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Brüssel, 22. aprill 2022 

Ühtne kriisilahendusfond 

Ühtse kriisilahendusfondi1 (edaspidi „SRF“) omanik on Ühtne Kriisilahendusnõukogu (edaspidi „SRB“). SRF 

võimaldab SRB-l rakendada kriisilahendusvahendeid ja ‑ volitusi tõhusalt ja tulemuslikult. SRFi abil saab 

tagada, et finantssektor aitab rahastada finantssüsteemi stabiliseerimist. SRF moodustub pangandusliitu 

kuuluva 21 jurisdiktsiooni krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute osamaksetest. SRF rajatakse 

järk-järgult esimese kaheksa aasta jooksul (2016–2023). SRFi kavandatud sihttase 31. detsembriks 2023 

on vähemalt 1% kõikide pangandusliidu krediidiasutuste tagatud hoiuste mahust. Võttes aluseks eeldatava 

aastase kasvumäära 5% kuni 2023. aasta lõpuni, on see summa eeldatavasti ligikaudu 80 miljardit eurot. 

Teabeleht 
2022. aasta osamakseperiood 

Sihttase. Et saavutada 31. detsembriks 2023 vähemalt 1% kõikide pangandusliidu tagatud hoiuste mahust, 

seadis SRB 2022. aasta sihttasemeks 1/8 1,6%-st pangandusliidu poolt tegevusloa saanud krediidiasutuste 

2021. aasta keskmisest tagatud hoiuste mahust (arvutatakse kord kvartalis). See koefitsient tähendab, et ex 

ante osamakseid on 2022. aastal 14,25 miljardit eurot (1,35% ja 11,3 miljardi eurot 2021. aastal). Aasta 

sihttaseme suurenemine on tingitud pangandusliidu tagatud hoiuste iga-aastasest suurenemisest (6,5%) ning 

koefitsiendi suurenemisest 1,35%-lt 1,6%-le. 2022. aasta sihttaseme kehtestamisel võttis SRB arvesse ka aasta 

tagatud hoiuste eeldatavat muutumist pärast esialgset perioodi kahel järelejäänud aastal, arvestades ka, et 

pärast 2022. aastat jääb esialgsesse perioodi alles ainult üks osamaksetsükkel, mis piirab 

kriisilahendusnõukogu võimalusi jaotada ajaliselt lõplikule sihttasemele avalduvat mõju, mis tuleneb tagatud 

hoiuste kasvu täheldatud või eeldatavast muutumisest. Kriisilahendusnõukogu arvestas ka majandustsükli 

etapiga seotud asjakohaste näitajate analüüsi ja protsükliliste osamaksete mõju finantsinstitutsioonide 

finantsseisundile2. 

• Laekuv summa. Arvestades 2015. aasta osamaksete mahaarvamise ning andmete muutmise või 

korrigeerimise mõju, on SRFi ülekantavate ex ante osamaksete kogusumma 2022. aastal 13,67 miljardit 

eurot (2021. aastal 10,4 miljardit). 

• Kohaldamisala. 2022. aastal kuulub SRFi kohaldamisalasse 2896 finantsinstitutsiooni (2021. aastal 

30183). 

• Arvutusmeetod. 43% finantsinstitutsioonidest on väikeettevõtted ning tasuvad osamakseid ühekordse 

maksena (nende koguvarad on alla 1 miljardi euro), 31% on keskmise suurusega finantsinstitutsioonid 

(koguvarad on alla 3 miljardi euro), 26% on suured finantsinstitutsioonid, kellele kohaldatakse riskipõhiseid 

osamakseid (ja kes tasuvad 97% summast), ning ülejäänute puhul kasutatakse ärimudelist sõltuvat 

eriarvutusmeetodit. Jaotus ei muutunud 2021. aastaga võrreldes oluliselt. 

