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Sinteză 
I Criza financiară mondială din perioada 2008-2012, precum și criza economică și cea 
a datoriilor suverane din zona euro care i-au urmat au avut efecte pe termen lung 
asupra creșterii și a stabilității bugetare în UE. Efectele acestor crize au fost accentuate 
de deficiențele sistemului financiar al UE și de inadecvarea instrumentelor de politică, 
a supravegherii și a mediului normativ existent, precum și de arhitectura instituțională 
incompletă a zonei euro. 

II UE a tras învățăminte din aceste crize și a luat măsuri ca răspuns la ele. De la 
izbucnirea crizelor, Curtea de Conturi Europeană a publicat o serie de rapoarte speciale 
referitoare la acest domeniu. În prezentul document de analiză, care nu este un audit, 
sunt descrise evoluțiile din ultimul deceniu, precum și provocările rămase, riscurile 
potențiale sau lacunele de la nivelul politicilor. Curtea s-a bazat pe auditurile pe care le-
a desfășurat în trecut, precum și pe alte analize efectuate de instituțiile sau organismele 
UE și de alte organizații internaționale competente. Analiza de față pune la dispoziție, 
într-un moment oportun, o imagine de ansamblu a dezbaterilor în curs cu privire la 
modul în care ar trebui să se răspundă la provocările viitoare. 

III Curtea descrie reformele financiare și instituționale. UE a înăsprit reglementarea și 
supravegherea băncilor și a creat un cadru pentru rezoluția lor ordonată. Au fost 
înființate autorități europene de supraveghere, iar normele microprudențiale și 
macroprudențiale pentru bănci și pentru autoritățile de supraveghere a acestora au fost 
consolidate. De asemenea, UE a creat noi instituții și a adus răspunsuri la nivel de politici 
pentru a asigura o coordonare economică în UE și pentru a oferi sprijin statelor membre 
aflate în dificultate. 

IV Aceste măsuri instituționale și de reglementare, alături de un sprijin financiar și 
economic semnificativ pentru bănci și pentru statele membre aflate în dificultate, au 
creat o economie a UE mai rezilientă. Băncile au fost obligate să își îmbunătățească 
amortizoarele de capital, precum și modul în care își gestionează riscurile și lichiditatea. 
De asemenea, acestea au demarat eforturi de reducere a nivelului creditelor 
neperformante. 

V Curtea atrage atenția asupra provocărilor care persistă. De exemplu, printre 
provocările cu care se confruntă sectorul financiar se numără: profitabilitatea scăzută 
a băncilor, existența în continuare a unor niveluri încă ridicate de credite neperformante 
în anumite state membre, chiar dacă aceste niveluri tind să se reducă, posibilitatea de 
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rezoluție a băncilor și necesitatea de a finaliza uniunea bancară și de a dezvolta uniunea 
piețelor de capital. 

VI Măsurile de ajutor de stat în favoarea băncilor și stimulentele fiscale au contribuit la 
stabilizarea economiei în faza inițială a crizei, dar au dus la o acumulare semnificativă 
a datoriei publice. Acest fapt, combinat cu îndoielile pieței privind reziliența arhitecturii 
instituționale a zonei euro, a generat o presiune importantă asupra randamentelor 
obligațiunilor suverane și a ratingurilor de credit ale anumitor state membre, iar criza 
datoriilor suverane, la rândul său, a avut repercusiuni asupra sectorului bancar și 
a economiei într-un sens mai larg. 

VII UE a luat măsuri importante pentru a rupe legătura dintre bănci și entitățile 
suverane (cunoscută și sub denumirea de „cercul vicios”), reducând dependența 
băncilor de fondurile publice atunci când acestea se confruntă cu riscul de a intra în 
dificultate și dezvoltând instrumentele necesare pentru rezoluția lor ordonată. Statele 
membre ale UE au luat măsuri fiscal-bugetare și economice importante pentru a evita 
deficitele excesive, îmbunătățindu-și astfel poziția fiscală. 

VIII Aceste răspunsuri la crizele din perioada 2008-2012 au dus la un control 
intensificat al sistemului financiar și al sistemului bancar, cu amortizoare de capital și 
de lichiditate ameliorate și cu opțiuni mai bune de recapitalizare internă. Pentru 
monitorizarea instituțiilor financiare la nivel individual au fost utilizate norme 
microprudențiale noi sau reformate, iar pentru monitorizarea și abordarea riscurilor 
sistemice se recurge la politica macroprudențială. 

IX Răspunsurile aduse au condus, de asemenea, la o mai bună monitorizare și 
coordonare a politicilor fiscal-bugetare și economice ale statelor membre. Semestrul 
european, introdus în 2010, asigură un cadru pentru coordonarea politicilor economice 
în întreaga UE, iar auditurile efectuate de Curte în acest domeniu au demonstrat o bună 
calitate a analizei, care a permis formularea de recomandări relevante. Cu toate acestea, 
rata scăzută de implementare integrală sau substanțială a acestor recomandări rămâne 
o provocare. 

X Crizele au afectat și alte sectoare, în special asigurările, pensiile și intermediarii 
financiari nebancari. Pentru a atenua riscurile care ar putea proveni din aceste sectoare, 
au fost elaborate răspunsuri în materie de politici. UE a creat un cadru de reglementare 
consolidat la nivelul Uniunii pentru sectorul asigurărilor și pentru cel al pensiilor și 
a introdus norme noi pentru a reglementa și a consolida supravegherea publică 
a intermediarilor financiari nebancari, a instrumentelor derivate și a operațiunilor de 
finanțare prin instrumente financiare. Deși s-au depus eforturi considerabile pentru 
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a promova o supraveghere omogenă și cuprinzătoare în toate statele membre, arbitrajul 
de reglementare rămâne o realitate, iar convergența în materie de supraveghere este în 
continuare o provocare. 

XI De la crearea lor, autoritățile de supraveghere de la nivelul UE au dobândit 
competențe suplimentare, dar majoritatea deciziilor esențiale sunt luate în continuare 
la nivelul statelor membre. Auditurile Curții au identificat ineficiențe în gestionarea 
intereselor divergente de la nivel național și de la nivelul UE, care nu au fost încă 
rezolvate. În plus, se are în vedere alocarea unor resurse suplimentare pentru 
autoritățile europene de supraveghere, sub rezerva aprobărilor bugetare anuale în anii 
următori. 

XII Pandemia de COVID-19 va fi un test important pentru evaluarea rezilienței 
arhitecturii economice și financiare a UE. