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1.
Ova izjava sadrži informacije o recentnim kretanjima i nadopunjava informacije sadržane
u Izvješću članova Misije o konzultacijama u vezi s člankom IV. Statuta MMF-a. Ona ne mijenja
srž procjene Misije.
2.
Realni BDP je porastao za 4,7 posto (na godišnjoj razini) u trećem tromjesečju 2006., a
prosječna godišnja inflacije je iznosila 3,2 posto u 2006., pri čemu su obje vrijednosti u skladu s
makroekonomskim projekcijama iznesenim u Izvješću. Nadalje, podaci o robnoj razmjeni s
inozemstvom u prosincu i fiskalni podaci za studeni su uglavnom bili u skladu s projekcijama.
Rast kredita banaka stanovništvu i poduzećima je iznosio 23 posto u prosincu 2006., dok je
inozemni dug dosegnuo 86 posto BDP-a na kraju 2006., što je nešto više u odnosu na projekciju
iz Izvješća.
3.
Kao odgovor na kretanja kredita i inozemnog duga, Hrvatska narodna banka (HNB) je
početkom 2007. uvela administrativnu mjeru usmjerenu na usporavanje rasta kredita banaka.
Banke čiji rast kredita pređe limit od 12 posto u 2007., izračunato na kumulativnoj mjesečnoj
osnovi, bit će obvezne upisati blagajničke zapise HNB-a s rokom dospijeća od 360 dana i niskom
stopom prinosa (0,75 posto prema sadašnjoj politici). Stopa upisa blagajničkih zapisa iznosi 50
posto na iznos porasta kredita iznad navedenog limita. Kao što je navedeno u Izvješću, članovi
Misije preferiraju strože bonitetne mjere ako se brzi rast kredita nastavi nesmanjenim tempom.
4.
Vlada je u saborsku proceduru uputila zakon prema kojem bi shema "isplate duga"
umirovljenicima (opisana u IMF Country Report No. 06/128) bila proširena na dodatnih 44.000
korisnika najviših i obiteljskih mirovina. Hrvatske vlasti procjenjuju da bi iznos potreban za
isplatu tih dodatnih korisnika iznosio oko 0,5 posto BDP-a, uz već planiranu isplatu duga
umirovljenicima od 1,1 posto BDP-a u 2007. U očekivanju Eurostatovog mišljenja, hrvatske
vlasti vode isplate duga umirovljenicima izvan proračuna. U svakom slučaju, planirane dodatne
isplate bi doprinijele povećanju pritisaka agregatne potražnje u situaciji visokog deficita na
tekućem računu i rastućeg inozemnog duga.
5.
U Izvješću je navedena Vladina namjera (točka 26.) da do kraja ožujka 2007. finalizira
dugo očekivani plan restrukturiranja brodogradilišta, kako bi se postupci odobravanja državnih
potpora uskladili s propisima EU. Vlada je nacrt plana uputila Europskoj komisiji 1. veljače.
Članovi Misije nisu vidjeli detalje tog plana.

