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Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 
75/2008. i 54/2013.) i članka 3. stavka 1. Odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike 
koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene 
prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike (»Narodne novine«, br. 60/2017.) guverner 
Hrvatske narodne banke donosi  
 
 

ODLUKU  
 

I. Utvrđuje se da u Republici Hrvatskoj nisu ispunjeni preporučeni uvjeti za uzajamnu primjenu mjere 
makrobonitetne politike koju je donijelo makrobonitetno tijelo Švedske i čiju je uzajamnu primjenu 
preporučio Europski odbor za sistemske rizike Preporukom ESRB/2019/1 od 15. siječnja 2019. 

 
II. Hrvatska narodna banka ne propisuje uzajamnu primjenu mjere makrobonitetne politike iz točke 

I.  
 

III. Hrvatska narodna banka pratit će razinu izloženosti iz Preporuke ESRB/2019/1 i propisat će 
uzajamnu primjenu mjere iz točke I. ako kreditna insitucija koja zadovoljava uvjete propisane 
mjerom makrobonitetne politike iz točke I. prijeđe propisani prag značajnosti. 

 
 

Obrazloženje 
 
Makrobonitetno tijelo Švedske donijelo je makrobonitetnu mjeru koja se, u skladu s člankom 458. stavkom 
2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 573/2013, primjenjuje na kreditne institucije koje imaju 
odobrenje za rad u Švedskoj i primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting sustavima za izračun 
regulatornoga kapitala (IRB pristup). Mjera se sastoji od donjeg praga specifičnog za određenu kreditnu 
instituciju od 25 posto izloženošću ponderiranog prosječnog pondera rizika koji se primjenjuje na portfelj 
izloženosti na malo prema dužnicima sa sjedištem u Švedskoj, osiguranih nekretninama. 
 
Europski odbor za sistemske rizike Preporukom ESRB/2019/1 od 15. siječnja 2019. preporučio je 
odgovarajućim tijelima država članica da, u skladu s člankom 458. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, 
uzajamno priznaju švedsku mjeru primjenjujući je na podružnice domaćih kreditnih institucija koje se 
nalaze u Švedskoj i koje rabe IRB pristup te na domaće kreditne institucije koje rabe IRB pristup, a koje 
imaju izravne izloženosti na malo prema dužnicima u Švedskoj, osigurane nekretninama. Mjera je 
dopunjena pragom značajnosti za primjenu izuzeća (de minimis) na razini pojedinačne kreditne institucije 
u vrijednosti od pet milijardi švedskih kruna. 
 
Budući da u Republici Hrvatskoj nema kreditnih institucija koje imaju podružnice koje se nalaze u Švedskoj, 
niti domaće kreditne institucije koje primjenjuju IRB pristup imaju izravne izloženosti na malo prema 
dužnicima sa sjedištem u Švedskoj koje su osigurane nekretninama u vrijednosti koja prelazi propisani prag 
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značajnosti, Hrvatska narodna banka ne priznaje uzajamnu primjenu mjere makrobonitetne mjere koju je 
donijelo makrobonitetno tijelo Švedske.  
 
Hrvatska narodna banka obvezuje se jednom godišnje pratiti značajnost predmetnih izloženosti te će, ako 
neka domaća kreditna institucija koja zadovoljava uvjete propisane Preporukom ESRB/2019/1 prijeđe 
propisani prag značajnosti, ponovno odlučivati o priznavanju mjere. 
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