MEĐUNARODNI MONETARNI FOND
DIREKCIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Informacija za javnost

Informacija za javnost
ZA OBJAVLJIVANJE ODMAH
1. kolovoza 2003.

Međunarodni monetarni fond
Washington, D.C. 20431 USA

MMF je zaključio prvo preispitivanje u okviru stand-by aranžmana s Hrvatskom
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) danas je zaključio prvo
preispitivanje uspješnosti Hrvatske u izvršenju programa kojeg podupire 14-mjesečni
stand-by aranžman u iznosu od 105,88 milijuna SPV-a (oko 147 milijuna američkih
dolara). Izvršni je odbor, u zaključivanju prvog preispitivanja, odobrio odgodu za
ispunjavanje strukturnog kriterija za ocjenu uspješnosti izvršenja programa koji se
odnosi na usvajanje smjernica za izdavanje državnih garancija. Hrvatske će vlasti
nastaviti tretirati stand-by kao aranžman sklopljen kao mjera opreza i ne namjeravaju
povlačiti sredstva koja su im stavljena na raspolaganje u okviru aranžmana (vidi
Priopćenje br. 03/13).
Nakon rasprave Izvršnog odbora o gospodarskim ostvarenjima u Hrvatskoj, gosp.
Augustin Carstens, zamjenik generalnog direktora i vršitelj dužnosti predsjedatelja, je
rekao:
"Hrvatska je ostvarila značajan napredak u pogledu ponovne uspostave snažnog
gospodarskog rasta i ostvarivanja stabilnosti cijena te je kontinuirano jačala svoju
poziciju neto međunarodnih pričuva. Ova ostvarenja gotovo u cijelosti počivaju na
višegodišnjim naporima usmjerenim na fiskalnu konsolidaciju kao i na, iako u nešto
manjoj mjeri, napretku ostvarenom na području provedbe strukturnih reformi.
Zahvaljujući fiskalnoj prilagodbi, ostvarivanje stabilizacije udjela javnog duga u
BDP-u je dostižno. Međutim, Hrvatska se suočila s novim izazovom, izrazito
snažnom ekspanzijom kredita privatnom sektoru koja je potaknula rast uvoza.
Popratno snažno pogoršanje tekućeg računa platne bilance financirano je inozemnim
zaduživanjem, što je dovelo do porasta udjela inozemnog duga u BDP-u. Smanjenje
eksterne neravnoteže, u što je moguće kraćem razdoblju, je stoga postalo urgentan
prioritet politike hrvatskih vlasti.
Pozdravljam odluku Vlade da se u razdoblju prije izbora odupre pritiscima
usmjerenim na slabljenje fiskalne politike. Očekuje se da će deficit proračuna opće
države, zbog poboljšanih izgleda koji se odnose na prihode, biti smanjen na 4,6 posto
BDP-a u 2003. Međutim, dalju fiskalnu prilagodbu bit će potrebno provoditi i nakon
2003. zbog popriličnog fiskalnog deficita i deficita tekućeg računa platne bilance.
Prihodi od privatizacije, ostvareni u iznosu većem od planiranoga, i striktna primjena
novih kriterija za izdavanje državnih garancija trebali bi olakšati stabilizaciju ili čak

smanjiti udjel javnog duga u BDP-u. Vladu se ohrabruju da potrebe za zaduživanjem,
u omjeru u kojem je to moguće, zadovoljava na domaćem tržištu kapitala kako bi se
potaknuo njegov razvoj, zaustavili aprecijacijski pritisci i apsorbirala likvidnost.
Zbog primjene administrativnih ograničenja, monetarne su vlasti postigle određeni
uspjeh u usporavanju kreditne ekspanzije. Međutim, kako te mjere narušavaju
konkurenciju i ohrabruju manipuliranje bilancama, pozdravljam odluku hrvatskih
vlasti da ih na početku 2004. zamijeni bonitetnim mjerama. Hrvatske će vlasti u
međuvremenu pažljivo pratiti kretanja na tekućem računu platne bilance i, kada to
bude primjereno, pojačati učinak tih mjera tradicionalnim pooštravanjem monetarne
politike.
Zabilježene razine tečaja općenito su primjerene. Iako su banke dobro kapitalizirane i
velikim dijelom u stranom vlasništvu, pozdravljam pojačane napore središnje banke
usmjerene na upozoravanje gospodarskih subjekata na nepokrivene devizne pozicije i
jačanje kapaciteta središnje banke za procjenu rizika vezanih uz financijsko zdravlje
bankovnog sustava.
Tempo provođenja reformi je znatno ubrzan zbog toga što je Sabor nedavno usvojio
zakone o stečaju, proračunu, trgovačkim društvima, tržišnom natjecanju, deviznom
poslovanju i radu. Vlada se sad treba usredotočiti na restrukturiranje javnih poduzeća
i privatizaciju, kao i na ostale mjere koje imaju za cilj promicanje hrvatske zamolbe
za kandidaturu za članstvo u EU", izjavio je na kraju gosp. Carstens.

