PRILOG I.
Zagreb, Hrvatska
11. ožujka 2002.

gosp. Horst Köhler,
generalni direktor
Međunarodni monetarni fond
Washington, D.C. 20431
SAD

Poštovani gospodine Köhleru,
1.
U ovom je pismu opisana ekonomska politika koju hrvatske vlasti namjeravaju
provoditi tijekom preostalog razdoblja provedbe stand-by aranžmana kojega je Izvršni
odbor Međunarodnoga monetarnog fonda odobrio 19. ožujka 2001.; predloženi su
kvantitativni kriteriji za ocjenu uspješnosti izvršenja programa i dodatna strukturna
kontrolna točka za kraj razdoblja provedbe programa 31. ožujka 2002., te je zatražena
modifikacija jednog postojećeg strukturnog kriterija za ocjenu uspješnosti izvršenja
programa koji je određen za 31. ožujka 2002. Ciljevi politike navedeni u (i)
Memorandumu o ekonomskoj i financijskoj politici koji je priložen našem pismu
namjere od 31. siječnja 2001., (ii) Dodatnom memorandumu o ekonomskoj i
financijskoj politici koji je priložen našem pismu namjere od 29. kolovoza 2001. i (iii)
našem dopunskom pismu namjere od 31. listopada 2001. i dalje su u potpunosti naše
obveze prema aranžmanu osim ako je drugačije navedeno u ovome pismu namjere.
2.
Kriteriji za ocjenu uspješnosti izvršenja programa za 31. prosinca 2001. su
zadovoljeni uz izuzetak kriterija koji se odnosi na dospjele neplaćene obveze države,
koje su malo veće od programom zacrtanih, te kriterija u vezi sa zaduženosti države
kod domaćih banaka i ugovaranjem i davanjem jamstava za dug javnog sektora, koji
su bitno veći od programom predviđenih. Sva tri neispunjenja kriterija rezultat su
podbačaja privatizacijskih prihoda. Da bismo nadoknadili neispunjenje kriterija
vezanog uz dospjele neplaćene obveze planirali smo znatno ubrzati smanjenje
dospjelih neplaćenih obveza u prvom tromjesečju 2002. Kako nismo promijenili
opseg našeg privatizacijskog programa, očekujemo da će okretanje prema većem
financiranju od strane domaćih banaka biti također privremeno. Kako je navedeno u
točki 8., eventualni višak privatizacijskih prihoda u 2002. namjeravamo iskoristiti za
smanjenje zaduženosti države.
3.
Makroekonomska kretanja u 2001. bila su bolja od programom predviđenih:
gospodarski je rast bio veći, stopa inflacije niža, a povećanje međunarodnih pričuva
veće od onog koje je predviđeno u izvornom programu. Bez obzira na nepovoljne
vanjske okolnosti, očekujemo da će se realni rast BDP-a u 2002. godini umjereno
usporiti na 3,5 posto te da će se stopa inflacija dodatno smanjiti na prosječnu godišnju
stopu od najviše 4 posto unatoč povećanju trošarina i administrativno reguliranih
cijena. Na temelju ovih pretpostavki pripremljen je naš fiskalni i monetarni program
za 2002.
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4.
Proračun koji je Sabor usvojio pretpostavlja daljnje smanjenje deficita
proračuna konsolidirane središnje države sa 5,4 posto BDP-a u 2001. na 4,25 posto
BDP-a u 2002. Očekuje se da će se istovremeno udjel rashoda u BDP-u dodatno
smanjiti sa 43,3 posto u 2001. na 41,0 posto u 2002. Omjer državnog duga prema
BDP-u smanjio bi se sa 50,7 posto na kraju 2001. na 50,4 posto na kraju 2002., uz
