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IL-LIVELL FIL-MIRA Bl-objettiv li jintlaħaq minn tal-inqas 1 % tal-ammont totali ta’ depożiti koperti fiż-żona tal-eu-
ro sal-31  ta’  Diċembru  2023, il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB) stabbilixxa l-livell fil-mira 
għall-2018 f’1/8 ta’ 1.15 % tal-ammont medju ta’ depożiti koperti fl-2017 (ikkalkulat kull kwart) 
tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha awtorizzati fiż-żona tal-euro. Għalhekk, il-livell fil-mira 
għall-2018 din is-sena jammonta għal EUR 8.1 biljun, li huwa 13 % aktar milli fl-2017.Ir-raġuni 
ewlenija għal din iż-żieda hija l-evoluzzjoni storika tad-depożiti koperti fiż-żona tal-euro matul 
il-perjodu 2014-2017.

AMMONT LI GĦANDU 
JINĠABAR

Meta jitqies it-tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet tal-2015 u l-impatt tad-dikjarazzjonijiet mill-ġdid 
u tar-reviżjonijiet tad-data, l-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet ex-ante tal-2018 li għandu jiġi 
ttrasferit lill-SRF jammonta għal EUR 7.5 biljun.

KAMP TA’ 
APPLIKAZZJONI

Fl-2018, 3315-il  istituzzjoni jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-SRF (meta mqabbel ma’ 
3512-il istituzzjoni fl-2017).

METODU TA’ KALKOLU 49  % tal-istituzzjonijiet huma żgħar u  jħallsu kontribuzzjoni f’somma f’daqqa (l-assi totali 
tagħhom huma taħt EUR 1 biljun), 28 % huma istituzzjonijiet ta’ daqs medju (assi totali taħt 
EUR 3 biljun), 21 % huma istituzzjonijiet kbar soġġetti għal kontribuzzjoni aġġustata għar-risk-
ju (u jħallsu 96 % tal-fatturar) u l-bqija għandhom metodoloġija ta’ kalkolu speċjali minħabba 
l-mudell tan-negozju tagħhom.It-tqassim ma nbidilx b’mod sinifikanti meta mqabbel mal-
2017.

Il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni* (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 jassigura li l-industrija 
finanzjarja tgħin biex titħallas l-istabbilizzazzjoni tas-
sistema finanzjarja.

L-SRF huwa magħmul minn kontribuzzjonijiet minn 
istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti ta’ investiment 
fid-19-il Stat Membru parteċipanti fi ħdan l-Unjoni 
Bankarja. 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.

* Stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 806/2014 (ir-Regolament SRM)

Perjodu ta’ kontribuzzjoni tal-2018

 € 8,1
BILJUN

 € 7,5
BILJUN
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FATTUR TA’ 
AĠĠUSTAMENT GĦAAR-

RISKJU:

fl-2018, il-livell ta’ armonizzazzjoni fir-rappurtar superviżorju ppermetta lill-SRB iżid il-Pro-
porzjon ta’ Kopertura tal-Likwidità (LCR) fil-kalkoli tal-fattur ta’ aġġustament għar-riskju. 
Madankollu, il-livell ta’ armonizzazzjoni għadu mhux biżżejjed biex tiġi implimentata l-metod-
oloġija sħiħa**. L-indikaturi ta’ riskju li ġejjin għadhom mhumiex armonizzati u ġew maqbuża:

 � Pilastru tar-Riskju I: Fondi proprji u  obbligazzjonijiet eliġibbli miżmuma minn istituzz-
jonijiet li jaqbżu l-MREL (Rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli);

 � Pilastru tar-Riskju II: Proporzjon ta’ ffinanzjar stabbli nett (NSFR);

 � Pilastru tar-Riskju III: Sehem ta’ self u depożiti interbankarji fl-Unjoni Ewropea;

 � Pilastru tar-Riskju IV: Kumplessità u riżolvibbiltà.

** Il-pilastri tar-riskju u l-indikaturi huma deskritti fl-Artikolu 6 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/63.

