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SVIM KREDITNIM INSTITUCIJAMA
n/p predsjednika Uprave

Predmet: Sudjelovanje kreditnih institucija u izradi studije učinaka novog prijedloga CRD IV

Poštovani,
ovim putem Vas obavještavamo da su završeni radni sastanci s predstavnicima banaka vezani uz
izradu studije kvantitativnog učinka primjene novog prijedloga Direktive o kapitalnim
zahtjevima (tzv. CRD IV) na stopu adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija, ostale
pokazatelje poslovanja kreditnih institucija kao i na druge zahtjeve koji se postavljaju pred
kreditne institucije. Vaše uključivanje u izradu studije kvantitativnog učinka nam je od velikog
značaja kako bismo mogli uočiti potencijalne probleme primjene ove nove regulative na
pokazatelje poslovanja kako pojedinih kreditnih institucija tako i sustava u cijelosti.
Napominjemo kako će ovaj novi set europskih propisa, od kojih će neki biti izravno primjenjivi,
stupiti na snagu u Europskoj uniji već od 1. siječnja 2013., a u Republici Hrvatskoj od dana
pristupanja u punopravno članstvo u EU, najvjerojatnije od 1. srpnja 2013., te je stoga potreba
za izradom ove studije višestruko nužna.
Na internetskim stranicama HNB-a u rubrici Supervizija, podrubrici Studija kvantitativnog
učinka, bit će objavljeni svi materijali potrebni za izradu studije učinka prijedloga nove regulative
CRD IV na pokazatelje poslovanja kreditnih institucija. Materijali objavljeni na internetskim
stranicama HNB-a će uključivati: obrasce, upute za popunjavanje obrazaca i upitnike.
Ovim putem bismo Vas isto tako zamolili da o ovom dopisu obavijestite sve zaposlenike koji su
sudjelovali na radnim sastancima u HNB-u, kao i one koji bi bili uključeni u izradu kvantitativne
studije učinaka. Nadalje vezano uz rokove dostave kvantitativne studije učinaka, molimo Vas da
nam dostavite popunjene obrasce, upitnike i ostale materijale vezane za izradu studije:
1. za potrebe politike primitaka radnika do 30. ožujka 2012.,
2. te za ostala područja iz studije do 16. travnja 2012.
na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr s naznakom koja je navedena u materijalima studije.
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Ako se tijekom izrade studije učinka pojavi dodatno pitanje ili nejasnoća vezana uz izradu same
studije slobodno možete kontaktirati zaposlenike HNB-a koji su zaduženi za pojedino područje,
a čije su adrese elektroničke pošte dostavljene sudionicima radnih sastanaka. Sve gore navedeno
je u cilju prikupljanja što točnijih podataka za izradu predmetne studije kako bismo dobili što
kvalitetniju sliku o utjecajima primjene nove regulative na poslovanje kreditnih institucija, kao i
sustava u cjelini.
Ovim Vam putem želimo zahvaliti na sudjelovanju na radnim sastancima održanim u prostorima
HNB-a u razdoblju od 5. ožujka do 12. ožujka 2012., te unaprijed zahvaljujemo na Vašoj
suradnji i trudu u narednom razdoblju i iskazujemo našu spremnost za suradnju pri izradi
studije.

S poštovanjem,

Davor Holjevac v.r.
Viceguverner
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