Izjava predstavnika Misije MMF-a
29. ožujka 2002.
Informacije koje sadrži Izjava postale su dostupne nakon što je pripremljeno Izvješće
Misije MMF-a o Republici Hrvatskoj, no one ne mijenjaju srž procjene Misije.
1. Kao što je navedeno u EBS/02/47, tri prethodne mjere trebale su biti provedene
prije no što Odbor razmotri drugo preispitivanje u okviru stand-by aranžmana s
Hrvatskom. Te su mjere sada dovršene. Sabor je 19. ožujka usvojio zakone o
privatizaciji HEP-a i INA-e, a 21. ožujka donesen je novi zakon o zapošljavanju.
Vlada je 7. ožujka odlučila imenovati konzorcij CA-IB, Zagreb i Deloitte &Touche,
Budimpešta svojim savjetnikom za privatizaciju HPB-a. Državna agencija za
osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) potpisala je 27. ožujka ugovor s tim
konzorcijem o pripremi prijedloga za privatizaciju 25 posto plus dvije dionice HPB-a
u 2002. godini. Prema informacijama koje je Misija primila 28. ožujka, ovaj će
ugovor biti izmijenjen čim bude moguće kako bi uključivao i privatizaciju daljnjih 50
posto dionica HPB-a u 2003. godini. Na temelju ove informacije, Misija smatra da je
ispunjena treća prethodna mjera, ali sa žaljenjem napominje da je prekršeno pravilo
po kojemu prethodne mjere trebaju biti ostvarene u roku od pet dana.
2. Napetosti u Vladi razriješene su nakon što se 15. ožujka peteročlana koalicija
sporazumjela o imenovanju dvaju novih ministara (gospodarstva i pomorstva,
prometa i veza). Sporazum je utemeljen na obnovljenoj predanosti makroekonomskoj
stabilnosti i strukturnim reformama.
3. Gospodarska aktivnost i dalje je snažna. Promatrano na međugodišnjoj razini,
promet u trgovini na malo realno je porastao za 10,9 posto u siječnju, dok je
prerađivačka industrija zabilježila rast od 5,7 u razdoblju od siječnja do veljače.
Godišnja stopa inflacije mjerena cijenama na malo iznosila je 2,8 posto u veljači,
nakon što je u siječnju privremeno porasla na 3,3 posto zbog povećanja cestarina i
trošarina na gorivo. Temeljna inflacija gotovo se nije mijenjala, iznosila je 1,8 posto,
a cijene pri proizvođačima nastavile su padati.
4. Veliki devizni priljevi povezani s konverzijom valuta EMU-a u euro nastavili su
se u siječnju, a prema preliminarnim podacima, i veljači. Većina tih priljeva ostala je
unutar bankovnog sustava, dovodeći do daljnjeg neto povećanja bankovnih depozita.
Rast kredita stanovništvu i poduzećima i dalje je snažan. Nastavljeni su aprecijacijski
pritisci na kunu, te je HNB ponovno intervenirao 15. ožujka prodajući sredstva u
domaćoj valuti. Čini se da će iznos međunarodnih pričuva koji je ciljan za kraj ožujka
biti vrlo lako ostvariv. Jednako tako se čini da će se lako ostvariti iznos neto domaće
aktive HNB-a ciljan za kraj ožujka, usprkos tome što je Riječkoj banci odobren hitan
kredit za likvidnost (vidi u daljnjem tekstu).
5. Zabrinutost oko velikih gubitaka nastalih trgovanjem valutama dovela je 14.
ožujka do povlačenja depozita iz Riječke banke, treće po veličini banke u Hrvatskoj.
HNB je hitno pomogao banci odobravanjem hitnog kredita za likvidnost, čime je
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izbjegnut sistemski učinak. 20. ožujka je Savjet HNB-a odobrio Državnoj agenciji za
osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) preuzimanje do 90 posto udjela u
Riječkoj banci, nakon što je Bayerische Landesbank Girozentrale München (BLB)
pristala predati DAB-u svoj udjel u banci od 59,9 posto. Nakon toga je imenovana
nova Uprava, a Vlada je najavila svoju namjeru da što prije moguće ponovno proda
banku.
6. Vlada je 21. ožujka odobrila program privatizacije INA-e, što je strukturna
kontrolna točka u okviru stand-by aranžmana za 31. ožujka 2002. Što se tiče
strukturnih mjera koje ne uvjetuje MMF, Sabor je 19. ožujka usvojio zakone o
reformi sektora obrane, koji će omogućiti znatno smanjenje broja zaposlenih u
državnom sektoru. S druge strane, prema sadašnjim će očekivanjima novi zakon o
bankama i zakon o industrijskim parkovima biti usvojeni na zasjedanju Sabora koje
počinje sredinom travnja 2002., dok o nacrtu zakona o uslugama stečajnih upravitelja
još uvijek raspravljaju stručnjaci koji sudjeluju u radu Vlade.
7. Sektori MMF-a trenutačno razmatraju nacrt izvješća o procjeni HNB-ovih
mehanizama za nadzor zaštite njegove imovine. Ta je procjena obuhvaćala pregled
financijskih izvješća za 2000. godinu koja su iznova pripremljena u skladu s
međunarodnim računovodstvenim standardima i revidirana u skladu s međunarodnim
revizijskim standardima, a njome nisu utvrđeni bitni nedostaci. Nacrt izvješća ipak
sadrži niz preporuka koje se odnose na područja sustava interne kontrole i eksterne
revizije HNB-a, te na sustav internih kontrola HNB-a. HNB je bio iznimno
kooperativan tijekom cijelog procesa procjenjivanja.

