17 października 2013 r.
PROCEDURY DOTYCZĄCE AWARYJNEGO WSPARCIA PŁYNNOŚCIOWEGO
(procedury określające rolę Rady Prezesów wynikającą z art. 14 ust. 4 Statutu Europejskiego
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego w zakresie udzielania
awaryjnego wsparcia płynnościowego poszczególnym instytucjom finansowym)
Instytucje kredytowe w strefie euro mogą otrzymać kredyt z banku centralnego nie tylko poprzez
operacje polityki pieniężnej, ale wyjątkowo także poprzez awaryjne wsparcie płynnościowe.
Awaryjne wsparcie płynnościowe oznacza przekazanie przez krajowy bank centralny należący do
Eurosystemu (KBC)
a)

pomocy w pieniądzu banku centralnego i/lub

b)

innej formy pomocy mogącej powodować wzrost ilości pieniądza banku centralnego

wypłacalnej instytucji finansowej lub grupie wypłacalnych instytucji finansowych, która ma przejściowe
problemy z płynnością, przy czym operacja taka nie wchodzi w zakres wspólnej polityki pieniężnej.
Odpowiedzialność za udzielenie awaryjnego wsparcia płynnościowego spoczywa na właściwych KBC.
Oznacza to, że dany KBC ponosi wszystkie koszty i ryzyko z tytułu udzielenia tego wsparcia.
Niemniej jednak na mocy art. 14 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego (Statut ESBC) Rada Prezesów EBC odpowiada za ograniczenie
operacji awaryjnego wsparcia płynnościowego, jeśli uzna, że kolidują one z celami i zadaniami
Eurosystemu. Decyzje w tej sprawie Rada Prezesów podejmuje większością dwóch trzecich oddanych
głosów. Aby Rada mogła prawidłowo ocenić, czy nie dochodzi do kolizji, musi na czas otrzymać
informacje o takich operacjach. Odpowiednie procedury zostały wprowadzone w 1999 r. i są od tej pory
regularnie aktualizowane. Poniżej przedstawiono główne elementy obecnych procedur:
Z reguły KBC informują EBC o szczegółach operacji awaryjnego wsparcia płynnościowego najpóźniej
drugiego dnia roboczego po jej przeprowadzeniu. W informacji tej powinny być zawarte co najmniej
następujące dane:
1.

kontrahent, któremu zostało/zostanie udzielone awaryjne wsparcie płynnościowe;

2.

data waluty i data zapadalności awaryjnego wsparcia płynnościowego, które zostało/zostanie
udzielone;

3.

wielkość awaryjnego wsparcia płynnościowego, które zostało/zostanie udzielone;

4.

waluta, w której awaryjne wsparcie płynnościowe zostało/zostanie udzielone;

5.

zabezpieczenie/gwarancje, na podstawie których zostało/zostanie udzielone awaryjne wsparcie
płynnościowe, w tym wycena i ewentualna redukcja wartości przedstawionego zabezpieczenia oraz,
odpowiednio do sytuacji, szczegóły przedstawionej gwarancji;

6.

oprocentowanie, jakie kontrahent ma zapłacić z tytułu awaryjnego wsparcia płynnościowego, które
zostało/zostanie udzielone;

7.

konkretne powody, dla których awaryjne wsparcie płynnościowe zostało/zostanie udzielone
(tj. wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, odpływ depozytów itp.);

8.

przeprowadzona przez organ nadzoru ostrożnościowego krótko- i średniookresowa ocena sytuacji
płynnościowej i wypłacalności instytucji otrzymującej awaryjne wsparcie płynnościowe, obejmująca
kryteria, z których wyprowadzono pozytywny wniosek co do wypłacalności; oraz

9.

gdy ma to zastosowanie, ocena – obejmująca aspekt transgraniczny i potencjalne skutki systemowe –
sytuacji, która doprowadziła/prowadzi do konieczności przyznania awaryjnego wsparcia
płynnościowego.

Rada Prezesów może ponadto w określonych przypadkach, gdy uzna to za konieczne, zwrócić się do
danego KBC o dodatkowe informacje lub rozszerzyć wymagania informacyjne/sprawozdawcze bądź je
zaostrzyć.
Jeżeli łączna wielkość operacji awaryjnego wsparcia płynnościowego przewidzianego dla danej instytucji
finansowej lub grupy takich instytucji (w ujęciu skonsolidowanym i z uwzględnieniem oddziałów
zagranicznych) przekroczy próg 500 mln EUR, właściwe KBC muszą przed udzieleniem planowanego
wsparcia jak najwcześniej poinformować o tym EBC.
Jeżeli oczekiwana łączna wielkość przewidzianych operacji awaryjnego wsparcia płynnościowego
przekracza próg 2 mld EUR, Rada Prezesów rozważy, czy istnieje ryzyko, że wsparcie to będzie
kolidować z celami i zadaniami Eurosystemu. Na wniosek właściwych KBC Rada może następnie
zdecydować się określić kolejny próg i nie sprzeciwiać przewidzianym operacjom, które tego progu nie
przekroczą i zostaną przeprowadzone w określonym z góry krótkim okresie.
KBC może także wystąpić do Rady Prezesów o uchylenie sprzeciwu wobec przekroczenia określonego
progu w wypadku, gdy przewidziane operacje awaryjnego wsparcia płynnościowego mają zostać
przeprowadzone jednocześnie z kilkoma bankami. W takiej sytuacji co najmniej dwa dni robocze przed
posiedzeniem Rady Prezesów, na którym wniosek ten będzie rozpatrywany, KBC dostarczy następujące
informacje:


wszystkie informacje dostępne ex ante, dla każdego banku osobno, o elementach wymienionych
powyżej w punktach 1–9; oraz



projekcję – obejmującą z zasady okres do następnego regularnego posiedzenia Rady Prezesów – luki
finansowania poszczególnych banków, które mają otrzymać awaryjne wsparcie płynnościowe, na
podstawie dwóch scenariuszy: oczekiwanego i warunków skrajnych.

Informacje o wszystkich elementach wymienionych powyżej w punktach 1–9, których nie przekazano ex
ante, należy podawać codziennie ex post.

Przedmiotowe procedury mają umożliwić Radzie Prezesów odpowiednie wykonywanie jej roli
wynikającej z art. 14 ust. 4 Statutu ESBC w zakresie udzielania awaryjnego wsparcia płynnościowego
poszczególnym instytucjom kredytowym. Obowiązują one wszystkie KBC, a ich odpowiedniość jest
regularnie weryfikowana.

