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Dodatak I. Hrvatska: Odnosi s Fondom
(30. travnja 2011.)
I. Status članice: postala članicom 14. prosinca 1992.; članak VIII. Statuta MMF-a
II. Račun općih sredstava:
Kvota
Sredstva na računu Fonda
Rezervna pozicija u Fondu

U mil. SPV
365,10
364,94
0,16

% kvote
100,00
99,96
0,04

III. Račun specijalnih prava vučenja:
Neto kumulativna alokacija
Sredstva u posjedu

U mil. SPV
347,34
303,25

% alokacije
100,00
87,31

0

IV. Dugovanja po aranžmanima:
V. Posljednji financijski aranžmani:
Vrsta
Stand-by
Stand-by
Stand-by

Odobreni

Istekli

Odobreni iznos
(u mil. SPV)

Iskorišteni iznos
(u mil. SPV)

4. 8. 2004.
3. 2. 2003.
19. 3. 2001.

15. 11. 2006.
2. 4. 2004.
18. 5. 2002.

99,00
105,88
200,00

0,00
0,00
0,00

VI. Projekcija obveza prema Fondu1
(u mil. SPV, utemeljeno na korištenju postojećih sredstava i sadašnjem posjedu SPV-a):

2011.
Glavnica
Naknade/kamata
Ukupno

0,17
0,17

Predstojeće obveze
2012. 2013. 2014.
0,24
0,24

0,24
0,24

0,24
0,24

2015.
0,24
0,24

VII. Tečajni režim:
U prosincu 1991. godine Hrvatska je napustila zonu jugoslavenskog dinara i proglasila
hrvatski dinar jedinim zakonitim sredstvom plaćanja. Hrvatski dinar zamijenila je hrvatska
kuna 30. svibnja 1994. Tečaj kune određuje se na temelju ponude i potražnje na
međubankovnom tržištu, uz čvrsto upravljanje Hrvatske narodne banke. Hrvatski de facto
tečajni režim klasificira se kao sustav blizak sustavu puzajućeg tečaja (engl. crawl like
arrangement) od 30. travnja 2011. Hrvatska narodna banka transakcije obavlja samo u
eurima, američkim dolarima i specijalnim pravima vučenja. Službeni tečaj kune prema euru
iznosio je 23. svibnja 2011. 7,41564 kuna za jedan euro (srednji tečaj).

1

Kad članica kasni s plaćanjem dospjelih financijskih obveza više od tri mjeseca, u ovom se dijelu navode takve
dospjele neplaćene obveze.

VIII. Devizna ograničenja:
Hrvatska je prihvatila obveze iz članka VIII. Statuta MMF-a, Odjeljak 2-4 i njezin devizni
sustav nema nikakvih ograničenja u vezi s plaćanjima i transferima za tekuće međunarodne
transakcije. To se ne odnosi na ograničenja kojih se Hrvatska pridržava isključivo u svrhu
očuvanja nacionalne i međunarodne sigurnosti, a o kojima je Fond obaviješten u skladu s
Odlukom Izvršnog odbora 144 (52/51).
IX. Konzultacije u vezi s člankom IV. Statuta MMF-a:
Posljednje su konzultacije u vezi s člankom IV. Statuta MMF-a završene 21. lipnja 2010.
(vidi IMF Country Report No. 10/143). Navedeno izvješće je dostupno na:
http://www.imf.org/external/country/hrv/index.htm. Kako s Hrvatskom naknadno nije
sklopljen stand-by aranžman, konzultacije u vezi s člankom IV. Statuta MMF-a obavljaju se
svakih 12 mjeseci.
X. Sudjelovanje u FSAP-u:
Misija čija je zadaća bila ažurirati izvorni Program procjene financijskog sektora (engl.
Financial Sector Assessment Program, FSAP) boravila je u Zagrebu od listopada do
studenoga 2007. Ažurirano Izvješće o Procjeni stabilnosti financijskog sektora (engl. Financial
Sector Stability Assessment, FSSA) je objavljeno (vidi IMF Country Report No. 160 koji je
dostupan na http://www.imf.org/external/country/hrv/index.htm).
Izvorni Program procjene financijskog sektora priveden je kraju 5. kolovoza 2002., odnosno kad i
konzultacije u vezi s člankom IV. Statuta MMF-a. Taj je program procjene bio utemeljen na radu
misija koje su boravile u Hrvatskoj u travnju i rujnu 2001. Izvješće o Procjeni stabilnosti
financijskog sektora (engl. Financial Sector Stability Assessment, FSSA) je objavljeno (vidi IMF
Country Report No. 02/180).

