Ciljevi monetarne politike
Objavljeno: 31.1.2015.
Osnovni cilj Hrvatske narodne banke jest održavanje stabilnosti cijena. To u praksi znači da središnja
banka podupire nisku i stabilnu inflaciju.
Održavanje stabilnosti cijena osnovni je cilj Hrvatske narodne banke. Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje
osnovnog cilja, Hrvatska narodna banka podupire i opću gospodarsku politiku Europske unije u skladu s
ciljevima Europske unije određenima u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Ti ciljevi uključuju
ostvarivanje uravnoteženoga i održivoga gospodarskog rasta te postizanje visoke razine zaposlenosti.
Pritom valja naglasiti da su sekundarni ciljevi podređeni primarnom cilju HNB-a te da se mogu
ostvarivati samo uz uvjet da je osnovni cilj ispunjen.
Pri ostvarivanju svojih ciljeva Hrvatska narodna banka treba djelovati u skladu s načelom otvorenoga
tržišnoga gospodarstva, slobodne konkurencije, dajući prednost učinkovitoj raspodjeli sredstava, a u
skladu s načelima iz članka 119. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Važnost stabilnosti cijena
Stabilnost cijena osnovni je preduvjet za održiv gospodarski rast, što potvrđuju ekonomska istraživanja i
dosadašnja iskustva. Općenito, stabilnost cijena u kontekstu cilja monetarne politike ne znači da stopa
inflacije treba biti jednaka nuli, već se taj cilj obično tumači kao ostvarivanje blago pozitivne stope
inflacije u dužem razdoblju.
Niska i stabilna inflacija pridonosi višim razinama gospodarske aktivnosti i zaposlenosti putem više
kanala. Kao prvo, niska i stabilna inflacija povećava transparentnost cijena, odnosno omogućuje
potrošačima da iz cijena dobiju pravilnu i kvalitetnu informaciju o relativnoj vrijednosti pojedinih dobara.
Naime, iskustva pokazuju da visoke stope inflacije rezultiraju velikim promjenama relativnih cijena. Kod
nižih stopa inflacije cijene su stabilnije, odnosno lakše je uspoređivati vrijednosti različitih dobara i
predvidjeti njihove promjene. U takvom okružju potrošači i poduzeća mogu kvalitetnije donositi odluke o
potrošnji, štednji i investicijama, što rezultira učinkovitijom raspodjelom ukupnih resursa u gospodarstvu
te naposljetku povećanjem blagostanja i proizvodnog potencijala gospodarstva.
Drugo, u uvjetima stabilnih cijena smanjuje se vjerojatnost da će se kućanstva i poduzeća svojim
resursima koristiti u svrhu zaštite od inflacije umjesto da ih usmjere u proizvodnju. To može utjecati na
destimuliranje investicija u produktivnije sektore, može potaknuti odljev kapitala te naposljetku kočiti
gospodarski rast. Osim toga, visoka i promjenjiva inflacija povećava nesigurnost i neizvjesnost pred onim
što donosi budućnost, što još više iskrivljuje vrijednosne prosudbe i utječe na očekivanja koja mogu bitno
ugroziti pravilno donošenje ekonomskih i investicijskih odluka.
Nadalje, niska i stabilna inflacija pridonosi smanjenju premije na inflacijski rizik ugrađene u kamatne
stope (to je zapravo nadoknada koju vjerovnici zahtijevaju od dužnika da bi se osigurali od rizika gubitka
vrijednosti njihove imovine). Manja premija na rizik od inflacije pridonosi smanjenju realnih kamatnih
stopa te tako potiče investicije.
Visoka inflacija može imati nepovoljan učinak i na stabilnost poreznog sustava i sustava socijalne zaštite.
U gospodarstvima gdje postoje znatni vremenski pomaci u naplati poreza i doprinosa inflacija će

najvjerojatnije imati negativan utjecaj na porezne prihode i doprinose za socijalnu zaštitu. Naposljetku,
održavanje stabilnosti cijena pridonosi sprječavanju preraspodjele bogatstva i prihoda između vjerovnika i
dužnika koja nema fundamentalnu ekonomsku opravdanost.
S druge strane, deflacija, odnosno pad opće razine cijena, također može imati brojne negativne učinke na
gospodarski rast i zaposlenost. Ako deflacija potraje, postoji opasnost da je ekonomski subjekti
(kućanstva, poduzeća, država itd.) ugrade u svoja očekivanja, pa posljedično odluče odgađati potrošnju
očekujući da će cijene biti još niže u budućnosti. To dovodi do smanjenja prihoda poduzeća, koja su
potom prisiljena smanjiti svoje troškove, a to u pravilu dovodi do smanjenja plaća i/ili otpuštanja radnika.
Rastuća nezaposlenost utječe na nastavak smanjivanja potražnje kućanstava za dobrima i uslugama,
izazivajući daljnji pritisak na pad cijena. To može dovesti do pojave deflacijske spirale, koja može imati
dalekosežne i dugotrajne negativne posljedice na gospodarstvo.
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