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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika 

Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera na svečanoj akademiji u 

povodu 30 godina Hrvatske narodne banke 

Ponedjeljak, 20. prosinca 2021. 

 

Poštovani predsjedniče Republike g. Milanoviću, 

Poštovani predsjedniče Vlade g. Plenkoviću, 

Poštovani guverneru Hrvatske narodne banke g. Vujčiću, 

Poštovani bivši guverneru g. Škreb, 

Poštovani uzvanici, 

Gospođe i gospodo, 

velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime predsjednika Hrvatskoga 

sabora, svih zastupnica i zastupnika te u svoje osobno ime i čestitati svima 

veliku obljetnicu, 30 godina Hrvatske narodne banke. 

Ustav Republike Hrvatske, donesen 21. prosinca 1990., odredio je Hrvatsku 

narodnu banku kao središnju banku Republike Hrvatske kao jedan od elemenata 

hrvatske državnosti i samostalnosti i utvrdio njezine odgovornosti. Promjenama 

Ustava 2010. godine nastojalo se ojačati ustavno-pravne temelje Republike 

Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji pa je tim promjenama obuhvaćena i 

HNB te naglašena njena samostalnost i neovisnost u radu.   

HNB je ključna u očuvanju stabilnosti nacionalne valute – kune. Kunu smo u 

Hrvatskoj uveli 1994. godine na važan datum u našoj povijesti - 30. svibnja, 

kojom smo zamijenili tadašnji hrvatski dinar, tako da 30. svibnja nismo samo 

konstituirali prvi povijesni, demokratski izabrani, višestranački Sabor kao 

predstavničko tijelo građana i nositelja zakonodavne vlasti u Hrvatskoj,  nego 

smo na taj datum, četiri godine kasnije uveli i kunu kao nacionalnu valutu čime 

je ona postala jedan od važnijih simbola države i trajni podsjetnik na hrvatsku 

povijest.  

Međutim, još od 1991. godine Hrvatska teži monetarnoj europskoj integraciji. 

Ne zaboravimo da je i prvi predsjednik neovisne i suverene Hrvatske dr. Franjo 
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Tuđman predvidio politički put Hrvatske prema Europskoj uniji i zacrtao ga od 

samih početaka stvaranja samostalne države. Svim stranim državnicima i 

političarima dr. Tuđman je ponavljao da “Hrvatska kao mala zemlja vidi svoje 

mjesto prije svega u zapadnoeuropskom gospodarskom, civilizacijskom i 

sigurnosnom sustavu, da bi imala jamstvo za svoju samostalnost, sigurnost i 

napredak.” 

S ciljem i misijom kojeg je prije 30 godina, ali i više, zacrtao prvi predsjednik, 

današnja Vlada odlučno nastavlja još bolju integraciju Hrvatske u Europskoj 

uniji.  U svibnju 2018. Vlada je donijela Strategiju za uvođenje eura kao 

službene valute u RH čime smo pokrenuli proces pristupanja europodručju na 

što smo se bili obvezali još pri ulasku u EU. Narodna banka sudjelovala od 

prvog dana u cijelom procesu. Ovi procesi nisu brzi i mnogo je koraka potrebno 

napraviti za ulazak u eurozonu, ali imamo čvrsti cilj ulaska u europodručje 2023. 

godine. To će biti  dobro za hrvatsko gospodarstvo i financijsku stabilnost naše 

države, a mi smo i onako već visoko eurizirana država. 

Međutim, posljednjih godinu i pol dana obilježila je pandemija bolesti COVID-

19. Uzrokovala je globalnu krizu i ne postoji ni jedan ekonomski segment koji je 

ostao njome netaknut – od cijena nafte i inflacije, do osobne potrošnje i 

opskrbnih lanaca. Nastali su globalni poremećaji - rast cijena energije, resursa i 

sirovina  što je utjecalo na porast cijena hrane i niza usluga za građane. No, 

odgovor Vlade bio je brz i učinkovit. Potpore Vlade spasile su 700.000 radnih 

mjesta i sačuvale 120 tisuća tvrtki od stečaja. Imali smo izvrsnu turističku 

sezonu. Zaposlenost je u ovom trenutku viša nego 2019. godine, a  u idućoj 

godini očekuje se nastavak tog pozitivnog trenda uz pad stope nezaposlenosti. 

Zbog svega toga agencija Fitch podigla je prije nešto više od mjesec dana 

kreditni rejting na najbolji u povijesti Republike Hrvatske a HNB je podigao 

procjenu rasta u ovoj godini na čak 10,8 %. Ne zaboravimo da se uz pandemiju, 

za razliku od drugih članica EU, Hrvatska bori i s posljedicama dvaju razornih 

potresa. Za gospodarski oporavak osigurali smo 25 milijardi eura europskih 

sredstava, plus 4,5 milijarde iz prošle financijske omotnice koji zajedno čine 

gotovo 30 milijardi eura u idućem desetljeću. 

Ulazak Hrvatske u eurozonu  bit će koristan za gospodarstvo i građane. Porasti 

će rejting države, a Hrvatska postati atraktivnija za turizam i investicije. A treba 
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reći da ćemo na  kovanicama eura imati hrvatska nacionalna obilježja, s 

hrvatskim povijesnim grbom, popularno zvanim hrvatskom šahovnicom kao 

podlogom na svim kovanicama, našim najpoznatijim nacionalnim simbolom po 

kojem smo prepoznati u čitavom svijetu. Osim toga na, simbolički možda 

najvažnijoj kovanici od 1 eura biti će i kuna. Dakle kuna ostaje na našim 

kovanicama. Prelazak na euro otvara niz gospodarskih mogućnosti i koristi koje 

su nužne u izazovnom vremenu u kojem živimo, a ključna institucija u uvođenju 

eura upravo je Hrvatska narodna banka. 

Još jednom Vam čestitam 30. obljetnicu Hrvatske narodne banke i želim 

uspješan rad u budućnosti, na dobrobit hrvatskog naroda i hrvatske države. 

Hvala! 

 

 

 