KONTRIBUZZJONIJIET 
TAL-2018 META 

MQABBLA MAL-
KONTRIBUZZJONIJIET 

TAL-2017:

iż-żieda tal-livell fil-mira annwali hija l-motivatur prinċipali tal-bidliet fl-ammonti tal-kon-
tribuzzjonijiet. Forzi oħrajn jinkludu:

 � Introduzzjoni gradwali tal-approċċ tal-kalkolu tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni (SRM) matul il-perjodu inizjali (2016-2023): Fl-2018, il-piżijiet tal-BRRD/
SRM huma 33.33/66.67 % minflok 40/60 % fl-2017.Din il-bidla tista’ tikkawża żieda fil-kon-
tribuzzjonijiet għal istituzzjonijiet li jinsabu f’pajjiżi b’piż relattiv żgħir f’termini ta’ depożiti 
koperti u istituzzjonijiet relattivament akbar.

 � Bidliet fil-metodu tal-kalkolu: pożizzjoni relattiva dgħajfa (f’kuntesti nazzjonali 
u taż-żona tal-euro) f’termini ta’ LCR tista’ twassal għal żieda fil-kontribuzzjonijiet;

 � Bidliet fid-daqs: żieda fid-daqs (imkejla bħala obbligazzjonijiet totalili minnhom jin-
aqqsu l-fondi proprji nieqes id-depożiti koperti imnaqqsa mit-tnaqqisiet permessi skont 
l-Artikolu 5 DR) mhux neċessarjament twassal għal żieda fil-kontribuzzjoni (u viċi versa). 
Il-bidla tiddependi fuq il-bidla fid-daqs tal-istituzzjonijiet l-oħra kollha.

 � Bidla fil-fattur ta’ aġġustament għar-riskju: żieda fil-fattur ta’ aġġustament għar-risk-
ju (f’livell nazzjonali jew taż-żona tal-euro) mhux bilfors twassal għal żieda fil-kontribuzz-
joni (u viċi versa). Il-bidla tiddependi fuq il-bidla fil-fattur ta’ aġġustament għar-riskju 
tal-istituzzjonijiet l-oħra kollha.

L-impatt ġenerali tal-forzi mhuwiex magħruf bil-quddiem: dan jiddependi fuq il-kom-
binazzjoni ta’ forzi speċifiċi għall-pajjiż u dawk speċifiċi għall-istituzzjoni. Il-kontribuzzjonijiet 
lill-SRF huma kkalkulati f’termini relattivi, u l-effett tal-motivaturi fuq istituzzjoni speċifika jid-
dependi fuq il-pajjiż fejn tinsab l-istituzzjoni u fuq il-pożizzjoni relattiva tal-istituzzjoni f’termi-
ni ta’ daqs u riskju.

IL-FAŻIJIET Il-fażijiet li jmiss tal-perjodu ta’ kontribuzzjoni tal-2018 huma dawn li ġejjin:

 � 1 ta’ Mejju 2018: l-istituzzjonijiet għandhom jiġu nnotifikati;

 � 28 ta’ Ġunju 2018: l-Awtoritajiet tar-Riżoluzzjoni Nazzjonali (NRAs) jittrasferixxu l-kon-
tribuzzjonijiet lill-SRB. L-NRAs jistabbilixxu l-perjodu tal-ftuħ tal-pagament għal perjodu 
1/5/2018 - 28/06/2018.

Għal aktar informazzjoni dwar l-SRF, ara www.srb.europa.eu

PD
F

FP
-0

2-
18

-6
52

-M
T-N

ISB
N 

 97
8-

92
-9

47
5-

03
9-

6
do

i.1
0.2

88
1/

15
13

79
Pri

nt
FP

-0
2-

18
-6

52
-M

T-C
ISB

N 
 97

8-
92

-9
47

5-
02

1-
1

do
i.1

0.2
88

1/
45

50
25

https://srb.europa.eu
http://www.srb.europa.eu 
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