A. Banková únia

Paneurópsky fond ochrany
vkladov?

Jednotný rezolučný mechanizmus
(JRM)

Jednotný mechanizmus dohľadu
(JMD)

Dôvody
•Prerušiť negatívnu spätnú väzbu medzi
bankami a suverénmi
•Podmienka na priamu rekapitalizáciu
bánk z European Stability Mechanism
(ESM)

Jednotná
podzákonná banková
regulácia (EBA)
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A. Banková únia

1. Pilier Bankovej únie - JMD
ECB

Národné orgány dohľadu

Udeľovanie a odnímanie povolení

Spolupráca s ECB

Dohľad nad obozretným podnikaním bánk

Makroprudenciálny dohľad

Ukladanie pokút

Predchádzajúce súhlasy v menej dôležitých veciach
(ustanovenie niektorých vedúcich zamestnancov v bane))

Dohľad nad výkonom makroprudenciálnej politiky na
národnej úrovni (možnosť prijímať prísnejšie opatrenia)

Cezhraničné notifikácie
Boj proti praniu špinavých peňazí
Dohľad nad platobnými službami
Ochrana spotrebiteľa
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A. Banková únia

2. Pilier Bankovej únie – JRM
•

Rezolúcia – mechanizmus s podobným priebehom ako konkurz, avšak bez priameho
dopadu na vkladateľov a vybraných veriteľov.

•

Európska komisia – rozhodne o vstupe banky do rezolúcie.

•

Jednotná rezolučná rada (zástupcovia ECB, Európskej komisie a národných
rezolučných orgánov) – rozhodne o konkrétnom spôsobe vykonania rezolúcie banky a
prípadnom použití prostriedkov Európskeho rezolučného fondu.

•

Národné rezolučné orgány – vykonanie rezolučného plánu pod dohľadom
Jednotnej rezolučnej rady.

•

Európsky rezolučný fond – zabezpečenie strednodobého financovania
reštrukturalizácie banky. Financovaný príspevkami od bánk. Nahradí národné
rezolučné fondy.
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Jednotný mechanizmus dohľadu

ECB v rámci príprav na uvedenie jednotného
mechanizmu dohľadu (JMD) do prevádzky koncom roka
2014
 pripravuje vydanie vykonávacieho nariadenia ECB o fungovaní
JMD a iných interných predpisov
 plánuje uskutočniť dôkladné hodnotenie bankových súvah a
rizikových profilov bánk = komplexné hodnotenie bánk podľa
metodológie ustanovenej ECB

Úzka spolupráca medzi ECB a národnými orgánmi
dohľadu, domácim a hosťovským orgánom dohľadu
v EÚ, tak v rámci, ako aj mimo eurozóny.
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Hlavné ciele komplexného hodnotenia
Komplexné hodnotenie / Comprehensive Assessment
Z hľadiska prístupu dohľadov – základom je proces ročného hodnotenia dohľadom (SREP - Supervisory
Review and Evaluation Process), vrátane hodnotenia primeranosti kapitálu likvidity.
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Hodnotenie
rizík

2
Hodnotenie
kvality aktív

Hodnotenie širšieho rozsahu rizík
• Riziko financovania a likvidity, riadenie banky, obchodný
model a pod.
• Hodnotenie z kvalitatívneho aj kvantitatívneho pohľadu
1. Rizikovo-orientovaný, cielený prístup
2. Hodnotenie rizík bilancie v rámci štandardných
podmienok
3. Rizikovo-orientovaný výber kreditného (a trhového
portfólia)
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Spoločné
ECB/EBA
Stresové testovanie

Analýzy/prepočty dohľadu
• Analýza citlivosti bánk na rôzne scenáre
• Použitie výstupov a hodnotenia bilancie
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