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Pankade kriisilahendus: algus on tehtud, kuid ELi
audiitorite sõnul seisab palju tööd veel ees
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt tuleb ELi pankade kriisilahenduse tagamiseks
loodud Ühtse Kriisilahendusnõukogu asjakohaseks toimimiseks veel palju tööd teha.
Kriisilahendus tähendab raskustes panga restruktureerimist, et kaitsta finantsstabiilsust ja
avalikke huve ning teha seda maksumaksjate jaoks minimaalsete kuludega. Audiitorid
avastasid puudusi kriisilahendusnõukogus pankade kriisilahenduseks koostatud
situatsiooniplaanides; samas ei tohi aga unustada, et kriisilahendusnõukogule on väga lühikese
aja jooksul pandud väga suured kohustused.
Kriisilahendusnõukogu on Euroopa pangandusliidu üks kesksetest elementidest. Pärast 2008.
aasta finantskriisi loodud kriisilahendusnõukogu missioon on tagada raskustes olevate pankade
kriisilahendus nii, et selle mõju finantsstabiilsusele ning euroala liikmesriikide ja muude riikide
reaalmajandusele oleks võimalikult väike.
Audiitorid leidsid puudusi kõigi pankade kriisilahendusel vajalikuks osutuda võivate protseduuride
ettevalmistamisel. Audiitorite sõnul on kriisilahendusnõukogu teinud küll kaua ja usinalt tööd
selle nimel, et enamikus pankades oleks olemas vähemalt nende kriisilahenduskavade esialgsed
versioonid, kuid seni vastu võetud kavad ei vasta siiski kehtivatele standarditele.
„Kriisilahendusnõukogu loomine nullist oli väga raske ülesanne,“ ütles aruande eest vastutav
kontrollikoja liige Kevin Cardiff. „Kriisilahendusnõukogu puudusi tuleb küll vaadelda tema
tegevuse algetapi kontekstis, ent sellest hoolimata seisab ees väga palju tööd“.
Audiitorid annavad mitu soovitust, mis puudutavad kriisilahenduskavade ja nende koostamise
eeskirju ja suuniseid. Soovitustes käsitletakse ka personaliküsimusi ja kriisilahendusnõukogu
õigusraamistikku.
Audiitorite sõnul peaks kriisilahendusnõukogu esmalt otsustama, mis ajaks tuleb koostada iga
tema pädevusse kuuluva panga kohta esimene kriisilahenduskava, mis vastab täielikult ühtsetele
eeskirjadele. Ajakava koostamisel tuleks lähtuda pankade maksejõuetuse riskist. Igas kavas tuleks
käsitleda asjaomase panga kriisilahenduskõlblikkust, sealhulgas olulisi takistusi ning valitud
kriisilahendusstrateegiate teostatavust ja usaldusväärsust.
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja eriaruande põhisõnumid.
Aruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil www.eca.europa.eu.
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Et tagada pangandussektori piisav kahjumikatmisvõime, peab kriisilahendusnõukogu ka lõplikult
välja töötama kriisilahenduse kavandamise eeskirjade ja suuniste süsteemi, sealhulgas poliitika
pankade omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuete kindlaksmääramiseks. Vaja on
välja töötada suunised ja kriisilahenduse kavandamise juhend, või vajaduse korral neid
ajakohastada.
Audiitorite sõnul on töötajate palkamisel esinenud viivitused kahjustanud kriisilahendusnõukogu
kõiki tegevusvaldkondi – seda hoolimata kriisilahendusnõukogu töötajate pühendumusest ja
motivatsioonist. Kriisilahendusnõukogu peab kiirendama oma töötajate värbamiseks tehtavaid
jõupingutusi ja tagama personaliosakonnale piisavad vahendid, eelkõige spetsialiseeritumate ja
kõrgemate ametikohtade puhul. Kui värbamisele seatud eesmärke ei ole võimalik täita või vaja on
ajutisi meetmeid, peaks kriisilahendusnõukogu kaaluma alternatiivseid lahendusi.
Põhitegevust puudutavate ülesannete (sealhulgas vastutuse) jaotus riikide kriisilahendusasutuste
ja kriisilahendusnõukogu vahel on endiselt ebaselge ja sisemistes kriisilahendusmeeskondades on
liiga vähe töötajaid. Audiitorite sõnul peab kriisilahendusnõukogu nende probleemidega
viivitamata tegelema.
Toimetajatele
EL on välja töötanud uued institutsioonilised struktuurid, et vältida 2008. aasta finantskriisi
kordumist ja tagada turvalisem finantssektor. Loodud struktuuride hulka kuuluvad ühtne
järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahenduskord. Käesolevas aruandes keskendutakse Ühtsele
Kriisilahendusnõukogule, kes moodustab koos euroala riikide kriisilahendusasutustega ühtse
kriisilahenduskorra. Kriisilahendusnõukogu teeb järelevalvet ligikaudu 140 panga üle.
Järelevalveasutused juhivad nende pädevusse kuuluvate pankade usaldatavusnõuete täitmise
alalist järelevalvet. Kui finantsseisundi taastamise või sekkumismeetmed ei ole tõhusad, antakse
pangale hinnang „maksejõuetu või tõenäoliselt jääb maksejõuetuks“ ja tegutsema asuvad
kriisilahendusasutused. Kriisilahendusnõukogu vastutab kriisilahendusasutuste abiga kõigi
euroala oluliste pankade ning piiriüleste vähem oluliste pankade kriisilahenduse kavandamise
eest.
Kriisilahendus käivitatakse, kui ametiasutused otsustavad, et pank on maksejõuetu või
tõenäoliselt maksejõuetuks jääv, ning kui maksejõuetuse vältimiseks ei saa kasutada
järelevalveasutuste või erasektori võetavaid muid meetmeid. Kriisilahendust rakendatakse juhul,
kui see on avalikes huvides; vastasel juhul kasutatakse vastava liikmesriigi
maksejõuetusmenetlust. Kriisilahendus peaks tagama panga kriitiliste funktsioonide toimimise ja
säilitama finantsstabiilsuse. Eesmärk on vältida tulevikus pankade päästmist avaliku sektori
vahenditega ja vähendada seeläbi maksumaksjaid koormavaid kulusid.
Eriaruanne nr 23/2017: „Ühtne Kriisilahendusnõukogu: keeruka pangandusliiduga seotud töö on
alanud, kuid pikk tee on veel ees“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil
(eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
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