XI. Tehnička pomoć od 2000. do 2010. godine:2
Sektor MMF-a
FAD
(Sektor za fiskalne
poslove)

Boravak u Hrvatskoj
travanj 2000.
svibanj 2000.
rujan 2001.
ožujak 2002.
rujan 2003. – ožujak 2004.
veljača 2004.
svibanj 2004.
svibanj 2004.
travanj 2005.
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Područje
Uvođenje jedinstvenog računa Državne
riznice
Porezna politika
Decentralizacija proračuna
Fiskalno upravljanje (u suradnji sa
Sektorom za statistiku)
Savjetnik za fiskalno izvješćivanje
Program upravljanja javnim dugom (u
suradnji sa Svjetskom bankom)
Upravljanje javnim rashodima
Izvješće o poštivanju standarda i kodeksa
(ROSC)
Ispitivanje sustava indirektnog oporezivanja
i porezne uprave

Tehničke pomoći pružene u razdoblju od 1992. do 1999. godine navedene su u Dodatku I. (vidi IMF Country
Report No. 03/27).

lipanj 2006.
veljača – ožujak 2007.,
srpanj 2008., veljača –
ožujak 2009.
travanj 2007.
svibanj 2007.
siječanj – veljača 2008.
veljača 2010.
listopad 2010.
ožujak 2011.
lipanj 2011.
STA
(Sektor za statistiku)

ožujak 2000.
rujan 2000.
listopad 2000.
travanj 2001.
ožujak 2002.
listopad 2002., lipanj 2004.
rujan 2006.
prosinac 2007.

MCM
(Sektor za monetarnu
politiku i tržišta
kapitala)

svibanj – lipanj 2000.
ožujak – travanj 2001.
prosinac 2001.
travanj 2003.
veljača 2004.
siječanj 2007. (nastavit će
se)
svibanj 2007.
lipanj 2007.
rujan 2007.
listopad 2007.
studeni 2007.
ožujak 2008.
kolovoz 2008.

Javno financijsko upravljanje (regionalni
savjetnik)
Upravljanje prihodima (u suradnji sa
Svjetskom bankom)
Javno-privatna partnerstva
Porezna politika (u suradnji sa Svjetskom
bankom)
Racionalizacija kratkoročne potrošnje
Javno financijsko upravljanje (savjetnik,
dugoročno)
Sudjelovanje regionalnih stručnjaka na
seminaru o upravljanju proračunom i
fiskalnoj politici u Hrvatskoj
Posjet kratkoročnih stručnjaka u vezi s
reformom Porezne uprave
Sudjelovanje kratkoročnih stručnjaka na
sastanku OECD-a
Tromjesečni nacionalni računi
Platna bilanca
Statistika realnog sektora
Monetarna i bankovna statistika
Računovodstvo i proračunska klasifikacija
(u suradnji sa Sektorom za fiskalne
poslove)
Statistika javnih financija
Monetarna i financijska statistika
Dugoročni stručnjaci: Statistika javnih
financija
Koordinacija HNB-a i Ministarstva
financija, Zakon o HNB-u i Zakon o
bankama, te tržište novca i vrijednosnih
papira
Računovodstvo središnje banke
Instrumenti monetarne politike
Testiranje osjetljivosti na stres i upravljanje
deviznim pričuvama
Instrumenti monetarne politike
Makroekonomsko modeliranje i
prognoziranje
Modeliranje i prognoziranje
Modeliranje i prognoziranje
Ažuriranje FSAP-a
Modeliranje i prognoziranje
Modeliranje i prognoziranje
Makroekonomsko modeliranje i
prognoziranje
Makroekonomsko modeliranje i

veljača 2009.
srpanj 2009.
svibanj 2010.
ožujak 2011.
LEG
(Sektor za pravna
pitanja)

travanj 2010.
kolovoz 2010.
veljača 2011.
svibanj 2011.

prognoziranje
Modeliranje
Monetarna politika i modeliranje
Modeliranje

Sprječavanje pranja novca i borba protiv
financiranja terorizma
Sprječavanje pranja novca i borba protiv
financiranja terorizma
Sprječavanje pranja novca i borba protiv
financiranja terorizma
Sprječavanje pranja novca i borba protiv
financiranja terorizma

