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Predsjednik Euroskupine 

Predsjednik Europske središnje banke 

Ministri financija država članica europodručja 

Ministar financija i guverner Središnje banke Danske 

Potpredsjednik Europske komisije za euro 

Zagreb, 4. srpnja 2019. 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA 

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 3. stavak 4. i Ugovor o 

funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članak 119. stavak 3. i članak 142., uzimajući u obzir 

Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o 

funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju1, a 

posebno njegov članak 5.,  

                                              
1 SL L 112, 24.04.2012., str. 6. 
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uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća 

Europskoj središnjoj banci (ESB) u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija, a posebno 

njezin članak 7., 

uzimajući u obzir rezoluciju Europskog vijeća sa sastanka održanog u Amsterdamu 16. lipnja 1997., o 

uspostavi tečajnog mehanizma u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije, 

budući da, 

1) Republika Hrvatska uspješno održava stabilnost cijena i financijskog sektora tijekom posljednjih 

25 godina provodeći monetarnu politiku koja se temelji na stabilizaciji tečaja kune. Valutna stabilnost 

podržana je drugim gospodarskim politikama, posebice makrobonitetnom politikom. Takva 

kombinacija politika pogoduje rastu i makroekonomskoj stabilnosti. 

(2) Od 2015. Republika Hrvatska izvela je svoje javne financije na održiviji put. Nakon obustave 

postupka u slučaju prekomjernog deficita u lipnju 2017., 2018. je saldo opće države zabilježio višak u 

drugoj uzastopnoj godini, i u nominalnom i u strukturnom smislu. Također se procjenjuje da je Hrvatska 

već 2016. premašila srednjoročan cilj dosljedan s mehanizmom ERM II (tj. -1 % BDP-a). Zbog toga i 

snažnog rasta nominalnog BDP-a, bruto dug opće države smanjio se od 2015. do 2018. za gotovo 

10 postotnih bodova na 74,6 % BDP-a. U Proljetnoj prognozi Europske komisije iz 2019. očekuje se da 

će strukturni saldo premašivati srednjoročni cilj tijekom cijelog razdoblja prognoze, dok se predviđa 

nastavak snažnog pada omjera duga u skladu s referentnom vrijednošću smanjivanja duga. 

(3) Republika Hrvatska također je postigla značajno smanjenje vanjskih neravnoteža. Nasuprot 

razdoblju prije krize, Republika Hrvatska posljednjih godina prijavljuje visok suficit tekućeg računa, 

dijelom zbog snažnog rasta izvoza nakon pristupanja Europskoj uniji. U tom kontekstu, značajno se 

poboljšalo neto stanje međunarodnih ulaganja, za 40 postotnih bodova BDP-a između 2010. i 2018. 

Osim toga, stopa nezaposlenosti pala je s preko 17 posto 2013. godine na oko 8 posto 2018. što je u 

skladu s prosjekom Europske unije. 

(4) Hrvatski je bankovni sustav visokolikvidan, profitabilan i dobro kapitaliziran uz stopu ukupnog 

kapitala od 22,6 posto u ožujku 2019. Neprihodonosni krediti značajno su smanjeni od 2015. i 

primjereno su pokriveni ispravcima vrijednosti. Hrvatska narodna banka primjenjuje pristup budnog 

nadzora. Ona aktivno provodi preporuke Europske središnje banke i Europskog nadzornog tijela za 

bankarstvo, posebice u odnosu na kapitalizaciju banaka i prakse upravljanja rizicima. 
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(5) U kontekstu Europskog semestra, Komisija i Vijeće prate, ocjenjuju i izdaju preporuke u vezi 

gospodarske politike Republike Hrvatske uzimajući u obzir potrebu rješavanja strukturnih slabosti i 

smanjivanja makroekonomskih neravnoteža. Vrijedi primijetiti da je Republika Hrvatska krajem 2015. 

poboljšala stečajni okvir donošenjem novog Stečajnog zakona. S ciljem jačanja korporativnog 

upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu, u svim poduzećima koja su većinskim dijelom u 

državnom vlasništvu prihvaćen je novi pravilnik korporativnog upravljanja temeljen na smjernicama 

OECD-a te je uvedena i obveza srednjoročnog planiranja i izvješćivanja o rezultatima. 