pretpostavku da neće biti daljnjeg povećanja duga za koji jamči država (isplaćenog i
nepodmirenog). Ovime nastavljamo provedbu našeg srednjoročnog programa fiskalne
konsolidacije kojemu je cilj smanjenje i konačno stabiliziranje omjera javnog duga
prema BDP-u, uz istovremeno povećanje učinkovitosti fiskalnih operacija i smanjenje
veličine državnog sektora.
5.
Proračunom za 2002. teži se povećati transparentnost uključivanjem svih pet
izvanproračunskih fondova1 u proračun središnje države, uključivanjem u proračun
vlastitih sredstava (procijenjenih na 0,5 posto BDP-a) i rashoda proračunskih
korisnika, te predstavljanjem proračuna na modificiranom obračunskom načelu prema
kojemu se privatizacijski prihodi prikazuju kao stavka financiranja. Istovremeno smo,
kao znak Vladine odlučnosti da smanji nezaposlenost i poveća životni standard u
cijeloj zemlji, osnovali dva fonda za razvoj i zapošljavanje te za regionalni razvoj.
Ovi su fondovi obuhvaćeni proračunom i ovlašteni potrošiti do 2 posto BDP-a, a
usmjeravat će privatizacijske prihode i dodatne proračunske izvore u odabrane
prioritetne kapitalne investicije i projekte vezane uz tržište radne snage u cilju
pridobivanja podrške za privatizaciju i rješavanja zamijećenog nedostatka orijentacije
Vladine politike prema razvoju i tržištu rada. Upravljanje fondovima neće iziskivati
povećanje broja zaposlenih, a njihove će aktivnosti biti pod nadzorom Sabora.
Sredinom 2002. namjeravamo obaviti pregled njihovog poslovanja. U skladu s
preporukama tehničke misije MMF-a, odgodili smo provedbu druge i treće faze našeg
plana decentralizacije. Prva će faza ipak biti dovršena početkom 2002. tako što će
odgovornost za operativne troškove i troškove održavanja domova za stare i nemoćne
osobe biti prebačena na tijela lokalne uprave.
6.
Očekuje se da će se udjel prihoda u BDP-u dodatno smanjiti, sa 38,4 posto na
37,2 posto BDP-a, usprkos povećanju trošarina na automobile i pivo, novom porezu
na obvezno osiguranje vozila, mjerama za poboljšanje naplate doprinosa za socijalno
osiguranje i uključivanju vlastitih prihoda ministarstava u proračun. Dok smanjenje
uvoznih pristojbi i cjelogodišnji učinak decentralizacije neće dovesti do značajnijeg
smanjenja prihoda, očekuje se da će uvođenje drugog stupa mirovinskog osiguranja
od 1. siječnja 2002. dovesti do smanjenja prihoda u iznosu od 1,2 posto BDP-a.
7.
Smanjenje deficita iznova se može u potpunosti pripisati smanjenju udjela
rashoda u BDP-u. Od većih rashodnih kategorija samo će plaćanja po kamatama rasti
brže od nominalnog BDP-a. Očekuje se da će se sve ostale kategorije rashoda (plaće,
robe i ostale usluge, subvencije i transferi, te investicije i neto posudbe) smanjiti u
odnosu na BDP za ukupno 2,6 postotna boda. Uz zadržavanje sadašnje osnovice plaće
u 2002., očekujemo da ćemo otpuštanjima, posebice u sektoru obrane, ostvariti
dostatne uštede kako bismo ispravili neke nepravičnosti u plaćama, a ujedno zadržali
rashode za plaće ispod proračunom zacrtane razine. Iako je predviđeno da će se
1