XII. Stalni predstavnik MMF-a: Ured stalnog predstavnika MMF-a u Hrvatskoj zatvoren je
u lipnju 2007.

Dodatak II. Hrvatska: Pitanja vezana uz statistiku
1.
Podaci koji se prikupljaju su uglavnom adekvatni za provođenje djelotvornog
praćenja, iako bi poboljšanja u nekim područjima bila poželjna. Premda su u većini područja
poduzete korektivne mjere kako bi se poboljšalo obuhvat podataka i njihova pouzdanost,
nedostatna potpora i pitanja vezana uz suradnju između državnih agencija su u nekim
slučajevima otežali napredak. Hrvatska je potpisnica Posebnih standarda statističkog
izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS).
A. Nacionalni računi
2.
Sustavi podataka o nacionalnim računima znatno su poboljšani u posljednjih nekoliko
godina. Državni zavod za statistiku (DZS) objavljuje podatke u stalnim i tekućim cijenama
koje prikuplja u skladu s Europskim sustavom nacionalnih računa (engl. European System of
Accounts, 1995 ESA). Tromjesečne procjene BDP-a se objavljuju u tekućim i stalnim
cijenama (2000.) za glavne kategorije potrošnje i glavne sektore industrije. Bez obzira na
navedeno, još uvijek postoje nedostaci. Značajna diskrepancija nastaje između BDP podataka
koji počivaju na rashodima i dodanoj vrijednosti, a ona proizlazi iz: (i) manjkave suradnje
DZS-a i HNB-a na području usklađivanja njihovih podataka o procijenjenim prihodima od
turizma, (ii) nedostatnih podataka o gospodarskim subjektima koji nemaju oblik trgovačkog
društva i samostalnim poduzetnicima (na području poljoprivrede, trgovine i obrta), (iii)
nepotpunih podataka za mjerenje promjene u zalihama, (iv) nepotpunih podataka o
neregistriranom sektoru gospodarstva i (v) nepostojanja tromjesečnih podataka vezanih uz
sektor poljoprivrede koji je podložan sezonskim utjecajima.
B. Cijene
3.
DZS priprema mjesečni indeks potrošačkih cijena, a ponderi (koji se ažuriraju svakih
pet godina) trenutno se izvode iz Ankete o potrošnji kućanstava iz 2005. U razdoblju do
izračunavanja nove baze, ponderi se ažuriraju prema godišnjoj promjeni cijena u odnosu na
stanje zabilježeno u prosincu prethodne godine. Podaci se prikupljaju u različitim vremenskim
razdobljima u mjesecu za različite skupine proizvoda, odnosno u svakom slučaju između 13og i 21-og u mjesecu. Indeksi se objavljuju oko 15-og u sljedećem mjesecu. Podaci o
cijenama se prikupljaju u devet hrvatskih gradova, dok ponderi počivaju na uzorku
kućanstava za cijelu zemlju. Harmonizirani indeks potrošačkih cijena se također izračunava u
skladu s metodologijom Eurostata, ali se zasad ne objavljuje kako bi se izbjegle moguće
zabune. Temeljni indeks potrošačkih cijena se izračunava u skladu s metodologijom koju je
osmislio HNB. DZS također objavljuje mjesečni indeks cijena pri proizvođačima, obično oko
8-oga u sljedećem mjesecu. Sustav pondera koji se koristi za izračunavanje indeksa cijena pri
proizvođačima se temelji na Godišnjem izvještaju industrije iz 2000. i ažurira se svakih pet
godina, dok se ponderi djelomično ažuriraju svake godine.
C. Plaće i zaposlenost
4.
DZS iznosi podatke o prosječnoj neto i bruto plaći po zaposleniku po sektorima te o
zaposlenosti po sektorima. Podaci o plaćama uključuju nagrade, naknade za bolovanja i
naknade za topli obrok, a temelje se na mjesečnim istraživanjima koja obuhvaćaju 70 posto
stalno zaposlenih u svakoj kategoriji industrije. Njima nije obuhvaćen značajan dio radnog
stanovništva, uključujući zaposlene u trgovini i obrtu, zaposlene na temelju ugovora,
poljoprivrednike i zaposlene u vojsci i policiji.

