FONDUL UNIC
DE REZOLUȚIE (FUR)
Perioada de contribuție 2018

Fondul unic de rezoluție* (FUR) este deținut de Comitetul
unic de rezoluție (SRB).
FUR poate fi utilizat pentru a permite SRB să-și aplice
instrumentele de rezoluție și să-și exercite competențele
în mod eficace și eficient. FUR constituie un mod prin care
se garantează că industria financiară contribuie prin plăți
la stabilizarea sistemului financiar.

FUR este alcătuit din contribuții din partea instituțiilor
de credit și a anumitor firme de investiții din cele 19
state membre participante la uniunea bancară. Acesta
va fi dezvoltat treptat în primii opt ani de funcționare
(2016-2023). FUR atinge un nivel-țintă de cel puțin 1 % din
valoarea depozitelor garantate ale tuturor instituțiilor de
credit din cadrul uniunii bancare până la 31 decembrie
2023.
* Constituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 806/2014 (Regulamentul
MUR)

NIVEL-ȚINTĂ

€ 8,1

MILIARDE

SUMA DE ÎNCASAT

€ 7,5

Având ca obiectiv să atingă cel puțin 1 % din valoarea totală a depozitelor garantate în zona
euro până la 31 decembrie 2023, Comitetul unic de rezoluție (SRB) a stabilit nivelul-țintă pentru anul 2018 la 1/8 din 1,15 % din valoarea medie a depozitelor garantate în 2017 (calculate
trimestrial) ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în zona euro. Astfel, nivelul-țintă pentru
anul 2018 se ridică anul acesta la 8,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă cu 13 % mai mult
decât în anul 2017. Principalul motiv al acestei creșteri îl constituie evoluția istorică a depozitelor garantate din zona euro în perioada 2014-2017.
Ținând cont de deducerea contribuțiilor din anul 2015, precum și de impactul corecțiilor și
revizuirilor de date, valoarea totală a contribuțiilor ex-ante aferente anului 2018, care urmează
a fi transferate în FUR, se ridică la 7,5 miliarde de euro.

miliarde

DOMENIUL DE APLICARE
METODA DE CALCUL
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În 2018, 3 315 instituții intră sub incidența FUR (față de 3 512 instituții în 2017).
49 % dintre instituții sunt mici și plătesc o contribuție forfetară (activele lor totale au o valoare
mai mică de 1 miliard de euro), 28 % sunt instituții mijlocii (cu active totale având o valoare
mai mică de 3 miliarde de euro), 21 % sunt instituții mari care fac obiectul plății unei contribuții
ajustate la risc (și plătesc 96 % din valoarea facturată), iar celelalte sunt supuse unei metodologii de calcul speciale datorită modelului lor de afaceri. Distribuția nu s-a schimbat semnificativ
față de anul 2017.

 Pilonul de risc III: cota împrumuturilor și depozitelor interbancare în Uniunea Europeană;
 Pilonul de risc IV: complexitate și posibilitate de rezoluție.
** Pilonii și indicatorii de risc sunt descriși la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei.

CONTRIBUȚIILE DIN 2018
COMPARATIV CU CELE
DIN 2017:

creșterea nivelului-țintă anual constituie principalul factor determinant în schimbările cu
privire la sumele contribuțiilor. Printre alte forțe motrice se află:
 Introducerea treptată a metodei de calcul pentru mecanismul unic de rezoluție
(MUR) în perioada inițială (2016-2023): În 2018, ponderile Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare/MUR sunt de 33,33/66,67 %, în loc de 40/60 % în 2017.
Această schimbare poate determina o creștere a contribuțiilor în cazul instituțiilor care
au sediul în țări cu o pondere relativă mică, în ceea ce privește depozitele garantate, și al
instituțiilor mai mari.
 Schimbări produse la nivelul metodei de calcul: o poziție relativă precară (în contextul național și al zonei euro) în ceea ce privește LCR poate determina o creștere a contribuțiilor;
 Schimbări în dimensiune: o creștere a dimensiunii (măsurată ca fiind datoriile totale,
din care se scad fondurile proprii, minus depozitele garantate, minus deducerile admise
conform articolului 5 din regulamentul delegat) nu determină neapărat o creștere a contribuției (și invers). Schimbarea depinde de schimbarea produsă la nivelul dimensiunii în
cazul tuturor celorlalte instituții.
 Schimbare la nivelul factorului de ajustare la risc: o creștere a factorului de ajustare
la risc (la nivel național sau în zona euro) nu determină neapărat o creștere a contribuției
(și invers). Schimbarea depinde de schimbarea produsă la nivelul factorului de ajustare la
risc în cazul tuturor celorlalte instituții.
Efectul global al forțelor motrice nu se cunoaște dinainte: acesta depinde de combinația
forțelor specifice țării cu cele specifice instituției. Contribuțiile la FUR sunt calculate în termeni
relativi, iar efectul factorilor determinanți asupra unei anumite instituții depinde de țara în care
se află instituția și de poziția relativă a instituției în ceea ce privește dimensiunea și gradul de
risc.

FAZELE URMĂTOARE

Fazele următoare ale perioadei de contribuții din anul 2018 sunt următoarele:
 1 mai 2018: instituțiile vor fi înștiințate;
 28 iunie 2018: autoritățile naționale de rezoluție (ANR) transferă contribuțiile către SRB.
ANR-urile vor stabili intervalul de plată în perioada 1.5.2018-28.6.2018.

Pentru mai multe informații despre FUR, consultați www.srb.europa.eu
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 Pilonul de risc II: indicator de finanțare stabilă netă (NSFR);

doi.10.2881/92089

 Pilonul de risc I: fonduri proprii și datorii eligibile deținute de instituții în plus față de MREL
(cerință minimă de fonduri proprii și datorii eligibile);

ISBN 978-92-9475-074-7

în anul 2018, nivelul de armonizare în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere
a permis SRB să adauge indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la calculele
factorului de ajustare la riscuri. Cu toate acestea, nivelul de armonizare încă nu este suficient
pentru punerea în aplicare integrală a metodologiei**. Următorii indicatori de risc nu sunt încă
armonizați și au fost omiși:
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FACTORUL DE AJUSTARE
LA RISC:

