17. októbra 2013
POSTUP POSKYTOVANIA NÚDZOVEJ LIKVIDITY
(postup v rámci úlohy Rady guvernérov v zmysle článku 14.4 Štatútu Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pri poskytovaní núdzovej likvidity jednotlivým
úverovým inštitúciám)
Úverové inštitúcie v eurozóne môžu prijímať úvery od centrálnej banky nielen v rámci operácií menovej
politiky, ale v mimoriadnych prípadoch aj prostredníctvom poskytovania núdzovej likvidity (emergency
liquidity assistance – ELA).
V rámci ELA národná centrálna banka Eurosystému poskytuje:
a) peniaze centrálnej banky a/alebo
b) inú pomoc, ktorá môže viesť k zvýšeniu objemu peňazí centrálnej banky
platobne schopnej finančnej inštitúcii alebo skupine platobne schopných finančných inštitúcií, ktorá čelí
prechodným problémom s likviditou, bez toho, aby takáto operácia bola súčasťou jednotnej menovej
politiky. Zodpovednosť za poskytovanie ELA nesie príslušná národná centrálna banka (národné centrálne
banky). To znamená, že všetky náklady a riziká spojené s poskytovaním ELA nesie príslušná národná
centrálna banka.
Článok 14.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Štatút ESCB)
však Rade guvernérov ECB udeľuje zodpovednosť za obmedzenie operácií ELA, ak sú podľa jej názoru
v rozpore s cieľmi a úlohami Eurosystému. Rada guvernérov takéto rozhodnutia prijíma dvojtretinovou
väčšinou odovzdaných hlasov. Nato, aby Rada guvernérov mohla prípadný rozpor náležite posúdiť, musí
byť o takýchto operáciách včas informovaná. Príslušný postup bol zavedený v roku 1999 a odvtedy sa
pravidelne prehodnocuje. Súčasný postup má tieto hlavné znaky:
Národné centrálne banky spravidla informujú ECB o podrobnostiach každej operácie ELA najneskôr dva
pracovné dni po jej uskutočnení. Súčasťou poskytovaných informácií musia byť prinajmenšom
nasledujúce údaje:
1.

zmluvná strana, ktorej bola/bude ELA poskytnutá,

2.

dátum valuty a dátum splatnosti ELA, ktorá bola/bude poskytnutá,

3.

objem ELA, ktorá bola/bude poskytnutá,

4.

mena, v ktorej ELA bola/bude poskytnutá,

5.

zábezpeka/záruky, za ktoré ELA bola/bude poskytnutá, vrátane ocenenia a prípadných zrážok
z hodnoty poskytovanej zábezpeky, resp. podrobnosti o poskytnutej záruke,

6.

úroková sadzba, ktorú má zmluvná strana uhradiť z ELA, ktorá jej bola/bude poskytnutá,

7.

konkrétny dôvod(-y) poskytovania ELA (napr. výzvy na vyrovnanie marže, odlev vkladov atď.),

8.

hodnotenie orgánu prudenciálneho dohľadu týkajúce sa krátkodobej a strednodobej likviditnej
pozície a platobnej schopnosti inštitúcie, ktorá je príjemcom ELA, vrátane kritérií, na základe
ktorých bola jej platobná schopnosť ohodnotená kladne, a

9.

v relevantných prípadoch hodnotenie cezhraničného dosahu a/alebo potenciálnych systémových
dôsledkov situácie, ktorá si poskytnutie ELA vyžiadala/vyžaduje.

Rada guvernérov okrem toho v konkrétnych prípadoch, ak to považuje za potrebné, môže rozhodnúť, že
príslušnú národnú centrálnu banku požiada o dodatočné informácie, alebo informačné/vykazovacie
povinnosti rozšíri, a/alebo ich sprísni.
V prípade, že celkový objem plánovaných operácií ELA v prospech danej finančnej inštitúcie alebo
skupiny finančných inštitúcií (v konsolidovanom vyjadrení vrátane jej zahraničných pobočiek) prekračuje
limit 500 mil. €, musí príslušná národná centrálna banka (národné centrálne banky) informovať ECB čo
najskôr pred poskytnutím plánovanej finančnej pomoci.
Ak sa očakáva, že celkový objem plánovaných operácií ELA prekročí limit 2 mld. €, Rada guvernérov
zváži, či existuje riziko, že by tieto operácie mohli byť v rozpore s cieľmi a úlohami Eurosystému. Na
žiadosť príslušnej národnej centrálnej banky (národných centrálnych bánk) môže Rada guvernérov
následne rozhodnúť, že stanoví určitý limit a že nebude mať výhrady k plánovaným operáciám ELA,
ktoré tento limit neprekračujú a uskutočňujú sa v rámci krátkej vopred stanovenej lehoty.
Národná centrálna banka môže tiež Radu guvernérov požiadať, aby sa vzdala svojej výhrady k určitému
limitu plánovaných operácií ELA, do ktorých je naraz zapojených viacero bánk. Príslušná národná
centrálna banka v takom prípade najneskôr dva pracovné dni pred zasadaním Rady guvernérov, na
ktorom sa má žiadosť posudzovať, poskytne nasledujúce informácie:
 všetky vopred známe informácie stanovené v bodoch 1 až 9 vyššie za jednotlivé banky,


prognózu schodku financovania každej z bánk, ktorá má byť príjemcom ELA, na základe dvoch
scenárov vývoja – očakávaného a záťažového scenára, pričom táto prognóza by sa mala v zásade
vzťahovať na obdobie do nasledujúceho pravidelného zasadania Rady guvernérov.

Ak informácie stanovené v bodoch 1 až 9 neboli poskytnuté vopred, musia sa následne poskytovať denne.
Cieľom tohto postupu je primeraným spôsobom zabezpečiť plnenie úlohy Rady guvernérov v zmysle
článku 14.4 Štatútu ESCB v súvislosti s poskytovaním ELA jednotlivým úverovým inštitúciám. Postup je
záväzný pre všetky národné centrálne banky a jeho primeranosť sa pravidelne prehodnocuje.

