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Simulările de criză organizate de ABE ar trebuie să se concentreze
mai mult pe riscurile sistemice la nivelul de ansamblu al UE, arată
Curtea de Conturi Europeană
Un nou raport al Curții de Conturi Europene arată că cel mai recent exercițiu de simulare de
criză pentru bănci organizat de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) ar fi trebuit să fie mai
exigent în testarea rezistenței acestora la riscurile sistemice la nivelul de ansamblu al UE.
Potrivit Curții, șocurile simulate au fost, în realitate, mai moderate decât cele înregistrate în
timpul crizei financiare din 2008, iar scenariul de criză utilizat nu a reflectat în mod adecvat
toate riscurile sistemice relevante existente la adresa sistemului financiar al UE. În plus, ABE s-a
bazat în mod considerabil pe autoritățile naționale de supraveghere pentru conceperea și
desfășurarea simulării de criză, însă nu dispunea de suficiente resurse și nu putea să exercite
o supraveghere eficace asupra acestor autorități.
Începând din 2011, ABE desfășoară simulările de criză la nivelul de ansamblu al UE cu scopul de
a evalua rezistența băncilor la șocuri precum o recesiune severă, prăbușirea burselor sau
pierderea încrederii. Curtea a evaluat dacă exercițiul de simulare de criză din 2018 a fost adecvat
scopului, examinând criteriile pentru selectarea băncilor și procesul de identificare a riscurilor.
„Băncile europene ar fi trebuit să fie testate la șocuri financiare mai severe”, a declarat domnul
Neven Mates, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „În plus, la
nivelul ABE, decizii importante sunt luate de reprezentanții autorităților naționale de
supraveghere și perspectiva la nivelul de ansamblu al UE nu a fost luată în considerare în măsură
suficientă la conceperea și desfășurarea simulării de criză.”
Exercițiul de simulare de criză din 2018 a aplicat scenarii de criză mai puțin severe în țările cu
o economie mai slabă și cu un sistem financiar mai vulnerabil. Din acest motiv, este posibil ca
impactul redus asupra anumitor bănci să se datoreze nu neapărat stării mai bune de sănătate
a acestora, ci mai degrabă nivelului mai scăzut al stresului aplicat. Curtea a constatat, de
asemenea, că în exercițiul de simulare nu au fost incluse toate băncile vulnerabile și că au fost
excluse anumite bănci care prezentau un grad de risc mai ridicat.

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană.
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

RO
ABE a reușit să coordoneze desfășurarea în termene foarte scurte a exercițiului de simulare de
criză, în care au fost implicate numeroase părți interesate. Totodată, un rol foarte important în
conceperea exercițiului de simulare l-au jucat Banca Centrală Europeană (BCE), băncile centrale
naționale și autoritățile naționale. Mai mult, în ceea ce privește verificarea modului în care
băncile au estimat impactul, ABE a decis să se sprijine integral pe autoritățile naționale de
supraveghere și pe BCE. Această situație, la care se adaugă capacitatea limitată a ABE de
a controla procesul de simulare de criză, resursele sale limitate și mecanismele sale complexe de
guvernanță, nu a fost de natură să garanteze rezultate fiabile, comparabile și nedistorsionate
pentru băncile din diferite state membre ale UE.
Deși volumul de date pus la dispoziție de ABE cu privire la bănci este fără precedent, au fost
omise anumite informații foarte importante, și anume cerințele de capital pentru fiecare bancă și
câte bănci ar fi încălcat aceste cerințe în condiții de criză.
Curtea recomandă Comisiei Europene să reexamineze și să consolideze mecanismele de
guvernanță ale ABE și să majoreze resursele de care dispune aceasta astfel încât viitoarele
simulări de criză să nu înregistreze probleme similare. ABE ar trebui, totodată:
•
•
•

să mărească acoperirea geografică a exercițiilor sale de simulare de criză și să selecteze
băncile și pe baza riscurilor sistemice, nu numai pe baza dimensiunii lor;
să definească un nivel minim de stres pentru UE în ansamblu și să țină seama de riscuri din
perspectiva sistemului financiar al UE în ansamblu;
să își intensifice controlul asupra conceperii exercițiului de simulare de criză și să își
întărească abordarea în materie de supraveghere.

Note către editori
ABE a fost înființată în 2010, una dintre sarcinile care i-au fost încredințate fiind aceea de
a desfășura exerciții de simulare de criză pentru bănci la nivelul UE, lucru pe care l-a făcut în
2011, 2014, 2016 și 2018. Simularea de criză din 2018 a implicat 48 de bănci din 15 țări ale UE.
Scenariul de criză a constat într-o proiecție pe trei ani a unei evoluții negative a condițiilor
macroeconomice, cum ar fi PIB-ul, șomajul, prețurile locuințelor și ratele dobânzii.
Din 2014, Curtea a publicat un număr de rapoarte referitoare la uniunea bancară, inclusiv privind
ABE și contextul în schimbare în care evoluează această autoritate, privind mecanismul unic de
supraveghere, privind Comitetul Unic de Rezoluție și privind gestionarea crizelor bancare de către
BCE. Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și
altor părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele
economice vizate și reprezentanții societății civile.
Raportul special nr. 10/2019, intitulat „Exercițiile de simulare de criză la nivelul UE pentru bănci:
volumul de informații pus la dispoziție cu privire la bănci este fără precedent, dar este nevoie de
o mai bună coordonare și de un accent mai puternic pe riscuri”, este disponibil în 23 de limbi ale
UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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