5.
Broj registriranih nezaposlenih osoba daje precijenjenu sliku stvarne razine
nezaposlenosti. Preliminarna anketa o radnoj snazi, koja zadovoljava ILO standarde, prvi put
je provedena 1996. na uzorku od 7.200 kućanstava. Uzorak je naknadno proširen, tako da se
anketa sada provodi redovito. DZS objavljuje polugodišnje podatke od 1998., a tromjesečne
podatke je počeo objavljivati u 2007., s vremenskim odmakom od oko četiri mjeseca.
D. Statistika javnih financija
6.
Vlasti su počele prezentirati svoje proračunske planove sukladno Europskom sustavu
nacionalnih računa (engl. European System of Accounts, ESA 95) dok se podaci vezani uz
statistiku javnih financija koji se pripremaju svaki mjesec na temelju Priručnika statistike
javnih financija (engl. GFSM) objavljuju u Mjesečnom statističkom izvješću Ministarstva
financija. Podaci se obično objavljuju s vremenskim odmakom od oko jednog tromjesečja.
Podaci o prihodima su pouzdani, a dostupni su i podaci o rashodima na gotovinskom načelu,
pripremljeni prema metodologiji Statistike javnih financija (koja uključuje ekonomsku i
funkcionalnu klasifikaciju), za proračun središnje države i proračunske fondove. Podaci o
financiranju središnje države u izvješćima Ministarstva financija nisu usklađeni s podacima
HNB-a u bilanci monetarnih institucija i platnoj bilanci, a znatne razlike u podacima postoje
dijelom zbog toga što Ministarstvo financija i središnja banka koriste različite metodologije i
definicije pojma države. Nakon što su primljene preporuke misije za Statistiku javnih
financija koja je boravila u Hrvatskoj u listopadu 2002., osnovana je radna skupina od
predstavnika Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke i Državnog zavoda za statistiku
sa zadaćom usklađivanja financijskih podataka proračuna središnje države koje pripremaju te
institucije.
7.
Detaljni podaci o obveznicama za financiranje unutarnjeg javnog duga, koji se
objavljuju u Mjesečnom statističkom izvješću Ministarstva financija, sada su nadopunjeni
podacima iz tablice o dugu središnje države koja se objavljuje u Biltenu Hrvatske narodne
banke. U istoj tablici se također objavljuju podaci o stanju duga za koji jamči središnja
država. Ministarstvo financija je pripremilo bazu podataka o državnim garancijama u lipnju
2003. koja je korištena za praćenje promjene stanja i tokova izdanih garancija.
8.
Podaci o poslovanju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i
konsolidiranoj općoj državi dostupni su na tromjesečnoj osnovi. Podaci o lokalnoj državi su
nepotpuni jer obuhvaćaju poslovanje 53 najveće jedinice lokalne i regionalne (područne)
samouprave.
E. Monetarni podaci
9.
Postupak prikupljanja podataka iz područja monetarne statistike koje objavljuje HNB
je u skladu s preporukama MMF-ovog Priručnika za monetarnu i financijsku statistiku, 2000.
(engl. Monetary and Financial Statistics Manual, 2000, MFSM). Podaci o bilanci monetarnih
institucija, uključujući posebne podatke za poslovne banke i bilancu Hrvatske narodne banke,
objavljuju se mjesečno, s vremenskim odmakom od četiri do dva tjedna. HNB planira u svoj
statistički obuhvat uključiti bilančne podatke investicijskih fondova i osiguravajućih društava.
HNB je u ožujku 2002. započeo prikupljati financijske podatke (bilance stanja i investicijske
strukture) od investicijskih i mirovinskih fondova; ti podaci još uvijek nisu objavljeni i koriste
se za interne potrebe. HNB je mišljenja da uključivanje ostalih financijskih institucija u
monetarnu statistiku ovisi o procesu prilagodbe monetarne statistike zahtjevima Europske