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod
za zapošljavanje, Fond doplatka za djecu i javno poduzeće Hrvatske vode
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socijalni rashodi (uključujući i gotovinske naknade i pružanje zdravstvenih usluga)
smanjiti za gotovo 1,4 posto BDP-a zbog mjera usvojenih u rujnu i listopadu 2001.,
ukupno smanjenje iznosa subvencija i tekućih transfera ipak će biti manje od
predviđenog zbog uvođenja novih subvencija za otvaranje novih radnih mjesta i
poljoprivredni i industrijski razvoj. Za to namijenjeni rashodi dvaju novih fondova
većinom će se financirati privatizacijskim prihodima. Namjeravamo ograničiti
mogućnost da se ti fondovi financiraju unaprijed iz drugih izvora na 20 posto
proračunom predviđenih privatizacijskih prihoda (tj. 500 milijuna kuna ili 0,25 posto
BDP-a). U prvom tromjesečju 2002. ovo financiranje unaprijed iz drugih izvora neće
premašiti polovicu tog iznosa (Prilog I., napomena 3.).
8.
Očekuje se da će nakon financiranja deficita privatizacijskim prihodima u
iznosu od 1,5 posto BDP-a te neto inozemnim posudbama od 2,9 posto BDP-a biti
ostvaren domaći višak financiranja od 0,2 posto BDP-a. Kako je vjerojatno da će
privatni mirovinski fondovi i ostale nebankovne institucije apsorbirati značajan iznos
državnog duga (2,3 posto BDP-a), preostali će višak biti dovoljno velik za
podmirivanje preostalih dospjelih neplaćenih obveza države (0,3 posto BDP-a) i
smanjenje zaduženosti kod domaćih banaka (za 2,2 BDP-a). Vlada još uvijek utvrđuje
svoje privatizacijske planove, ali su u proračun uračunati znatno manji privatizacijski
prihodi nego u prošlosti. Bilo koji višak u ostvarenju prihoda tijekom 2002. bit će
iskorišten za smanjenje zaduženosti države. Očekuje se da će oko jedna četvrtina
ukupnog godišnjeg iznosa predviđenog proračunom biti ostvarena do kraja ožujka
2002. uglavnom privatizacijom Dubrovačke banke i prodajom preostalog državnog
udjela u Splitskoj banci. Isto tako, već smo dobili 102 milijuna USD na temelju
nedavno odobrenog zajma Svjetske banke za strukturnu prilagodbu (engl. Structural
Adjustment Loan, SAL) i posudili 500 milijuna eura na međunarodnom tržištu
kapitala.
9.
Kumulativni deficit proračuna konsolidirane središnje države u prvom
tromjesečju 2002. bit će jedan od kriterija za ocjenu uspješnosti izvršenja programa
određenih stand-by aranžmanom za 31. ožujka 2002. Taj će deficit biti usklađen za
iznos u kojem će doprinosi za socijalno osiguranje koje će prikupiti privatni
mirovinski fondovi odstupati od projiciranog iznosa (Prilog I.). U skladu s planovima
za financiranje deficita u prvom tromjesečju, predloženi su i kriteriji za ocjenu
uspješnosti izvršenja programa u vezi s neto posudbama od bankovnog sustava i
dospjelim neplaćenim obvezama proračuna konsolidirane središnje države za 31.
ožujka 2002. Planirano smanjenje neto posudbi od banaka bit će smanjeno u iznosu
do 500 milijuna kuna radi uračunavanja iznosa kojim će rashodi dvaju novih
proračunskih fondova biti unaprijed financirani iz drugih izvora (Prilog I.). Usto su
kao kriteriji za ocjenu uspješnosti izvršenja programa za kraj ožujka 2002. predložene
i gornje granice za stanje kratkoročnoga inozemnog javnog duga i ugovaranje i
davanje jamstava za neprivilegirani inozemni javni dug koji dospijeva u razdoblju
dužem od godinu dana (u okviru kojih je određena i podgranica za dug koji dospijeva
u razdoblju kraćem od 5 godina) (Prilog I.).
10.
Odmah ćemo započeti s radom na proširenju obuhvata državnog sektora. U
