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MÅLNIVÅ Med målet att nå upp till minst 1 % av det totala beloppet av garanterade insättningar i eu-
roområdet senast den 31 december 2023 har Gemensamma resolutionsnämnden fastställt 
2018 års målnivå till en åttondel av 1,15 % av det genomsnittliga insättningsbelopp som ga-
ranterades 2017 (beräknat kvartalsvis) i alla kreditinstitut som är auktoriserade i euroområdet. 
Därmed motsvarar 2018 års målnivå 8,1 miljarder euro, vilket är 13 % högre än 2017 års nivå. 
Huvudskälet till höjningen är den historiska utvecklingen av de garanterade insättningarna 
i euroområdet under perioden 2014–2017.

BELOPP SOM SKA 
SAMLAS IN

Med beaktande av avdraget av 2015 års bidrag och effekten av ändringar och revideringar av 
uppgifter motsvarar förhandsbidragen som ska överföras till fonden 2018 totalt 7,5 miljarder 
euro.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE År 2018 omfattas 3 315 institut av fonden (jämfört med 3 512 institut år 2017).

BERÄKNINGSMETOD 49 % av instituten är små och betalar ett engångsbelopp (deras totala tillgångar understiger 1 
miljard euro), 28 % är medelstora institut (deras totala tillgångar understiger 3 miljarder euro) 
och 21 % är stora institut som omfattas av ett riskjusterat bidrag (och betalar 96 % av notan). 
Övriga institut omfattas av en särskild beräkningsmetod till följd av deras affärsmodell. Denna 
fördelning har inte förändrats avsevärt jämfört med 2017.

Den gemensamma resolutionsfonden* (nedan kallad 
fonden) ägs av Gemensamma resolutionsnämnden 
(nedan kallad nämnden).

Fonden kan användas för att göra det möjligt för 
nämnden att tillämpa sina resolutionsverktyg 
och resolutionsbefogenheter på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Fonden är ett sätt att säkerställa att 
finanssektorn bidrar till att finansiera stabiliseringen av 
det finansiella systemet.

Fonden består av bidrag från kreditinstitut och vissa 
värdepappersföretag i de 19 medlemsstaterna som 
deltar i bankunionen. Den kommer gradvis att byggas 
upp under de första åtta åren (2016–2023). Fonden ska 
uppnå en målnivå på minst 1 % av alla garanterade 
insättningar i alla kreditinstitut inom bankunionen fram 
till den 31 december 2023.

* Inrättad genom förordning (EU) nr 806/2014 (förordningen om den 
gemensamma resolutionsmekanismen)

2018 års bidragsperiod

 € 8,1
MILJARDER

 € 7,5
MILJARDER
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RISKJUSTERINGS
FAKTOR:

År 2018 gjorde harmoniseringsgraden i  tillsynsrapporteringen det möjligt för nämnden att 
lägga till likviditetstäckningskvoten i beräkningarna av riskjusteringsfaktorn. Harmoniserings-
graden är trots detta fortfarande inte tillräcklig för att tillämpa hela metoden**. Följande 
riskindikatorer är ännu inte harmoniserade och har hoppats över:

 � Riskpelare I: kapitalbas och kvalificerade skulder som innehas av instituteten utöver mini-
mikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder.

 � Riskpelare II: stabil nettofinansieringskvot.

 � Riskpelare III: andel av utlåning och inlåning mellan finansförmedlare i Europeiska unio-
nen.

 � Riskpelare IV: komplexitet och möjligheten till resolution.

** Riskpelarna och riskindikatorerna anges i artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63.

2018 ÅRS BIDRAG 
JÄMFÖRT MED 2017 ÅRS 

BIDRAG:

Huvudmotivet bakom förändringarna i  bidragsbeloppen är att den årliga målnivån har 
höjts. Andra drivkrafter inbegriper följande:

 � Successivt införande av den gemensamma resolutionsmekanismens beräknings-
metod under den inledande perioden (2016–2023): 2018 är viktningen för direktivet 
om återhämtning och resolution av banker/den gemensamma resolutionsmekanismen 
33,33/66,67 % i stället för 40/60 % som de var 2017. Denna förändring kan leda till att 
bidragen höjs för institut i länder med en relativt begränsad viktning vad gäller garante-
rade insättningar och jämförelsevis stora institut.

 � Förändringar i beräkningsmetoden: En svag relativ ställning (i nationella samman-
hang och i euroområdet) vad gäller likviditetstäckningskvoten kan bidra till en höjning 
av bidragen.

 � Förändringar i storlek: En storleksökning (mätt som totala skulder, med avdrag för ka-
pitalbas minus garanterade insättningar minus avdrag som tillåts i artikel 5 i den delege-
rade förordningen) leder inte nödvändigtvis till en höjning av bidragen (och vice versa). 
Förändringen beror på hur de övriga institutens storlek ändras.

 � Förändring av riskjusteringsfaktorn: en höjning av riskjusteringsfaktorn (på nationell 
nivå eller på euroområdesnivå) leder inte nödvändigtvis till en höjning av bidragen (och 
vice versa). Förändringen beror på hur de övriga institutens riskjusteringsfaktor ändras.

Drivkrafternas övergripande effekt är inte känd i förväg: Den beror på en kombination 
av lands- och institutspecifika drivkrafter. Bidragen till fonden beräknas i relativa termer och 
drivkrafternas inverkan på ett specifikt institut beror på det land där institutet är beläget och 
på institutets relativa ställning vad gäller storlek och risker.

KOMMANDE FASER Kommande faser av 2018 års bidragsperiod är följande:

 � 1 maj 2018: Instituten underrättas.

 � 28 juni 2018: De nationella resolutionsmyndigheterna överför bidragen till nämnden. 
De nationella resolutionsmyndigheterna kommer att fastställa betalningsperioden un-
der tiden 1.5.2018–28.6.2018.

För mer information om fonden, se www.srb.europa.eu
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