(6) Tijekom proteklih nekoliko mjeseci vođeni su konstruktivni razgovori s ESB-om, Komisijom, 

državama članicama europodručja i Danskom o nužnim elementima za ulazak u Europski tečajni 

mehanizam (ERM II). 

 

 

 

Mi ovime 

 

ISKAZUJEMO našu čvrstu namjeru ulaska u ERM II, i konačno uvođenja eura kada se ocijeni da su 

kriteriji konvergencije u skladu s člankom 140. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ispunjeni. 

 

PREUZIMAMO OBVEZU tijekom nastupajućih mjeseci i u svakom slučaju prije ulaska u ERM II 

provedbe više ranije preuzetih obveza u područjima politika koje su od visokog značaja za neometani 

prijelaz na, i sudjelovanje u mehanizmu, ERM II, i to: 

 

1. Dodatno osnažiti nadzor banaka uspostavljanjem bliske suradnje s ESB-om i provođenjem 

nužnih priprema u skladu s propisanim postupcima. To se odnosi na aktivnosti za izvršavanje 

sveobuhvatnog ocjenjivanja, kao i na pravne prilagodbe kako bi se osiguralo sudjelovanje i 

dobro funkcioniranje Republike Hrvatske u bankovnoj uniji. Postupak za ulazak u bankovnu 

uniju u potpunosti će poštivati uvjete navedene u važećem pravnom okviru. Pismo zahtjeva za 

uspostavu bliske suradnje s ESB-om poslano je 27. svibnja 2019. 

 

2. Razviti makroprudencijalni okvir osiguravanjem pravne osnove za provođenje mjera 

usmjerenih na zajmoprimce kao dodatak postojećim mjerama temeljenima na kapitalu sukladno 

preporukama Upravnog vijeća ESB-a svim zemljama europodručja. 
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3. Ojačati okvir za borbu protiv pranja novca putem ranijeg donošenja zakonodavstva kojim 

se prenosi i u potpunosti implementira peta direktiva o sprečavanju pranja novca (AML5 

direktiva). 

 

4. Poboljšati prikupljanje, izradu i diseminaciju statističkih podataka, jačanjem 

institucionalnih i metodoloških kapaciteta u odnosu na kvalitetu nacionalnih računa i GFS/EDP 

izvješća. To uključuje jačanje kapaciteta institucija nadležnih za statistiku (uključujući 

povećane resurse kvalificiranog osoblja), poboljšavanje procedura za izradu i diseminaciju 

statističkih podataka i njihovo dokumentiranje, ažuriranje procedura i obveza u pogledu 

pravovremene razmjene podataka između institucija nadležnih za statistiku i drugih 

mjerodavnih tijela vlasti te unapređenje relevantnih izvora podataka. 

 

5. Poboljšati upravljanje u javnom sektoru putem odgovornijeg upravljanja imovinom u 

državnom vlasništvu, prodajom imovine koja nije od posebnog interesa, veće učinkovitosti, 

racionalizacije i daljnje pravne harmonizacije i depolitizacije hrvatskih državnih službi. 

 

6. Umanjiti administrativno i financijsko opterećenje smanjivanjem broja i ukupnog iznosa 

parafiskalnih davanja, administrativnih obveza za poduzetnika i liberalizacijom odabranih 

profesionalnih usluga. 
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Mi ovime 

 

OČEKUJEMO istovremeni ulazak u ERM II i bankovnu uniju do sredine 2020. nakon što Komisija i 

ESB daju pozitivne ocjene učinkovite implementacije prethodnih obveza u njihovim pripadajućim 

područjima nadležnosti. 

OČEKUJEMO primjenu načela jednakog postupanja u odnosu na Republiku Hrvatsku. 

IZRAŽAVAMO SPREMNOST za dodatne razgovore na toj osnovi s Euroskupinom, Danskom, ESB-

om i Komisijom i, u skladu s ranijim praksama, za preuzimanje dodatnih obveza u trenutku ulaska u 

ERM II s ciljem postizanja visokog stupnja održive gospodarske konvergencije do trenutka uvođenja 

eura. 

Za Republiku Hrvatsku                             Za Hrvatsku narodnu banku 

 

 

 

Zdravko Marić   Boris Vujčić 

Ministar financija   Guverner 

 

kopija: 

(i) Predsjednik Gospodarskog i financijskog odbora i Radne skupine Euroskupine 

(ii) Predsjednik Vijeća (ECOFIN) 

Prilog A 

Akcijski plan Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i 

bankovnoj uniji 