tom ćemo cilju tijekom 2002. u odnedavna prošireni proračun konsolidirati: fiskalne
operacije županija i većih gradova, nedavno osnovanu agenciju za gradnju autocesta
(Hrvatske autoceste) i agenciju za gradnju i održavanje cesta (Hrvatske ceste),
Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) i Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i
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sanaciju banaka (DAB).2 U ožujku 2002. MMF će nam pružiti tehničku pomoć za
uspostavljanje sustava izvješćivanja i rješavanje poteškoća s kojima smo se susreli u
upotrebi novog kontnog plana. Od 1. siječnja 2002. transakcije svih bivših
izvanproračunskih fondova obavljat će se preko jedinstvenog računa Državne riznice,
uz istovremeno zatvaranje pojedinačnih računa ministarstava. Iako oko 2400 računa
proračunskih korisnika ne može biti odmah zatvoreno zbog pravnih zapreka,
proračunski prihodi i rashodi neće u 2002. više biti izvršavani preko tih računa.
Poboljšanje programske podrške za sustav jedinstvenog računa Državne riznice će od
početka 2002. omogućiti svakodnevno izvješćivanje o dospjelim neplaćenim
obvezama
11.
U skladu s novim Zakonom o HNB-u, cilj monetarne politike i dalje je
stabilnost cijena. Tijekom 2002., HNB namjerava ostvariti taj cilj prvenstveno
održavanjem uglavnom stabilnog tečaja. U izgledima vezanim uz tekući račun platne
bilance nema znakova da je sadašnja razina tečaja neprimjerena. Ako primarni novac
premaši svoju projiciranu razinu, HNB će se konzultirati s MMF-om kako bi utvrdio
opravdavaju li inflacijski izgledi nesterilizirano povećanje međunarodnih pričuva
(Prilog I.).
12.
Monetarni program usvojen za 2002. usmjeren je na održavanje bruto
međunarodnih pričuva u prosječnom iznosu od oko pet mjeseci uvoza, a temelji se na
pretpostavci da će značajan dio priljeva povezanih s konverzijom u euro ostati u
bankovnom sustavu. Ipak, određeni se odljevi mogu očekivati početkom 2002., a
također se očekuje da će se na godišnjoj razini brzina remonetizacije znatno usporiti
tijekom 2002. Državni višak financiranja ostavit će dovoljno prostora za neinflatornu
kreditnu ekspanziju nedržavnom sektoru. To bi, uz smanjenje dospjelih neplaćenih
obveza države, financiranje od strane privatnih mirovinskih fondova, nastavak dobre
profitabilnosti te očekivano usporavanje rasta kredita sektoru stanovništva, trebalo
omogućiti daljnji oporavak investicija. Da bi se u prvom tromjesečju 2002. sačuvao
pristup privatnog sektora kreditima domaćih banaka predložen je za 31. ožujka 2002.
kriterij za ocjenu uspješnosti izvršenja programa vezan uz kredite koje 10 velikih
javnih poduzeća mogu dobiti od banaka (Prilog I.). Također su predloženi kriteriji za
ocjenu uspješnosti izvršenja programa koji se odnose na stanje neto raspoloživih
međunarodnih pričuva HNB-a i neto domaće aktive HNB-a na kraju ožujka 2002.
(Prilog I.).
13.
U provedbi svojeg monetarnog programa HNB će postupati razborito. Opseg
povlačenja depozita nakon konverzije u euro je neizvjestan, a neočekivano velike
odljeve - koji bi doveli do smanjene potražnje za kunskim obveznim pričuvama možda će biti potrebno neutralizirati brzim smanjenjem likvidnosti. U svakom
slučaju, HNB ne namjerava dodatno smanjiti stopu obvezne pričuve tijekom
preostalog razdoblja provedbe aranžmana. Kao osnovu za svoje učinkovito
upravljanje likvidnošću, HNB će poboljšati svoje prognoziranje kratkoročne
likvidnosti. U tu će svrhu Ministarstvo financija od 1. travnja 2002. početi HNB-u
redovno dostavljati informacije o svojim projekcijama novčanog toka.

