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SIHTTASE Eesmärgiga saavutada 2023.  aasta 31.  detsembriks vähemalt 1% kõikide euroala tagatud 
hoiuste mahust seadis Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2018. aasta sihttasemeks 1/8 1,15%-st eu-
roalal tegevusloa saanud krediidiasutuste 2017. aasta keskmisest tagatud hoiuste mahust (ar-
vutatakse kord kvartalis). Seega moodustab 2018. aasta sihttase käesoleval aastal 8,1 miljardit 
eurot, mis on võrreldes 2017. aastaga 13% võrra suurem. Asjaomase kasvu peamine põhjus on 
euroala tagatud hoiuste pikaajaline areng ajavahemikul 2014–2017.

LAEKUV SUMMA arvestades 2015.  aasta osamaksete mahaarvamist ning teabe muutmise või korrigeerimise 
mõju, moodustab ühtsesse kriisilahendusfondi ülekantavate 2018. aasta ex ante osamaksete 
kogusumma 7,5 miljardit eurot.

KOHALDAMISALA 2018. aastal kuulub ühtse kriisilahendusfondi kohaldamisalasse 3315 krediidiasutust ja inves-
teerimisühingut (võrreldes 3312 krediidiasutuse ja investeerimisühinguga 2017. aastal).

ARVUTUSMEETOD 49% krediidiasutustest ja investeerimisühingutest on väikeettevõtted ning tasuvad ühekord-
se makse (nende koguvarad jäävad alla 1 miljardi euro), 28% on keskmise suurusega kredii-
diasutused ja investeerimisühingud (koguvarad jäävad alla 3  miljardi euro), 21% on suured 
krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellele kohaldatakse riskipõhiseid osamakseid (ning 
tasuvad 96% summast) ning ülejäänute puhul kasutatakse ärimudelist sõltuvalt spetsiaalset 
arvutusmeetodit. Jagunemises ei olnud võrreldes 2017. aastaga märkimisväärseid erinevusi.

Ühtse kriisilahendusfondi* (SRF) omanik on Ühtne 
Kriisilahendusnõukogu.

Ühtne kriisilahendusfond võimaldab 
Ühtsel Kriisilahendusnõukogul rakendada 
kriisilahendusvahendeid ja -õigust tõhusalt ja 
tulemuslikult. Ühtse kriisilahendusfondi abil saab 
tagada, et finantssektor aitab rahastada finantssüsteemi 
stabiliseerimist.

Ühtne kriisilahendusfond moodustub pangandusliitu 
kuuluva 19 osaleva liikmesriigi krediidiasutuste ja 
teatavate investeerimisühingute osamaksetest. 
Ühtne kriisilahendusfond ehitatakse järk-järgult üles 
esimese kaheksa aasta jooksul (2016–2023). Ühtse 
kriisilahendusfondi kavandatud sihttase on 2023. aasta 
31. detsembriks vähemalt 1% kõikide pangandusliidu 
krediidiasutuste tagatud hoiuste mahust.

* Loodud määrusega (EL) nr 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus)

2018. aasta osamakseperiood
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RISKI 
KORRIGEERIMISTEGUR:

2018. aastal võimaldas järelevalvelise aruandluse ühtlustamise praegune tase Ühtsel Kriisila-
hendusnõukogul riski korrigeerimisteguri arvutamisel arvesse võtta likviidsuskattekordajat. 
Kuid ühtlustamise tase ei ole siiski piisav, et rakendada täielikku metoodikat**. Järgmisi riskinäi-
tajaid ei ole veel ühtlustatud ning need on jäetud vahele.

 � I riskisammas: krediidiasutuste ja investeerimisühingute hoitavad omavahendite ja kõlbli-
ke kohustuste miinimumnõuet ületavad omavahendid ja kõlblikud kohustused;

 � II riskisammas: stabiilse netorahastamise kordaja;

 � III riskisammas: pankadevaheliste laenude ja hoiuste osakaal Euroopa Liidus;

 � IV riskisammas: keerukus ja kriisilahenduskõlblikkus.

** Riskisambaid ja -näitajaid on kirjeldatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklis 6.

2018. AASTA 
OSAMAKSED 

VÕRRELDES 2017. AASTA 
OSAMAKSETEGA:

aasta sihttaseme kasv on peamine osamaksesummade muutuse põhjus. Muud edendavad 
tegurid on järgmised.

 � Ühtse kriisilahenduskorra arvutusmeetodi järkjärguline kasutuselevõtmine esi-
algsel perioodil (2016–2023): 2018.  aastal on pankade finantsseisundi taastamise ja 
kriisilahenduse direktiivi/ühtse kriisilahenduskorra komponendi kaal 33,33/66,67% võr-
reldes 2017. aasta kaaluga 40/60%. Asjaomane muutus võib suurendada osamakseid kre-
diidiasutustele ja investeerimisühingutele, mis asuvad riikides, mille tagatud hoiuste osa-
kaal on võrdlemisi väike, ning üsna suurtele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele.

 � Arvutusmeetodi muutused: nõrk suhteline positsioon (riigi tasandi ja euroala konteks-
tis) likviidsuskattekordajat arvestades võib kaasa tuua osamaksete suurenemise;

 � Suuruse muutused: suuruse kasvuga (mõõdetakse kohustuste kogusummaga ilma 
omavahenditeta, millest on maha arvatud tagatud hoiused ilma delegeeritud määru-
se artiklis 5 lubatud mahaarvamisteta) ei kaasne tingimata osamaksete suurenemine (ja 
vastupidi). Muutus sõltub kõigi teiste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suuruse 
muutusest.

 � Riski korrigeerimisteguri muutus: riski korrigeerimisteguri suurenemisega (riigi ja eu-
roala tasandil) ei kaasne tingimata osamaksete suurenemine (ja vastupidi). Muutus sõltub 
kõigi teiste krediidiasutuste ja investeerimisühingute riski korrigeerimisteguri muutusest.

Edendavate tegurite üldine mõju ei ole ette teada: see sõltub riigipõhiste ning kredii-
diasutuste ja investeerimisühingute põhiste jõudude kombinatsioonist. Ühtsesse kriisilahen-
dusfondi tehtavaid osamakseid arvutatakse suhtarvudes ning tegurite mõju ühele konkreet-
sele krediidiasutusele või investeerimisühingule sõltub asukohariigist ning krediidiasutuse või 
investeerimisühingu suhtelisest olukorrast, arvestades selle suurust ja riskantsust.

JÄRGMISED ETAPID 2018. aasta osamakseperioodi järgmised etapid on:

 � 1. mai 2018: krediidiasutuste ja investeerimisühingute teavitamine;

 � 28. juuni 2018: liikmesriikide kriisilahendusasutused tasuvad Ühtsele Kriisilahendusnõu-
kogule osamaksed. Liikmesriikide kriisilahendusasutused määravad maksete tasumise 
aja vahemikus 1. maist 2018 kuni 28. juunini 2018.

Lisateabe saamiseks ühtse kriisilahendusfondi kohta vt www.srb.europa.eu.
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https://srb.europa.eu
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