središnje banke vezanim uz statističko izvješćivanje. U studenome 2006., HNB je u
Standardiziranim obrascima izvješćivanja objavio monetarne podatke za razdoblje od
prosinca 2001. do danas. Ti su podaci u skladu s konceptima i definicijama iz Priručnika za
monetarnu i financijsku statistiku te su, zajedno s odgovarajućim metapodacima, objavljeni u
Statistici međunarodnih financija i njezinom Dodatku o monetarnoj i financijskoj statistici.
F. Statistički podaci o vanjskom sektoru
10.
Tromjesečni podaci o platnoj bilanci se kompiliraju uglavnom u skladu s petim
izdanjem MMF-ova Priručnika za izradu platne bilance (engl. Balance of Payments Manual,
BPM5). Podaci su uglavnom dostupni s vremenskim odmakom od tri mjeseca i naknadno se
znatno revidiraju; podaci koji se odnose na trgovinu dostupni su s vremenskim odmakom od
jednog mjeseca, dok su podaci o međunarodnim pričuvama dostupni dan nakon podnošenja
zahtjeva. Metodologija istraživanja putovanja-turizam je izmijenjena u 2002. i 2004. te
ponovno u 2005., dok je metoda za procjenu troškova osiguranja i prijevoza izmijenjena
početkom 2004. Neto pogreške i propusti su se kretali od 2,5 do 3,75 posto BDP-a u razdoblju
od 2003. i bili su negativni. Obuhvat i kvaliteta podataka o portfeljnim ulaganjima relativno
su potpuni i točni.
11.
Veliki dio inozemnog duga Hrvatske potječe iz vremena prije raspada bivše SFRJ, a
hrvatski udio u tom dugu dogovoren je 1995. s kreditorima Pariškog kluba i 1998. s
kreditorima Londonskog kluba. HNB prikuplja podatke o inozemnom dugu prema zahtjevima
iz Priručnika za sastavljače i korisnike statističkih pokazatelja o inozemnoj zaduženosti, 2003.
(engl. External Debt Statistics – Guide for Compilers and Users, 2003.), te je u drugom
tromjesečju 2003. počeo objavljivati podatke o inozemnom dugu. Tako je zbog uključivanja
hibridnih i podređenih dužničkih instrumenata, repo poslova banaka i HNB-a, nepodmirenih
dospjelih i obračunatih nedospjelih kamata, serija podataka o inozemnom dugu prilagođena
naviše u odnosu na prethodno objavljene podatke. Tromjesečni podaci o stanju međunarodnih
ulaganja su dostupni na web stranici HNB-a za razdoblje do četvrtog tromjesečja 2010.

Hrvatska: Tablica općih pokazatelja potrebnih za praćenje
(20. svibnja 2010.)
Datum posljednjeg
promatranja

Podaci primljeni

Učestalost
primanja
podataka6/

Učestalost
izvješćivanja6/

Učestalost
objavljivanja6/

19. svibnja 2010.

19. svibnja 2010.

DiM

DiM

DiM

Aktivne i pasivne stavke
međunarodnih pričuva
monetarnih vlasti1/

ožujak 2010.

15. travnja 2010.

M

M

M

Primarni novac

ožujak 2010.

30. travnja 2010.

M

M

M

Ukupna likvidna sredstva

ožujak 2010.

30. travnja 2010.

M

M

M

Bilanca središnje banke

ožujak 2010.

30. travnja 2010.

M

M

M

Konsolidirana bilanca
bankovnog sustava

ožujak 2010.

30. travnja 2010.

M

M

M

Kamatne stope2/

ožujak 2010.

30. travnja 2010.

M

M

M

Indeks potrošačkih cijena

ožujak 2010.

30. travnja 2010.

M

M

M

Prihodi, rashodi, stanje i izvori
financiranja3/ – opća država4/

4. tr. 2010.

31. ožujka 2010.

TR

TR

TR

Prihodi, rashodi, stanje i izvori
financiranja3/ – središnja država

siječanj 2010.

30. travnja 2010.

M

M

M

Stanja duga središnje države i
duga za koji jamči središnja
država5/

prosinac 2010.

15. svibnja 2010.

M

M

M

4. tr. 2010.

23. travnja 2010.

TR

TR

TR

ožujak 2010.

30. travnja 2010.

TR

TR

TR

4. tr. 2010.

29. ožujka 2010.

TR

TR

TR

siječanj 2010.

31. ožujka 2010.

M

M

M

4. tr. 2010.

31. ožujka 2010.

TR

TR

TR

Tečaj

Tekući račun platne bilance
Izvoz i uvoz robe i usluga
BDP/BNP
Bruto inozemni dug
Podaci o stanju međunarodnih
ulaganja

1/ Aktivne stavke pričuva koje su založene ili na neki drugi način opterećene obvezama navedene su odvojeno.
Podaci obuhvaćaju kratkoročne obveze koje su indeksirane uz stranu valutu i podmiruju se drugim sredstvima,
kao i ugovorene vrijednosti izvedenih financijskih instrumenata za plaćanje i primanje strane valute, uključujući
one koji su indeksirani uz stranu valutu i podmiruju se drugim sredstvima.
2/ Obuhvaća kamatne stope utvrđene na tržištu i službeno utvrđene kamatne stope, uključujući eskontnu stopu,
kamatne stope tržišta novca, kamatne stope na trezorske zapise, zadužnice i obveznice.
3/ Obuhvaća inozemne banke, domaće banke i domaće nebankarske financijske institucije.
4/ Opća država obuhvaća središnju državu (proračunske fondove, izvanproračunske fondove i fondove
socijalnog osiguranja), državu i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.
5/ Obuhvaća valutnu strukturu i rokove dospijeća.
6/ Dnevno (D), tjedno (T), mjesečno (M), tromjesečno (TR), godišnje (G), neredovno (N), nije dostupno (ND).