2

Financijske operacije razvojne banke (HBOR-a) i dalje će se pratiti izvan ove konsolidacije, uz
uporabu iste GFS (engl. Government Finance Statistics - Statistika javnih financija) metodologije.
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14.
Prijedlog novog zakona o bankama kojim će se pojačati zakonski okvir, što će
obuhvaćati i konsolidirani nadzor te adekvatnost kapitala (tržišni rizici nisu
obuhvaćeni) prošao je prvo čitanje u Saboru, a očekuje se da će biti usvojen do kraja
ožujka 2002. U sklopu zadnjeg dijela velikih reformi platnog sustava 14. prosinca
2001. usvojeni su novi Zakon o platnom prometu u zemlji te Zakon o financijskoj
agenciji. Od 1. travnja 2002. platni promet mogu obavljati i banke, a ne samo domaća
agencija za platni promet (Financijska agencija - FINA, bivši ZAP). Novi Zakon o
financijskoj agenciji propisuje da uprava Financijske agencije do kraja 2002. mora
odrediti koje će usluge biti privatizirane, uključujući i Nacionalni klirinški sustav
(NKS).
15.
Uviđamo da je postignuti napredak nedostatan za poboljšanje učinkovitosti
gospodarstva i privlačenje stranog kapitala. Stoga ćemo pojačati svoje privatizacijske
napore kako bi sredstva u državnom vlasništvu bila bolje iskorištena. U 2002. ćemo
svakako privatizirati Croatia banku i Croatia osiguranje, dijelove INA-e te prodati
preostale udjele u Riječkoj banci i Privrednoj banci. Zakone kojima se odobravaju
privatizacija INA-e i HEP-a Sabor će usvojiti do 20. ožujka 2002. (prethodna mjera;
Prilog II.), te će time ispuniti mjeru koja je bila jedna od aranžmanom predviđenih
strukturnih kontrolnih točaka za 31. prosinca 2001. Program privatizacije INA-e bit će
razvijen do kraja ožujka 2002., što je ujedno nova strukturna kontrolna točka. Prema
ovom programu barem 25 posto INA-e bit će privatizirano u drugoj polovici 2002. u
skladu s nedavno usvojenom odlukom Vlade. Zbog smanjenih cijena
telekomunikacijskih poduzeća odlučili smo odgoditi inicijalnu javnu ponudu HT-a.
Ako se tržišni uvjeti poboljšaju, u 2002. ćemo započeti s inicijalnom javnom
ponudom.
16.
Također ćemo privatizirati Hrvatsku poštansku banku (HPB). Uspješnost
njezina poslovanja poboljšala se pod novom upravom, njezin portfelj plasmana koji
nisu donosili zaradu prodan je Hrvatskom fondu za privatizaciju, a naknade za
korištenje prostorija i opreme Hrvatske pošte su smanjene. HPB je ostvarila malu (još
nerevidiranu) dobit u 2001., a očekuje se i mala dobit u 2002. Koeficijent
adekvatnosti kapitala HPB-a sada je vrlo visok, a banka u doglednoj budućnosti neće
trebati proračunsku pomoć. Ipak, za dugoročnu opstojnost banci je potreban strateški
ulagač. Stoga smo imenovali savjetnika za njezinu privatizaciju (prethodna mjera;
Prilog II.) koji će do 15. svibnja 2002. pripremiti plan prodaje udjela u HPB-u koji će
biti dovoljno velik da Vlada više neće imati mogućnost davanja veta na odluke
Uprave. Do 30. lipnja 2002. skupština dioničara HPB-a donijet će odluku o načinu
privatizacije HPB-a u skladu s preporukama savjetnika za privatizaciju. U
međuvremenu, već smo se obratili IFC-u kao mogućem ulagaču u HPB.
17.
