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MMF zaključio drugo preispitivanje u okviru stand-by aranžmana s Republikom
Hrvatskom te odobrio zahtjev za odgodu ispunjenja kriterija za ocjenu
uspješnosti izvršenja programa
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) danas je zaključio drugo
preispitivanje gospodarskog ostvarivanja 14-mjesečnog stand-by aranžmana s
Republikom Hrvatskom.
Pri zaključivanju ovog preispitivanja, Izvršni odbor je udovoljio zahtjevu Republike
Hrvatske za odgodu ispunjenja četiri kvantitativna kriterija za ocjenu uspješnosti
izvršenja programa koji se odnose na proračun konsolidirane središnje države,
dospjele neplaćene obveze proračuna konsolidirane središnje države, neto raspoložive
međunarodne pričuve i neto domaću aktivu Hrvatske narodne banke.
Stand-by aranžman, u iznosu od 105,9 milijuna SPV-a (oko 151 milijun USD),
odobren je 3. veljače 2003. (vidi priopćenje za javnost br. 03/13). Hrvatske vlasti i
nadalje tretiraju stand-by aranžman kao mjeru opreza te ne planiraju povući sredstva
stavljena na raspolaganje.
Nakon rasprave Izvršnog odbora, gđa Anne Krueger, prva zamjenica generalnog
direktora i vršiteljica dužnosti predsjedatelja Izvršnog odbora, izjavila je:
"Hrvatska i nadalje doživljava snažan gospodarski rast uz stabilnost cijena i rastuće
međunarodne pričuve. Od zaključenja prvog preispitivanja, realni rast BDP-a bio je
veći a inflacija mjerena cijenama na malo niža od očekivane. Međutim, s obzirom na
još uvijek velik deficit tekućeg računa platne bilance, hrvatske vlasti moraju nastaviti
voditi razboritu makroekonomsku politiku, te provoditi daljnje strukturne reforme, u
cilju održavanja ovakvih dobrih gospodarskih rezultata. U tom smislu hrvatske vlasti
moraju nastaviti ulagati napore za postizanje fiskalne konsolidacije i provoditi čvrstu
monetarnu politiku, unutar odgovarajuće preustrojenih okvira monetarne kontrole.
Vlada je na putu ostvarivanja ciljanog deficita proračuna opće države u 2003. Vlada
zasad odolijeva pritiscima da u izbornoj kampanji povećava potrošnju. U narednom
razdoblju, Vlada mora nastaviti s ograničenjem potrošnje i upravljanjem prihoda na
način da u srednjem razdoblju postigne dalje smanjenje deficita. Napredak u

postizanju održive pozicije platne bilance bit će ključni faktor u određivanju potrebne
fiskalne prilagodbe u 2004.
U cilju podrške monetarnoj politici središnje banke, Vladi je preporučeno da svoje
financijske potrebe u većoj mjeri zadovoljava na domaćem tržištu. Neovisno o nižem
deficitu i većim privatizacijskim prihodima, stabiliziranje udjela javnog duga u BDPu (koji u širem smislu obuhvaća i izravno zaduženje i garancije) zahtijeva strožu
primjenu smjernica glede odobravanja državnih garancija.
Manjak na tekućem računu platne bilance počeo se smanjivati zahvaljujući odličnoj
turističkoj sezoni i usporavanju rasta kredita, što je rezultat administrativnih mjera
središnje banke i povećane obvezne pričuve. U predstojećem razdoblju središnja
banka spremna je pažljivo pratiti kretanja na tekućem računu platne bilance te
poduzeti dodatne mjere ako se deficit ne bude smanjivao prema planu. Središnja
banka i nadalje je spremna sprječavati ponovno ubrzavanje kreditnog rasta. Njena je
namjera da početkom 2004. godine ukloni administrativna kreditna ograničenja i
spremna je razmotriti njihovu zamjenu ortodoksnijim sustavom novčane politike
tijekom te godine, razvojem uobičajenih operacija na otvorenom tržištu. Hrvatske
vlasti su napravile hvalevrijedan pomak u jačanju financijskog nadzora, no potrebno
je osigurati učinkovitu provedbu i jačanje reformi u tom području.
Djelomična privatizacija državne naftne kompanije dobrodošao je korak u poticanju
veće efikasnosti u proizvodnom sektoru. Nakon usvajanja niza reformi u stečajnom
zakonodavstvu i drugim područjima, hrvatske vlasti trebaju usredotočiti pozornost na
provedbu tih reformi, te na restrukturiranje i privatizaciju javnih poduzeća u cilju
održavanja visokih stopa gospodarskog rasta i daljnjeg napredovanja u izgledima
Hrvatske za priključenje Europskoj uniji", izjavila je gđa Krueger.

