, bio je 31. srpnja oko 11 posto veći na međugodišnjoj razini.
5. Vlada u ostavci odabrala je pet inozemnih ponuđača za obavljanje due diligence
postupka prije prodaje 25 posto udjela u naftnoj kompaniji (INA-i) u drugom dijelu
godine. Donesena je i odluka da se preostalih 25 posto udjela u Privrednoj banci,
drugoj po veličini banci u Hrvatskoj, proda njezinom većinskom stranom dioničaru.
6. Sabor je početkom srpnja usvojio novi zakon o bankama, neznatno izmijenjen u
odnosu na verziju o kojoj se raspravljalo s članovima Misije, te nove zakone o tržištu
vrijednosnih papira, štedno-kreditnim zadrugama i preuzimanju dioničkih društava. U
srpnju je ministar gospodarstva u ostavci dostavio Saboru prijedloge zakona o zaštiti
potrošača, promicanju ulaganja te trgovanju nekretninama.
7. Revidirani podaci pokazuju da je gornja granica fiskalnog deficita određena za
lipanj 2001. u okviru stand-by aranžmana koji je nedavno istekao premašena za 136
milijuna kuna (manje od 0,1 posto BDP-a). Ovo je rezultat povećanja iznosa
financiranja od strane domaćih banaka za 166 milijuna kuna. Revidirani podaci
odražavaju neto učinak prethodno neprijavljenih neto prodaja državnih obveznica u
portfeljima domaćih banaka strancima (413 milijuna kuna) i isključenja bankovnog
kredita u iznosu od 32,5 milijuna eura (247 milijuna kuna) odobrenog Hrvatskim

autocestama (HAC), koje nisu obuhvaćene fiskalnom konsolidacijom prema stand-by
aranžmanu. Ova revizija nije utjecala na ostvarenje gornjih granica određenih za
proračun u preostalom dijelu 2001., te nisu povučena sredstva odobrena stand-by
aranžmanom koji je istekao 18. svibnja 2002, a koji je sklopljen kao mjera opreza.