Da bismo privukli strana ulaganja usvojili smo niz mjera koje je predložila
Savjetodavna služba za strana ulaganja (engl. Foreign Investment Advisory Service,
FIAS) Svjetske banke u cilju smanjenja administrativnih prepreka, te otvorili one-stop
shop kako bismo olakšali davanje informacija potencijalnim ulagačima i dobivanje
viza, dozvola i odobrenja. Očekujemo da će do kraja ožujka Sabor usvojiti zakon o
industrijskim parkovima. Također očekujemo da ćemo do kraja ožujka 2002. u Sabor
uputiti prijedlog zakona o poslovanju stečajnih upravitelja kojemu je cilj poboljšati
stručnost ovlaštenih stečajnih upravitelja.
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18.
Financijska disciplina javnih poduzeća je poboljšana. Smanjeni su troškovi
rada i broj zaposlenih u 10 velikih javnih poduzeća koja su pod strogim nadzorom
(njihov popis može se vidjeti u Dodatku VI. Dodatnog memoranduma o ekonomskoj i
financijskoj politici). Uz to, broj zaposlenih u državnom sektoru smanjili smo ispod
limita dogovorenog za 31. prosinca 2001. Ipak, zbog kašnjenja u donošenju zakona o
reformi sektora obrane do kraja svibnja 2002. nećemo uspjeti ostvariti naše ciljano
smanjenje broja zaposlenih koje je određeno za kraj ožujka 2002. (strukturni kriterij
za ocjenu uspješnosti izvršenja programa). Zbog toga molimo modifikaciju ovog
strukturnog kriterija za ocjenu uspješnosti izvršenja programa (Prilog II.). Dodatno
smanjenje broja zaposlenih u državnom sektoru bit će provedeno u preostalom dijelu
2002. na temelju novog zakona kojemu je cilj restrukturiranje i moderniziranje
sektora obrane, a očekujemo da će ga Sabor usvojiti do 15. ožujka 2002. Očekujemo
da će se apsorpcija nezaposlene radne snage poboljšati nakon provedbe nedavno
donesenog zakona o zapošljavanju (prethodna mjera; Prilog II.) i zakona o radu, koji
bi prema očekivanjima trebao biti donesen do 30. lipnja 2002. Ovi će napori biti
potpomognuti prekvalifikacijom i ostalim aktivnim mjerama zacrtanim u proračunu
za 2002. koje se odnose na tržište rada, a koje će djelomično biti financirane kreditom
Svjetske banke.
19.
Na temelju naših dosadašnjih postignuća i mjera politike opisanih u ovom
pismu namjere, molimo dovršenje drugog preispitivanja u okviru stand-by aranžmana
te odgađanje ispunjavanja triju kriterija za ocjenu uspješnosti izvršenja programa
navedenih u točki 2. Vjerujemo da se mjerama navedenim u ovom pismu namjere
mogu postići ciljevi našeg gospodarskog programa, ali smo spremni poduzeti sve
dodatne mjere kako bismo osigurali njegovu provedbu. I dalje ćemo usko surađivati s
MMF-om u skladu s politikom MMF-a koja se odnosi na ovu vrstu suradnje.
Razgovori o aranžmanu koji bi slijedio trenutačni aranžman omogućit će procjenu
napretka u provedbi programa i postizanje dogovora koji će možda biti nužni za
ostvarenje ciljeva sadašnjeg programa.
20.
Želimo potvrditi da ne namjeravamo povlačiti sredstva koja će nam biti
stavljena na raspolaganje u okviru aranžmana nakon završetka drugog preispitivanja
provedbe programa te zadovoljavanja kriterija za ocjenu uspješnosti izvršenja
programa za 31. ožujka 2002.

