Brussell, 17 ta’ Ġunju 2020

Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRF)
Il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni 1 (SRF) huwa proprjetà tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni
(SRB). L-SRF jista’ jintuża biex jippermetti lill-SRB japplika l-għodod u s-setgħat ta’
riżoluzzjoni tiegħu b’mod effettiv u effiċjenti. L-SRF huwa mod biex jiżgura li l-industrija
finanzjarja tgħin għall-istabbilizzazzjoni tas-sistema finanzjarja. L-SRF huwa magħmul
minn kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fid19-il Stat tal-Unjoni Bankarja, li llum huma d-19-il pajjiż taż-żona tal-euro. Se jinbena
gradwalment matul l-ewwel tmien snin tiegħu (2016-2023). L-SRF għandu livell fil-mira
ta’ mill-inqas 1 % tal-ammont ta’ depożiti koperti tal-istituzzjonijiet tal-kreditu kollha fi
ħdan l-Unjoni Bankarja sal-31 ta’ Diċembru 2023. Dan l-ammont huwa mistenni li jkun
ta’ ftit aktar minn EUR 60 biljun.

Skeda Informattiva
Perjodu ta’ kontribuzzjoni tal-2020
Il-livell fil-mira: Bl-objettiv li jintlaħaq minn tal-inqas 1 % tal-ammont totali ta’ depożiti
koperti fiż-żona tal-euro sal-31 ta’ Diċembru 2023, il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB)
stabbilixxa l-livell fil-mira għall-2020 f’1/8 ta’ 1.25 % tal-ammont medju ta’ depożiti koperti
fl-2019 (ikkalkulat kull tliet xhur) tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha awtorizzati fiż-żona taleuro. Dan il-koeffiċjent jimplika livell ta’ kontribuzzjonijiet ex-ante ta’ EUR 9.685 biljun
għall-2020 (meta mqabbel ma’ 1.15 % u EUR 8.3 biljun fl-2019). Iż-żieda tal-livell fil-mira
annwali hija xprunata miż-żieda annwali f’depożiti koperti miż-Żona tal-Euro (7.18 %) kif
ukoll miż-żieda tal-koeffiċjent minn 1.15 % għal 1.25 %. Meta stabbilixxa l-Livell fil-Mira
għall-2020, l-SRB qies ukoll is-sitwazzjoni attwali fiż-żona tal-euro relatata mal-Pandemija
tal-COVID-19. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-mistoqsija Nru 6 taddokument dwar Mistoqsijiet u Tweġibiet.


Ammont li għandu jinġabar: Meta jitqies it-tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet tal-2015 u limpatt tad-dikjarazzjonijiet mill-ġdid u tar-reviżjonijiet tad-data, l-ammont totali talkontribuzzjonijiet ex-ante tal-2020 li għandu jiġi ttrasferit lill-SRF jammonta għal
EUR 9.195 biljun għall-2020 (meta mqabbel ma’ EUR 7.8 biljun fl-2019).



Kamp ta’ applikazzjoni: Fl-2020, 3,066 istituzzjoni jaqgħu taħt
applikazzjoni tal-SRF (meta mqabbla ma’ 3,186 istituzzjoni fl-2019).



Metodu ta’ kalkolu: 47 % tal-istituzzjonijiet huma żgħar u jħallsu kontribuzzjoni
f’somma f'daqqa (l-assi totali tagħhom huma taħt EUR 1 biljun), 29 % huma
istituzzjonijiet ta’ daqs medju (assi totali taħt EUR 3 biljun), 23 % huma istituzzjonijiet
kbar soġġetti għal kontribuzzjoni aġġustata għar-riskju (u jħallsu 97 % tal-fattura) u lkumplament għandhom metodoloġija ta’ kalkolu speċjali minħabba l-mudell tan-negozju
tagħhom. It-tqassim ma nbidilx b’mod sinifikanti meta mqabbel mal-2019.
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Fattur ta’ aġġustament għar-riskju: fl-2020, il-livell ta’ armonizzazzjoni tar-rapportar
fl-Istati Membri parteċipanti kollha għadu mhux biżżejjed biex tiġi implimentata lmetodoloġija sħiħa2. L-indikaturi tar-riskju li ġejjin ma ġewx applikati:
o Pilastru tar-Riskju I: Fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli miżmuma minn
istituzzjonijiet li jaqbżu l-MREL (Rekwiżit minimu għal fondi proprji u
obbligazzjonijiet eliġibbli);
o Pilastru tar-Riskju II: Proporzjon ta’ Finanzjament Stabbli Nett (NSFR);
o Pilastru tar-Riskju IV: Kumplessità u riżolvibbiltà.



Il-kontribuzzjonijiet tal-2020 kontra l-kontribuzzjonijiet tal-2019: l-ammont ta’
kontribuzzjonijiet li għandhom jitħallsu huwa r-riżultat ta’ taħlita ta’ fatturi differenti. Listituzzjonijiet jistgħu jinnotaw żieda fil-kontribuzzjonijiet tagħhom li tista’ tiddependi,
fost fatturi oħra, minn:
o Bidliet fil-Livell fil-mira: It-tkabbir ta’ depożiti koperti fl-2019 kien 7.18 %, li
jindika li r-rata ta’ tkabbir ta’ depożiti koperti żdiedet b’mod konsiderevoli meta
mqabbla mas-sena preċedenti. Meta jitqies li, sabiex ikun jista’ jintlaħaq il-livell
fil-mira fi tmiem il-perjodu inizjali, il-koeffiċjent użat biex jiġi stabbilit il-livell filmira tal-2020 żdied minn 1.15 % għal 1.25 %.
o Bidliet fil-BAC: Għalkemm dan l-effett huwa inqas imdaqqas milli fil-perjodu ta’
kontribuzzjonijiet tal-2019, il-bidliet relattivi fid-daqs (BAC 3 ) tal-istituzzjonijiet
għadhom wieħed mill-motivaturi ewlenin tal-bidliet fil-kontribuzzjonijiet ex ante..
o Introduzzjoni gradwali tal-approċċ tal-kalkolu tal-Mekkaniżmu Uniku ta’
Riżoluzzjoni (SRM) matul il-perjodu inizjali (2016-2023): Fl-2020, il-piżijiet
tal-BRRD/SRM huma ta’ 20.00/80.00 % minflok ta’ 33.33/66.67 % fl-2019. Din ilbidla tista’ tikkawża żieda fil-kontribuzzjonijiet għal istituzzjonijiet li jinsabu
f’pajjiżi b’piż relattiv żgħir f’termini ta’ depożiti koperti u istituzzjonijiet
relattivament akbar.
o Bidla fil-fattur ta’ aġġustament għar-riskju: żieda fil-fattur ta’ aġġustament
għar-riskju (f’livell nazzjonali jew f’dak taż-żona tal-euro) mhux bilfors twassal
għal żieda proporzjonali fil-kontribuzzjoni (u viċi versa). Il-bidla tiddependi millbidla fil-fattur ta’ aġġustament għar-riskju tal-istituzzjonijiet l-oħra kollha.

L-effett ġenerali tal-forzi motivaturi mhuwiex magħruf bil-quddiem: dan jiddependi
mill-kombinazzjoni ta’ forzi speċifiċi għall-pajjiż u dawk speċifiċi għall-istituzzjoni. Ilkontribuzzjonijiet lill-SRF huma kkalkulati f’termini relattivi, u l-effett tal-motivaturi fuq
istituzzjoni waħda speċifika jiddependi mill-pajjiż fejn tinsab l-istituzzjoni u mill-pożizzjoni
relattiva tal-istituzzjoni f’termini ta’ daqs u riskju.

Il-pilastri tar-riskju u l-indikaturi huma deskritti fl-Artikolu 6 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE)
2015/63.
3 Il-“kontribuzzjoni annwali bażika” (BAC) hija definita bħala obbligazzjonijiet totali li minnhom jitnaqqsu l-fondi
proprji mingħajr id-depożiti koperti, aġġustata, meta applikabbli, skont l-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Delega talKummissjoni (UE) Nru 2015/63.
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Il-fażijiet li jmiss tal-perjodu ta’ kontribuzzjoni tal-2020 huma dawn li ġejjin:
o l-1 ta’ Mejju 2020: l-istituzzjonijiet għandhom jiġu nnotifikati mill-Awtoritajiet
Nazzjonali ta’ Riżoluzzjoni (NRAs) dwar il-kontribuzzjonijiet li għandhom jinġabru;
o is-26 ta’ Ġunju 2020: l-NRAs jittrasferixxu l-kontribuzzjonijiet lill-SRB. L-NRAs
se jistabbilixxu li l-pagamenti jkunu jistgħu jsiru fil-perjodu 01/05/2020 26/06/2020.
Għal aktar informazzjoni dwar l-SRF, ara www.srb.europa.eu
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