
 

 

ERAKORRALISE LIKVIIDSUSABI ANDMISE MENETLUSKORD 

 

(Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklil 14.4 põhinev EKP 

nõukogu ülesannetega seotud menetluskord üksikutele krediidiasutustele erakorralise likviidsusabi 

andmisel) 

Euroala krediidiasutused võivad saada keskpangalt laenu lisaks rahapoliitika operatsioonidele ka 

erakorralise likviidsusabi kaudu. 

Erakorraline likviidsusabi tähendab eurosüsteemi keskpanga 

(a) laenu ja/või 

(b) muud abi, mis võib suurendada keskpangaraha hulka, 

mida antakse ajutisi likviidsusraskusi kogevatele maksevõimelistele finantseerimisasutusele või 

finantseerimisasutuste rühmale ning mis ei ole osa ühtsest rahapoliitikast. Erakorralise likviidsusabi 

andmise eest vastutavad asjaomased riikide keskpangad, kes kannavad ka kõik seonduvad kulud ja riskid. 

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (EKPSi põhikiri) artikli 14.4 kohaselt 

peab EKP nõukogu siiski erakorralise likviidsusabi operatsioone piirama, kui ta leiab, et need segavad 

eurosüsteemi eesmärkide ja ülesannete täitmist. EKP nõukogu teeb sellised otsused antud häälte kahe 

kolmandiku enamusega. Operatsioonidest tuleb EKP nõukogule aegsasti teatada, et ta saaks asjakohasel 

viisil hinnata nende mittevastavust eurosüsteemi eesmärkidele ja ülesannetele. Sel eesmärgil kasutatakse 

alates 1999. aastast menetlust, mida on korrapäraselt läbi vaadatud. Allpool esitatakse kokkuvõte kehtiva 

menetluse tähtsamatest aspektidest. 

Üldjuhul teavitavad riikide keskpangad EKPd üksikasjalikult igast erakorralise likviidsusabi 

operatsioonist hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates operatsiooni teostamisest. Esitama peab vähemalt 

järgmised andmed: 

1. vastaspool, kellele erakorralist likviidsusabi on antud/antakse; 

2. antud/antava erakorralise likviidsusabi väärtuspäev ja tähtaeg; 

3. antud/antava erakorralise likviidsusabi maht; 

4. mis vääringus erakorralist likviidsusabi on antud/antakse; 

5. tagatised/garantiid, mille vastu erakorralist likviidsusabi on antud/antakse, ning teave tagatiste 

väärtuse ja mis tahes väärtuskärbete kohta; vajaduse korral ka üksikasjalik teave garantiide kohta ja 

lepinguliste kaitsemeetmetega seotud tingimuste kohta; 

6. antud/antava erakorralise likviidsusabi eest vastaspoolelt saadav intress; 

7. erakorralise likviidsusabi andmise põhjused (nt lisatagatise nõuded, hoiuste väljavool jne); 



 

8. usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eest vastutaja hinnang erakorralist likviidsusabi saanud/saava 

krediidiasutuse likviidsuspositsioonile ja maksevõimele lühikese ja keskmise aja jooksul, 

sh kriteeriumid, mille alusel krediidiasutus on maksevõimeliseks tunnistatud; 

9. vajaduse korral hinnang selle kohta, millist piiriülest ja/või süsteemset mõju võib avaldada 

erakorralise likviidsusabi andmise tinginud / andmist tingiv olukord. 

Kui punktides 1–9 loetletud andmeid ei ole eelnevalt esitatud, tuleb need esitada järelteabena. Esitatud 

teavet peab ajakohastama iga päev, kui selles on eelnenud päevaga võrreldes muudatusi. Lisaks võib EKP 

nõukogu vajaduse korral küsida asjaomaselt riigi keskpangalt täiendavat teavet, laiendada teabe- 

/aruandlusnõudeid ja/või muuta neid rangemaks. 

Kui ühe finantseerimisasutuse või finantseerimisasutuste rühma jaoks kavandatud erakorralise 

likviidsusabi operatsioonide kogumaht ületab 500 miljonit eurot, peavad asjaomased riikide keskpangad 

teavitama EKPd sellest võimalikult kiiresti enne kavandatud abi andmist. 

Kui ühe finantseerimisasutuse või finantseerimisasutuste rühma jaoks kavandatud erakorralise 

likviidsusabi operatsioonide kogumaht ületab 2 miljardit eurot, kaalub EKP nõukogu, kas kõnealune 

erakorraline likviidsusabi võib segada eurosüsteemi eesmärkide ja ülesannete täitmist. EKP nõukogu võib 

asjaomase keskpanga taotluse korral kehtestada piirmäära, millest väiksemat erakorralist likviidsusabi ei 

keelata, kui seda antakse teatava lühikese ajavahemiku jooksul. Sellise piirmäära võib kehtestada korraga 

mitmele finantseerimisasutusele ja/või finantseerimisasutuste rühmale. 

Riigi keskpank esitab vähemalt kolm tööpäeva enne EKP nõukogu istungit, kus taotlus läbi vaadatakse, 

järgmise teabe: 

 kogu kättesaadav eelteave, mis on loetletud eespool punktides 1–9 (kooskõlas nendes sätestatud 

tingimustega). Kui piirmäär kehtestatakse korraga mitmele finantseerimisasutusele või mitmele 

finantseerimisasutuste rühmale, tuleb teave esitada iga panga kohta eraldi; 

 hinnang iga erakorralist likviidsusabi saava panga rahastamisvajaduste kohta kuni EKP nõukogu 

järgmise istungi toimumiseni, lähtudes kahest eri stsenaariumist (oodatav stsenaarium ja 

stressistsenaarium). 

Menetluskorra eesmärk on tagada, et EKP nõukogu saaks EKPSi põhikirja artikli 14.4. kohaselt täita oma 

ülesandeid erakorralise likviidsusabi andmisel üksikutele krediidiasutustele. Menetluskord on siduv 

kõigile keskpankadele ning selle asjakohasust hinnatakse korrapäraselt. 