S poštovanjem,
Slavko Linić,
potpredsjednik Vlade

Prilozi

Mato Crkvenac,
ministar financija

Željko Rohatinski
guverner
Hrvatske narodne banke
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PRILOG I.
DODATAK I.

Hrvatska: Predloženi kvantitativni kriteriji za ocjenu uspješnosti izvršenja programa
za 31. ožujka 2002. 1/
Kumulativni tokovi u od 1.
siječnja do 31. ožujka 2002.
(u mil. HRK)
1.

Limit kumulativnog deficita proračuna konsolidirane središnje države
(Dodatak IV. I.)

2.568 2/

2.

Limit kumulativnog povećanja neto kredita bankovnog sustava
proračunu konsolidirane središnje države (Dodatak IV. II.)

-221 3/

3.

Limit dospjelih neplaćenih obveza proračuna konsolidirane središnje
države (Dodatak IV. III.)

-267

4.

Limit kumulativnog povećanja neto kredita bankovnog sustava
odabranim javnim poduzećima (Dodatak VI.)

150

5.

Limit kumulativnog povećanja neto domaće aktive Hrvatske narodne
banke (Dodatak VIII.)

1.562
(u mil. USD)

6.

7.

Gornja granica za stanje kratkoročnog inozemnog javnog duga i
inozemnog javnog duga za koji jamči RH i ugovaranje ili davanje
jamstava za neprivilegirani inozemni dug javnog sektora (Dodatak V.)
a. Stanje kratkoročnog duga
b. Ugovaranje neprivilegiranog duga koji dospijeva u razdoblju dužem
od godinu dana
c. U tome: dug koji dospijeva u razdoblju kraćem od 5 godina

--865

Cilj za kumulativno povećanje neto raspoloživih međunarodnih pričuva
Hrvatske narodne banke (Dodatak VII.)

-200

55

(u mil. HRK)
Dodatna informacija:
Primarni novac
1/ Uz izuzetke navedene u napomenama 2. i 3., definicije kriterija za ocjenu uspješnosti jednake su onima iz
Dodataka IV.-VIII. Dodatnog memoranduma o ekonomskoj i financijskoj politici koji se nalazi u prilogu našeg
pisma namjere od 29. kolovoza 2001. te u Prilogu našeg dopunskog pisma namjere od 31. listopada 2001.
2/ Ovaj će se limit povećati/smanjiti za iznos u kojemu će doprinosi koje će za drugi stup mirovinskog osiguranja
prikupiti privatni mirovinski fondovi u prvom tromjesečju 2002., prema izvješću REGOS-a, biti manji/veći od 412
mil. kuna.
3/ Ovaj će limit biti povećan za iznos do 250 mil. HRK radi uračunavanja iznosa kojim će unaprijed biti financirani
privatizacijski prihodi namijenjeni za proračunske rashode dvaju novih izvanproračunskih fondova.

17.632
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PRILOG I.
DODATAK II.

Hrvatska: Prethodne mjere, strukturni uvjeti i klauzule izvršenja za preostalo
razdoblje trajanja programa, 1. siječnja-31. ožujka 2002.

Prethodne mjere
1. Saborsko usvajanje zakona o privatizaciji HEP-a i INA-e
2. Imenovanje savjetnika za privatizaciju HPB-a
3. Saborsko usvajanje zakona o zapošljavanju

Kriterij za ocjenu uspješnosti izvršenja programa
1. Smanjenje broja zaposlenih u državnom sektoru na najviše 168.804 do 31. ožujka 2002.3

Strukturna kontrolna točka
1. Vladino usvajanje privatizacijskog programa za INA-u do 31. ožujka 2002.

Klauzule izvršenja
1. Onemogućiti nastanak novih eksternih dospjelih neplaćenih obveza
2. Onemogućiti uvođenje novih ili pooštravanje postojećih: ograničenja vezanih uz plaćanja,
viševalutnih praksi, bilateralnih sporazuma o plaćanjima koji nisu u skladu s Člankom
VIII. Statuta MMF-a, te uvoznih ograničenja za potrebe bilance plaćanja

3

Modifikaciju limita od 167.514 zaposlenih odobrio je Izvršni odbor MMF-a po završetku prvog
preispitivanja provedbe programa 7. studenog 2001. Vidi Dodatni memorandum o ekonomskoj i
financijskoj politici, točka 8.

