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2021 m. balandžio 22 d., Briuselis 

 

Bendras pertvarkymo fondas (BPF) 

 

Bendrą pertvarkymo fondą (BPF)1 valdo Bendra pertvarkymo valdyba (BPV). BPF gali 

būti naudojamas tam, kad BPV galėtų veiksmingai ir efektyviai taikyti savo pertvarkymo 

priemones ir įgaliojimus. BPF leidžia užtikrinti, kad finansų sektorius padėtų sumokėti 

finansinės sistemos stabilizavimo išlaidas. BPF sudarytas iš kredito įstaigų ir tam tikrų 

investicinių įmonių iš bankų sąjungoje dalyvaujančios 21 jurisdikcijos. Jis bus palaipsniui 

suformuotas per pirmuosius aštuonerius metus (2016–2023 m.). BPF tikslinis lygis – iki 

2023 m. gruodžio 31 d. pasiekti ne mažiau kaip 1 proc. visose bankų sąjungos kredito 

įstaigose esančios apdraustųjų indėlių sumos. Tikimasi, kad šios sumos dydis bus 70–

75 mlrd. EUR.  

  

Faktų suvestinė 

2021 m. įnašų mokėjimo laikotarpis 

 

Tikslinis lygis. Siekdama iki 2023 m. gruodžio 31 d. pasiekti ne mažiau kaip 1 proc. visos 

bankų sąjungoje esančios apdraustųjų indėlių sumos, Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) 

nustatė, kad 2021 m. tikslinis lygis yra 1/8 1,35 proc. 2020 m. vidutinės apdraustųjų indėlių 

sumos (apskaičiuojamos kas ketvirtį) visose kredito įstaigose, kurioms suteiktas leidimas 

vykdyti veiklą bankų sąjungoje. Taikant šį koeficientą, ex ante įnašų lygis 2021 m. bus 

11,288 mlrd. EUR (palyginti su 1,25 proc. ir 9,7 mlrd. EUR 2020 m.). Metinis tikslinis lygis 

padidėjo dėl metinio bankų sąjungos apdraustųjų indėlių padidėjimo (6,96 proc.) ir 

koeficiento padidėjimo nuo 1,25 proc. iki 1,35 proc. Nustatydama 2021 m. tikslinį lygį, BPV 

atsižvelgė į dabartinę padėtį bankų sąjungoje, susijusią su COVID-19 pandemija.  

 

 Suma, kurią reikia surinkti. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. įnašai buvo atskaityti, ir į 

duomenų perskaičiavimų ir patikslinimų poveikį, 2021 m. ex ante įnašų suma, pervestina 

BPF, sudaro 10,414 mlrd. EUR 2021 m., (palyginti su 9,2 mlrd. EUR 2020 m.). 

 

 Taikymo sritis. 2021 m. į BPF taikymo sritį patenka 3 018 įstaigų (palyginti su 3 066 

įstaigų2 2020 m.). 

 

 Apskaičiavimo metodas. 46 proc. įstaigų yra mažos ir moka fiksuotą įnašą (visas jų 

turtas nesiekia 1 mlrd. EUR), 30 proc. – vidutinės įstaigos (visas turtas nesiekia 

3 mlrd. EUR), 24 proc. – didelės įstaigos, kurios moka pagal riziką įvertintą įnašą (jos 

apmoka 97 proc. sąskaitos), o likusioms įstaigoms dėl jų verslo modelio taikoma speciali 

apskaičiavimo metodika. Palyginti su 2020 m., pasiskirstymas pakito nežymiai. 

