ΕΝΙΑΊΟ ΤΑΜΕΊΟ
ΕΞΥΓΊΑΝΣΗΣ (ΕΤΕ)
Περίοδος εισφοράς 2018

Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης* (ΕΤΕ) ανήκει στο Ενιαίο
Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).
Το ΕΤΕ μπορεί να χρησιμοποιείται για να παρέχει στο
SRB τη δυνατότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής
εφαρμογής των εργαλείων και άσκησης των εξουσιών
εξυγίανσης που διαθέτει. Το ΕΤΕ αποτελεί έναν τρόπο
για να διασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα
συμβάλει στη χρηματοδότηση της σταθεροποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το ΕΤΕ αποτελείται από τις εισφορές πιστωτικών
ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων
στα 19 συμμετέχοντα κράτη μέλη της τραπεζικής
ένωσης. Θα αναπτυχθεί σταδιακά κατά τα πρώτα οκτώ
έτη λειτουργίας του (2016-2023). Το ΕΤΕ θα επιτύχει το
επίπεδο-στόχο που ανέρχεται τουλάχιστον στο 1 %
του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των
πιστωτικών ιδρυμάτων εντός της τραπεζικής ένωσης έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
* Συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (κανονισμός για τον
Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης – ΕΜΕ).
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ΠΟΣΌ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ
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Με στόχο να επιτευχθεί τουλάχιστον το 1 % του συνολικού ποσού καλυπτόμενων καταθέσεων
στη ζώνη του ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) καθόρισε το επίπεδο-στόχο για το 2018 στο 1/8 του 1,15 % του μέσου ποσού καλυπτόμενων καταθέσεων για το 2017 (που υπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση) όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που
έχουν άδεια λειτουργίας στη ζώνη του ευρώ. Ως εκ τούτου, φέτος, το 2018, το επίπεδο-στόχος
ανέρχεται σε 8,1 δισ. EUR, ποσό κατά 13 % υψηλότερο σε σύγκριση με το 2017. Ο κυριότερος
λόγος στον οποίον οφείλεται αυτή η αύξηση είναι η ιστορική εξέλιξη των καλυπτόμενων καταθέσεων στη ζώνη του ευρώ κατά την περίοδο 2014-2017.
Λαμβανομένης υπόψη της έκπτωσης των εισφορών του 2015 και του αντίκτυπου των αναδιατυπώσεων και αναθεωρήσεων των στοιχείων, το συνολικό ποσό των εκ των προτέρων εισφορών 2018 που πρέπει να μεταφερθεί στο ΕΤΕ ανέρχεται σε 7,5 δισ. EUR.

δισ.
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ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Το 2018 στο πεδίο εφαρμογής του ΕΤΕ εμπίπτουν 3315 ιδρύματα (σε σύγκριση με 3512 ιδρύματα το 2017).

ΜΈΘΟΔΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

Το 49 % των ιδρυμάτων είναι μικρά ιδρύματα και καταβάλλουν κατ’ αποκοπή εισφορά (το
σύνολο στοιχείων ενεργητικού τους είναι κάτω από 1 δισ. EUR), το 28 % είναι ιδρύματα μεσαίου
μεγέθους (σύνολο στοιχείων ενεργητικού κάτω από 3 δισ. EUR), το 21 % είναι μεγάλα ιδρύματα
που υπόκεινται σε προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου εισφορά (και καταβάλλουν το 96 % του
συνολικού ποσού) και τα υπόλοιπα έχουν ειδική μεθοδολογία υπολογισμού λόγω του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Η κατανομή δεν μεταβλήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2017.

 Πυλώνας κινδύνου IV: Πολυπλοκότητα και δυνατότητα εξυγίανσης.
** Οι πυλώνες και δείκτες κινδύνου περιγράφονται στο άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 της
Επιτροπής.

ΕΙΣΦΟΡΈΣ 2018 ΈΝΑΝΤΙ
ΕΙΣΦΟΡΏΝ 2017:

η αύξηση του ετήσιου επιπέδου-στόχου είναι ο κυριότερος παράγοντας στον οποίον οφείλονται οι μεταβολές στα ποσά των εισφορών. Άλλοι παράγοντες επιρροής είναι οι εξής:
 Σταδιακή εφαρμογή της προσέγγισης υπολογισμού βάσει του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ) κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου (2016-2023): Το
2018 οι συντελεστές στάθμισης βάσει της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση
(BRRD) / του ΕΜΕ είναι 33,33/66,67 %, ενώ το 2017 ήταν 40/60 %. Η μεταβολή αυτή ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση των εισφορών για τα ιδρύματα που εδρεύουν σε χώρες με
σχετικά μικρό συντελεστή στάθμισης όσον αφορά τις καλυπτόμενες καταθέσεις και για
τα σχετικά μεγαλύτερα ιδρύματα.
 Μεταβολές της μεθόδου υπολογισμού: μια αδύναμη σχετική θέση (στο εθνικό πλαίσιο και στο πλαίσιο της ζώνης του ευρώ) όσον αφορά τον LCR μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση των εισφορών.
 Μεταβολές του μεγέθους: μια αύξηση του μεγέθους (το οποίο μετράται ως οι συνολικές υποχρεώσεις αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των καλυπτόμενων καταθέσεων μείον τις υποχρεώσεις που επιτρέπεται να αφαιρεθούν δυνάμει του άρθρου 5 του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού) δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αύξηση των εισφορών
(και αντιστρόφως). Η μεταβολή εξαρτάται από τη μεταβολή του μεγέθους όλων των άλλων ιδρυμάτων.
 Μεταβολή του συντελεστή προσαρμογής στον κίνδυνο: μια αύξηση του συντελεστή προσαρμογής στον κίνδυνο (σε εθνικό επίπεδο ή στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ)
δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αύξηση των εισφορών (και αντιστρόφως). Η μεταβολή
εξαρτάται από τη μεταβολή του συντελεστή προσαρμογής στον κίνδυνο όλων των άλλων ιδρυμάτων.
Η συνολική επίδραση των παραγόντων επιρροής δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων:
εξαρτάται από τον συνδυασμό παραγόντων που αφορούν ειδικά τις χώρες και παραγόντων
που αφορούν ειδικά τα ιδρύματα. Οι εισφορές στο ΕΤΕ υπολογίζονται με σχετικούς όρους, και
η επίδραση των παραγόντων επιρροής σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα εξαρτάται από τη χώρα
στην οποία εδρεύει το ίδρυμα και από τη σχετική θέση του ιδρύματος από άποψη μεγέθους
και επικινδυνότητας.

ΕΠΌΜΕΝΑ ΣΤΆΔΙΑ

Τα επόμενα στάδια της περιόδου εισφοράς 2018 είναι τα εξής:
 1η Μαΐου 2018: ενημέρωση των ιδρυμάτων·
 28 Ιουνίου 2018: μεταφορά των εισφορών στο SRB από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης (ΕΑΕ). Οι ΕΑΕ θα καθορίσουν το διάστημα πληρωμών στη διάρκεια της περιόδου
1/5/2018 – 28/6/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΕ, βλέπε www.srb.europa.eu
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το 2018 το επίπεδο εναρμόνισης στην εποπτική αναφορά επέτρεψε στο SRB να προσθέσει τον
δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στους υπολογισμούς του συντελεστή προσαρμογής στον
κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, το επίπεδο εναρμόνισης δεν επαρκεί ακόμη ώστε να εφαρμοστεί
η πλήρης μεθοδολογία**. Οι ακόλουθοι δείκτες κινδύνου δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί και
έχουν παραλειφθεί:
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