Dodatak III. Hrvatska: Odnosi sa Svjetskom bankom
1.
Odbor Svjetske banke usvojio je Strategiju partnerstva za Republiku Hrvatsku (engl.
Country Partnership Strategy, CPS) za fiskalne godine od 2009. do 2012. u rujnu 2008.,
kratko prije rasplamsavanja globalne financijske krize. Cilj CPS-a je podrška završetku
procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, brza prilagodba njezinih razina
prihoda na razine država članica Europske unije na fiskalno, socijalno i ekološki održiv način.
Ovaj nadređeni cilj u skladu je s prioritetima Vlade izraženima u raznim vladinim
programima. U ostvarivanju ovoga cilja, namjera programa Grupe Svjetska banka je dati
doprinos u sljedeća četiri segmenta:





održavanje makroekonomske stabilnosti;
jačanje rasta predvođenog privatnim sektorom i ubrzavanje prilagodbe Europskoj
uniji;
poboljšanje kvalitete i učinkovitosti u socijalnim sektorima; te
povećanje održivosti dugoročnog razvoja.

2.
Plan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i dalje je nit vodilja u
osmišljavanju i provedbi programa Grupe Svjetska banka. U odabiru i kreiranju projekata
primarna pažnja pridaje se procjeni podrške koju će predloženi projekti osigurati naporima
Republike Hrvatske usmjerenima na pristupanje Europskoj uniji. Što se tiče socijalnih sektora
koji nisu obuhvaćeni pravnom stečevinom Europske unije, uzima se u obzir kako projekti
doprinose naporima usmjerenima na pristupanje Europskoj uniji. Komponente projekta koje
povećavaju kapacitet Republike Hrvatske vezano uz korištenje sredstava Europske unije,
pogotovo nakon pristupanja Uniji, imaju prioritet.
3.
Unutar CPS-a predviđen je kreditni okvir u sklopu osnovnog scenarija od 1,0 do 1,4
milijarde USD za investicijske projekte tijekom četverogodišnjeg razdoblja. CPS uključuje i
optimističan scenarij, s mogućim kreditnim okvirom za razvojnu politiku koji iznosi od 1,4 do
1,8 milijardi USD. Program kreditiranja temeljit će se na, te biti dopunjen, analitičkim radom,
pogotovo na području reforme javnih rashoda, upravljanja, investicijske klime i klimatskih
promjena.
4.
U fiskalnoj godini 2010. Odbor Banke je odobrio tri kredita čija vrijednost iznosi 475
milijuna USD, kreditnu liniju za izvoznike od oko 100 milijuna EUR s ciljem umanjivanja
učinka globalne ekonomske krize te da bi se osiguralo financiranje privatnog sektora i Zajam
za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru u iznosu od 200 milijuna
EUR. K tome, odobrena je investicijska operacija za sektor pravosuđa. U fiskalnoj godini
2011. Odbor Banke je odobrio dva kredita čija vrijednost iznosi 242 milijuna USD: (i) Zajam
za razvojnu politiku gospodarskog oporavka u vrijednosti 150 milijuna EUR kako bi se
hrvatskim vlastima osigurala podrška u provedbi Programa gospodarskog oporavka
donesenog u travnju 2010. u cilju rješavanja pitanja ranjivosti i konkurentnosti gospodarstva;
i (ii) investicijski zajam EU Natura 2000 Integration, cilj kojega je osiguranje potpore
prilagodbi Hrvatske Uredbi EU o vrstama i Uredbi EU o staništima.
5.
Svjetska banka trenutačno u Hrvatskoj financira 15 projekata u raznim sektorima, a
sredstva odobrena po svim kreditima iznose oko 1,3 milijarde USD. Portfelj Međunarodne
financijske korporacije (engl. International Finance Corporation, IFC) iznosi oko 279
milijuna USD, dok bruto izloženost po garancijama Agencije za multilateralne garancije

investicija (engl. Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) iznosi 649 milijuna
USD.