• Riskikorrigeerimistegur. 2022. aastal ei ole aruandluse ühtlustamise tase osalevates liikmesriikides veel 

                                            
1 Loodud määrusega (EL) nr 806/2014 (ühtse kriisilahenduskorra määrus). 

2 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/747 

3 See arv ei hõlma Bulgaaria ja Horvaatia finantsinstitutsioone. Need riigid ühinesid SRFi kohaldamisalaga 2020. aasta oktoobris. 
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piisav, et rakendada kogu metoodikat4. Kohaldatud ei ole järgmisi riskinäitajaid. 

o I riskisammas: finantsinstitutsioonide hoitavad omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet 

ületavad omavahendid ja kõlblikud kohustused; 

o II riskisammas: stabiilse netorahastamise kordaja; 

o IV riskisammas: keerukus ja kriisilahenduskõlblikkus. 

• 2022. aasta ja 2021. aasta osamaksed. Tasumisele kuuluvate osamaksete summa oleneb 

eri tegurite kombinatsioonist. Finantsinstitutsioonid võivad täheldada oma osamaksete suurenemist, mis 

võib muu hulgas sõltuda järgmistest teguritest. 

o Sihttaseme muutused. Tagatud hoiuste kasv oli 2021. aastal 6,5%, mis näitab, et tagatud hoiuste 

kasvumäär on eelmise aastaga võrreldes oluliselt kiirenenud. Sel põhjusel ja sihttaseme 

saavutamiseks esialgse perioodi lõpus suurendati 2022. aasta sihttaseme määramisel koefitsienti 

1,35%-lt 1,60%-le. 

o Aasta baasosamaksete muutused. Finantsinstitutsioonide aasta baasosamaksete (edaspidi 

„BAC“5) suhtelised muutused on endiselt ex ante osamaksete muutuste üks peamisi tegureid. 

o Ühtse kriisilahenduskorra arvutusmeetodi järkjärguline kasutuselevõtmine esialgsel 

perioodil (2016–2023). 2022. aastal on pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse 

direktiivi / ühtse kriisilahenduskorra komponendi kaal 6,67/93,33% võrreldes 2021. aasta kaaluga 

13,33/86,67%. Asjaomane muutus võib suurendada osamakseid finantsinstitutsioonidele, mis 

asuvad riikides, mille tagatud hoiuste osakaal on võrdlemisi väike, ning üsna suurtele 

finantsinstitutsioonidele. 

o Riskikorrigeerimisteguri muutus. Riskikorrigeerimisteguri suurenemisega (riigi ja pangandusliidu 

tasandil) ei kaasne tingimata osamaksete proportsionaalset suurenemist (ja vastupidi). Muutus 

sõltub kõigi muude finantsinstitutsioonide riskikorrigeerimisteguri muutusest. 

Liikumapanevate tegurite üldine mõju ei ole ette teada. See sõltub riigipõhiste ning 

finantsinstitutsioonispetsiifiliste tegurite kombinatsioonist. SRFi tehtavaid osamakseid arvutatakse suhtarvudes 

ning tegurite mõju ühele konkreetsele finantsinstitutsioonile sõltub asukohariigist ning finantsinstitutsiooni 

suhtelisest olukorrast, arvestades selle suurust ja riskitaset. 

 2022. aasta osamakseperioodi järgmised etapid: 

o 1. mai 2022: riiklikud kriisilahendusasutused teatavad kogutavad osamaksed 

finantsinstitutsioonidele. 

o 28. juuni 2022: riiklikud kriisilahendusasutused tasuvad osamaksed SRB-le. Liikmesriikide 

kriisilahendusasutused määravad maksete tasumise aja vahemikus 1.5.2022 – 26.6.2022. 

Lisateave SRFi kohta: www.srb.europa.eu 

                                            
4 Riskisambaid ja -näitajaid on kirjeldatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklis 6. 

5 „Aasta baasosamakse“ (BAC) on määratletud kui kohustuste kogusumma ilma omavahendite ja tagatud hoiusteta, mida on kohandatud, 
kui see on asjakohane, kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artikliga 5. 
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