 Rizikos korekcinis koeficientas. 2021 m. atskaitomybės suderinimo lygis 

dalyvaujančiose valstybėse narėse vis dar yra nepakankamas, kad būtų galima 

įgyvendinti visą metodiką3. Netaikyti šie rizikos rodikliai:  

                                                        
1 Įsteigtas Reglamentu (ES) Nr. 806/2014 (toliau – BPeM reglamentas) 
2 Į šį skaičių neįtrauktos 2020 m. spalio mėn. prie BPF prisijungusių Bulgarijos ir Kroatijos įstaigos. 
3 Rizikos ramsčiai ir rodikliai aprašyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 6 straipsnyje. 
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o I rizikos ramstis. Įstaigų turimos nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai, 

viršijantys minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą; 

o II rizikos ramstis. Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis (NSFR); 

o IV rizikos ramstis. Sudėtingumas ir sėkmingo pertvarkymo galimybė. 

 

 2021 m. įnašai, palyginti su 2020 m. įnašais.Nustatant, kokią įnašų sumą reikės 

mokėti, įtakos turi įvairūs veiksniai. Įstaigos gali pastebėti, kad jų įnašai padidėjo. Tam 

įtakos, be kitų veiksnių, gali turėti: 

o pasikeitęs tikslinis lygis. 2020 m. apdraustųjų indėlių padaugėjo 6,96 proc.; 

matyti, jog apdraustųjų indėlių augimas gerokai paspartėjo, palyginti su 

ankstesniais metais. Todėl tam, kad iki pradinio laikotarpio pabaigos būtų 

pasiektas tikslinis lygis, koeficientas, naudotas nustatant 2021 m. tikslinį lygį, 

buvo padidintas nuo 1,25 proc. iki 1,35 proc.;  

o bazinio metinio įnašo pokyčiai. Nors šis poveikis yra mažesnis, palyginti su 

2020 m. įmokų laikotarpiu, santykiniai įstaigų dydžio (BMĮ4) pokyčiai vis dar yra 

viena pagrindinių ex ante įnašų pokyčių paskatų.  

o Laipsniškas bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) apskaičiavimo 

metodas pradiniu laikotarpiu (2016–2023 m.). 2021 m. BGPD / BPeM 

svertiniai rodikliai yra 13,33 / 86,67 proc., palyginti su 20,00 / 80,00 proc. 

2020 m. Dėl šio pokyčio gali padidėti įstaigų, esančių šalyse, kurių svertinis rodiklis 

apdraustųjų indėlių atžvilgiu yra santykinai mažas, ir santykinai didesnių įstaigų 

įnašai. 

o Pasikeitęs rizikos korekcinis koeficientas. Tai, kad padidėja rizikos korekcinis 

koeficientas (nacionaliniu arba bankų sąjungos lygmeniu), nebūtinai reiškia, kad 

proporcingai padidės ir įnašas (ir atvirkščiai). Pokytis priklausys nuo to, kaip 

pasikeis visų kitų įstaigų rizikos korekcinis koeficientas.  

 

Bendro veiksnių poveikio iš anksto numatyti negalima. Šis poveikis priklauso nuo 

konkrečiai šaliai ir konkrečiai įstaigai būdingų veiksnių. Įnašai į BPF skaičiuojami santykiniais 

dydžiais, o veiksnių poveikis vienai konkrečiai įstaigai priklauso nuo šalies, kurioje yra įstaiga, 

ir nuo įstaigos santykinės pozicijos jos dydžio ir rizikingumo atžvilgiu.   

 

 2021 m. įnašų mokėjimo laikotarpio kiti etapai: 

o 2021 m. gegužės 1 d. nacionalinės pertvarkymo institucijos (NPI) įstaigoms 

praneša apie surinktinus įnašus; 

o 2021 m. birželio 28 d. nacionalinės pertvarkymo institucijos įnašus perveda 

BPV. NPI nustatys mokėjimo laikotarpį nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. 

birželio 26 d. 

 

Daugiau informacijos apie BPF pateikta adresu www.srb.europa.eu.  

                                                        
4 Bazinis metinis įnašas – tai suma, apskaičiuota iš visų įsipareigojimų atėmus nuosavas lėšas ir apdraustus indėlius 

ir, jei taikoma, pakoreguota pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 5 straipsnį. 

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

