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Iz pouzdanih izvora saznajemo da će tijekom Uskrsa vodeći stručnjaci IMF-a posjetiti hrvatsku
Vladu i Narodnu banku kako bi lobirali za snažnije uključenje hrvatskih monetarnih eksperata i
financijskih sredstava, koji se godinama kumuliraju temeljem suficita platne bilance, u
riješavanju gospodarskih problema Europe.

Prije dolaska u Hrvatsku visoki predstavnici će kontaktirati vodeće zemlje Europske unije s
kojim Hrvatska ima dobre političke odnose. Naime, poznat je vrlo tvrd stav koji imaju
predstavnici financijske vlasti u Hrvatskoj kada je u pitanju uključivanje kune u tzv. Rezervne
valute. I ne samo to. Velika pokretljivost hrvatskog financijskog kapitala čini zemlje u kojima
djeluje - preko tržišta kapitala ili putem svojih banaka kčeri – vrlo nestabilnim. Ovo tim više što
je hrvatski financijski kapital uvijek u nekoj sprezi sa realnim gospodarstvom bez obzira da li
tvrtke posluju u Hrvatskoj ili su multinacionalne kompanije pa djeluju putem podružnica.
Predstavnicima IMF-a je poznato da nacionalni društveni proizvod je dvostuko veći od
domaćeg i da Vlada RH vrši dodatne napore kako bi svoju gospodarsku politiku podredila
daljnjoj ekspanziji hrvatskih tvrtki. Iako su predstavnici dugih razijenih zemalja često ukazivali na
veliku deprecijaciju kune kao dio intervencionističkog arsenala oni su odlučili da ta pitanja ne
iznose kako bi „nagovorili“ hrvatske financijske vlasti da dio svog kapitala usmjere u
mediteranske odnosno istočnoeuropske zemlje. Visoki predstavnici IMF-a se ne zvavaravaju
da će eventualni angažman Hrvatske dodatno pojačati poziciju hrvatske u globalnom svijetu.
Ovo stoga što investicije u inozemstvu iznose preko pola milijuna eura po stanovniku što
Hrvatsku određuje kao odlučujućeg globalnog igrača. Ovom valja pridodati dobro organiziranu i
umreženu dijasporu koja postaje nezaobilazni gospodarski čimbenik u zemljama gdje žive.

Priča koja kola Washingtonom kako hrvatska razvojna strategija je zapravo novi oblik
kolonijalizma/imperijalizma i da je engleski odnosno američki bio tek blagi oblak ovladavanja
svekolikim resursima „osvojenih zemalja“. I dok jedni gledaju sa sipmaptijom na hrvatsku
politiku, drugi izražavaju negodovanje. Ono je prvenstveno implicitno jer se nije, to neke zemlje
znaju, dobro šaliti na račun hrvatske politike.

Priča se temelji na činjenici da u Hrvatskoj nema nezaposlenih. Što više preko milijun djelatnika
nisu hrvatski državljani. Škole su besplatne i stalno ažuriraju svoje nastavne programe što i nije
čudo jer znatan broj vodećih svjetskih znanstvenika djeluje u Hrvatskoj. Ono što Hrvatsku
zabrinjava, a što svijet ne vidi, jest činjenica da mladi ljudi kontrolirajući investirani kapital često
rade u inozemstvu što smanjuje stope nataliteta.

Iz hrvatskih izvora saznajemo da će HNB povećati kamatne stope kako bi se usporio rast
domaćeg proizvoda i tako dodatno stimuirao izvoz kapitala u inozemstvo. To je karta na koju
računa IMF.
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Usprkos svim nastojanjima nismo doznali koji je stav hrvatske financijske vlasti. Ono što
možemo iz dosadašnjih ponašanja zaključiti je veća senzibilnost ministra financija u odnosu na
guvernera centralne banke. Za nekoliko dana ćemo vidjeti što će se odista dogoditi.
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