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Obavijest o sažetku odluke donesene u vezi s bankom Sberbank 
Europe AG 
 
Jedinstveni sanacijski odbor (dalje u tekstu: SRB) odlučio je 1. ožujka 2022. da neće donijeti sanacijski 
program za banku Sberbank Europe AG (dalje u tekstu: banka) s poslovnim nastanom u Austriji. SRB je 
procijenio da nisu ispunjeni kumulativni uvjeti za sanacijske mjere iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014 
(dalje u tekstu: Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu). 

 
Članak 18. stavak 1. točka (a) Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu: propada ili je 
vjerojatno da će propasti. SRB je 27. veljače 2022. zaključio da banka propada ili je vjerojatno da će 
propasti na temelju članka 18. stavka 1. točke (a) i u vezi s člankom 18. stavkom 4. točkom (c) Uredbe o 
jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. SRB je procijenio da banka propada ili je vjerojatno da će propasti 
zbog pogoršanja svoje likvidnosti. Uzimajući u obzir informacije iznesene u procjeni Europske središnje 
banke (ESB) o instituciji koja propada ili je vjerojatno da će propasti te na temelju informacija dostupnih 
SRB-u, SRB se slaže s procjenom ESB-a prema kojoj se smatra da banka propada ili je vjerojatno da će 
propasti, u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) i člankom 18. stavkom 4. točkom (c) Uredbe o 
jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. 

 
Članak 18. stavak 1. točka (b) Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu: alternativne mjere. 
SRB je zaključio da se nijednom od tih mjera ne bi moglo u razumnom vremenskom razdoblju spriječiti 
propadanje banke. 

 
Članak 18. stavak 1. točka (c) Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu: javni interes. SRB 
je zaključio da, s obzirom na konkretne okolnosti, značajke banke i njezin specifičan financijski i 
gospodarski položaj, sanacijske mjere u odnosu na banku nisu nužne radi javnog interesa. 

 
Zaključak se, među ostalim, temelji na sljedećim razlozima: 

 
• funkcije koja obavlja banka, tj. primanje depozita, aktivnosti kreditiranja i usluge plaćanja, nisu 

ključne jer prestanak njihova obavljanja ne bi izazvao poremećaj u pružanju usluga neophodnih za 
realno gospodarstvo Austrije ni poremećaj financijske stabilnosti u Austriji ili drugim državama 
članicama i 

 
• nije vjerojatno da će propast banke imati znatne negativne učinke na financijsku stabilnost u Austriji 

ili drugim državama članicama. 
 

Stoga je SRB odlučio da neće poduzeti sanacijske mjere u odnosu na banku. 
 

Odluka se upućuje nacionalnom sanacijskom tijelu u Austriji, tj. tijelu za nadzor financijskog tržišta (FMA). 
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