Okvir monetarne politike
Objavljeno: 31.1.2015.
Okvir monetarne politike HNB-a temelji se na održavanju stabilnosti nominalnog tečaja kune prema euru.
Stabilan tečaj kune prema euru predstavlja tzv. nominalno sidro monetarne politike kojim HNB stabilizira
inflacijska očekivanja, a naposljetku i inflaciju.
U većini zemalja osnovni je cilj monetarne politike održavanje stabilnosti cijena, no središnje banke
ostvaruju taj cilj na različite načine. Okvir monetarne politike način je na koji središnja banka
instrumentima monetarne politike ostvaruje svoj cilj. Za svoj okvir provođenja monetarne politike
središnje banke obično odabiru određenu varijablu na čiju razinu i/ili dinamiku kretanja mogu utjecati te
preko nje posredno ostvarivati svoj osnovni cilj - održavanje stabilnosti cijena. Ta varijabla, primjerice,
može biti kamatna stopa, nominalni tečaj ili neki monetarni agregat. U skladu s tim, okvir za provođenje
monetarne politike može se temeljiti na tečajnom sidru, monetarnom sidru, ciljanju inflacije ili može biti
mješovit.
Hrvatska narodna banka odabrala je stabilnost tečaja kune prema euru kao nominalno sidro monetarne
politike. Održavanjem stabilnosti tečaja kune prema euru HNB posredno utječe na svoj temeljni cilj, a to
je stabilnost cijena. S obzirom na visoku euroizaciju hrvatskoga bankovnog sustava, stabilnost tečaja jest
alat kojim HNB održava i financijsku stabilnost, što sve skupa osigurava makroekonomsku stabilnost
zemlje i očuvanje realne vrijednosti novčanih sredstava svih sektora gospodarstva.
Zašto je važna stabilnost tečaja kune prema euru
Izbor monetarnog okvira i sidra monetarne politike ovisi o važnim obilježjima i osobitostima
gospodarstva. Za hrvatsko gospodarstvo to su: (a) izrazito visoka razina euroizacije; (b) činjenica da je
Hrvatska malo i otvoreno gospodarstvo; (c) visoka uvozna ovisnost; i (d) visoka zaduženost u stranoj
valuti svih domaćih sektora. Među njima je najvažniji visok stupanj euroizacije.
1. Euroizacija je pojam koji označuje visoku zastupljenost strane valute, odnosno eura, kao valute
štednje i mjerila vrijednosti u nekom gospodarstvu. U Hrvatskoj je visoka euroizacija posljedica
dosadašnjih iskustava s visokom inflacijom koja su dovela do dugoročno ukorijenjenog
nepovjerenja u domaću valutu, a koje se zadržava na visokoj razini unatoč stabilnosti kune od
njezina uvođenja do danas. Posljedica je toga i činjenica da Hrvatsku karakterizira visok stupanj
valutne supstitucije (zamjene domaće valute stranom valutom), koja se ogleda u tome da najveći
dio depozita u bankama čine devizni depoziti (više od 80%), i to dominantno u eurima.
Posljedica je visoke depozitne euroizacije visoka kreditna euroizacija. Naime, banke nastoje i
obvezne su, prema zakonskim propisima, zaštititi se od rizika promjene tečaja (valutnog rizika)
kako bi očuvale svoju financijsku stabilnost i zadržale povjerenje svojih klijenata. Stoga banke s
velikim udjelom deviznih depozita ujedno i odobravaju velik udio kredita u stranoj valuti ili
vezanih valutnom klauzulom uz tečaj strane valute. Kao posljedica toga, oko dvije trećine
plasmana hrvatskih banaka vezano je uz tečaj strane valute.
2. Hrvatsko je gospodarstvo malo i otvoreno, što znači da razmjena robe i usluga s inozemstvom ima
velik utjecaj na ukupnu gospodarsku aktivnost u Hrvatskoj. Zajednički udio izvoza i uvoza robe i
usluga u bruto domaćem proizvodu iznosio je 90% u 2014. godini, pri čemu se više od polovine

robnog izvoza i oko 60% robnog uvoza odnosilo na zemlje članice europodručja. Osim toga, i
cijene izvoznih usluga, koje su najviše povezane s turizmom, uvelike su povezane s tečajem kune
prema euru budući da više od 60% dolazaka i noćenja stranih gostiju u Hrvatskoj ostvaruju gosti
iz zemalja europodručja. Veća kolebanja tečaja kune prema euru dovela bi do učestale
promjenjivosti uvoznih i izvoznih cijena, čime bi se otežala njihova predvidivost i povećala
neizvjesnost u poslovanju s inozemstvom.
3. Zbog visoke uvozne ovisnosti hrvatskoga gospodarstva domaće su cijene osjetljive na promjene
tečaja. S obzirom na to da velik dio dobara na hrvatskom tržištu potječe od uvoza iz europodručja
(oko 60% u 2014.), znatniji porast tečaja kune prema euru mogao bi dovesti do rasta cijena tih
dobara izraženih u kunama, a posredno i do rasta opće razine cijena, odnosno inflacije. Uz
promjene tečaja vezana su i inflacijska očekivanja kućanstava, koja su osobito izražena zbog loših
iskustava s visokom inflacijom na ovim prostorima u prošlosti.
4. Uz visoku euroizaciju duga prema domaćim bankama, hrvatsko je gospodarstvo dodatno izloženo
tečajnim rizicima i zbog visoke razine inozemnog duga koji je najvećim dijelom iskazan u eurima.
Naime, većina zemalja ne može se zadužiti u inozemstvu u vlastitoj valuti (samo vrlo mali broj
zemalja ima tu mogućnost i valute tih zemlja zovu se "svjetske rezervne valute"). Kako je velik
dio zaduženja svih domaćih sektora vezan uz tečaj eura, hrvatski građani, poduzeća i država
izrazito su ranjivi na znatnije promjene tečaja kune prema euru jer bi im slabljenje kune u odnosu
na euro uvelike povećalo teret otplate njihova duga.
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