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Gestionarea crizelor de către Banca Centrală Europeană:
există un cadru substanțial, dar persistă unele deficiențe,
afirmă Curtea de Conturi Europeană
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Banca Centrală Europeană
(BCE) a instituit un cadru substanțial pentru gestionarea crizelor, dar persistă unele deficiențe
care trebuie să fie remediate. În opinia Curții, ar trebui consolidate orientările puse la dispoziția
personalului în ceea ce privește evaluările în vederea unei eventuale intervenții timpurii și
evaluările realizate pentru a se determina dacă o instituție este în curs de a intra în dificultate
sau este susceptibilă de a intra în dificultate.
BCE a dobândit responsabilități ample pentru supravegherea bancară în 2014. În momentul de față, în
domeniul de competență al BCE intră în jur de 120 de bănci din zona euro. Legislația recentă prevede
intensificarea supravegherii din partea BCE în situațiile în care o bancă „de importanță sistemică” din UE dă
semne că se află în dificultate. În cazul în care o bancă ajunge în punctul în care este în curs de a intra în
dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate, rezoluția acesteia ține de responsabilitatea
Comitetului Unic de Rezoluție. Auditorii au constatat că BCE a instituit într-adevăr un cadru substanțial de
gestionare a crizelor în limitele mandatului său de supraveghere.
Resursele consacrate de BCE pentru evaluarea planurilor de redresare ale băncilor și pentru supravegherea
băncilor în criză par să fie satisfăcătoare, în pofida unor deficiențe în planificarea inițială și a nevoii de
ameliorare a modului în care este alocat personalul pentru a se face față situațiilor celor mai urgente.
BCE este în curs de a finaliza acorduri de coordonare și cooperare externă cu alte autorități de
supraveghere și cu Comitetul Unic de Rezoluție. Auditorii au subliniat însă că există unele probleme
nesoluționate, care au potențialul de a întârzia și de a limita schimburile de informații, dăunând astfel
eficienței coordonării.
Au fost stabilite proceduri pentru evaluarea planurilor de redresare ale băncilor, iar evaluatorii au acces la
instrumente și orientări utile. Rezultatele evaluărilor acestor planuri nu sunt însă utilizate în mod sistematic
pentru a identifica crizele și pentru a reacționa la acestea.
În opinia auditorilor, cadrul operațional adoptat de BCE pentru gestionarea crizelor prezintă unele
deficiențe și există anumite indicii ale unei lipse de eficiență în implementare. Orientările existente cu
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privire la evaluările în vederea unei eventuale intervenții timpurii nu sunt îndeajuns de elaborate și nu
definesc criterii sau indicatori obiectivi pe baza cărora să se poată determina dacă o bancă a intrat în
situație de criză. Nu există orientări cu privire la cea mai bună utilizare a competențelor BCE în diferite
scenarii și s-au constatat anumite insuficiențe în ceea ce privește sfera și nivelul de detaliere al orientărilor
legate de evaluările realizate pentru a se determina dacă o bancă este în curs de a intra în dificultate sau
este susceptibilă de a intra în dificultate.
Curtea formulează o serie de recomandări în vederea îmbunătățirii eficienței operaționale a gestionării
crizelor de către BCE. Printre acestea se numără o mai bună utilizare a informațiilor dobândite în urma
evaluării planurilor de redresare și obținerea unei asigurări cu privire la calitatea activelor instituțiilor
a căror situație financiară s-a deteriorat semnificativ.
Auditorii au remarcat că, deși a dat dovadă de o anumită cooperare pozitivă, BCE a refuzat totuși să pună la
dispoziție probe importante solicitate de Curte. Acest lucru a avut un impact negativ asupra activității de
audit, în sensul că au putut fi formulate concluzii generale cu privire la concepția proceselor BCE, dar
Curtea nu este în măsură să confirme eficiența operațională, în practică, a gestionării crizelor de către
această instituție.
Contextul mai larg
Curții de Conturi Europene i s-a încredințat mandatul de a audita „eficiența operațională” a administrării
BCE. Acesta este cel de al doilea audit care vizează implicarea BCE în supravegherea bancară și vine în
completarea auditului referitor la Comitetul Unic de Rezoluție, publicat luna trecută. După cum era de
așteptat, în aceste rapoarte se regăsesc teme comune și Curtea a constatat în ambele rapoarte că
interacțiunea dintre cele două instituții trebuie să se amelioreze. Implicarea din timp, un bun flux al
informațiilor și eliminarea oricăror lacune importante în materie de reglementare sau de supraveghere în
relația dintre cele două instituții sunt aspecte esențiale pentru gestionarea eficientă a situației unei bănci în
criză. Între BCE și Comitetul Unic de Rezoluție există un memorandum de înțelegere cu rolul de a oferi
orientările necesare legate de aceste aspecte, dar el trebuie să fie ameliorat. De asemenea, legiuitorii ar
trebui să aibă în vedere o serie de măsuri care să urmărească alinierea mandatelor celor două instituții și să
îmbunătățească fluxul de informații între ele.
Auditorii observă că atât BCE, cât și Comitetul Unic de Rezoluție au acceptat majoritatea recomandărilor
formulate în urma auditurilor lor respective. Curtea va analiza în viitor situația acțiunilor întreprinse în
urma acestor recomandări.
Note către editori
Criza financiară din 2008 a antrenat modificări importante ale legislației UE din domeniul financiar. Cadrul
legal care reglementează supravegherea bancară a fost consolidat și, în 2014, a fost creat mecanismul unic
de supraveghere. Supravegherea băncilor de mari dimensiuni din zona euro intră în prezent sub
responsabilitatea Băncii Centrale Europene (BCE). Mecanismul unic de supraveghere este format din BCE și
din autoritățile naționale de supraveghere din țările participante. Unul dintre obiectivele sale principale
este acela de a consolida stabilitatea sistemului bancar din zona euro. Personalul cu sarcini de
supraveghere din cadrul BCE numără peste 1 000 de angajați.
În vederea acestui audit, Curtea a examinat modul în care BCE gestionează crizele în limitele capacității sale
de supraveghere. Gestionarea crizelor presupune identificarea de către autoritatea de supraveghere a unei
eventuale deteriorări în situația financiară a unei bănci, precum și utilizarea competențelor de intervenție
timpurie, acolo unde este necesar. De asemenea, acest proces implică planificarea în avans de către bănci
a redresării lor, astfel încât să fie pregătite pentru situațiile de criză.
Reflectând importanța acestor aspecte, Curtea a desfășurat o serie de audituri cu privire la infrastructura
de reglementare și de supraveghere instituită pentru bănci și alte societăți financiare, pentru viitor
existând posibilitatea unor audituri suplimentare în materie. Curtea a publicat într-un interval de o lună
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două rapoarte referitoare la sistemele UE de gestionarea a situației băncilor în dificultate. Primul raport pe
această temă a fost publicat în decembrie 2017 și este intitulat „Comitetul Unic de Rezoluție: au fost
angajate eforturi în vederea realizării uniunii bancare – o sarcină complexă –, dar mai este o cale lungă de
parcurs în acest sens”.
Raportul de față trebuie citit și împreună cu raportul din 2016 intitulat „Mecanismul unic de supraveghere
– un început bun, dar sunt necesare îmbunătățiri suplimentare”. Acest prim raport referitor la funcțiile de
supraveghere ale BCE viza eficiența operațională a gestionării sistemului general de supraveghere instituit
de BCE.
Raportul special nr. 2/2018, intitulat „Eficiența operațională a gestionării crizelor bancare de către BCE”,
este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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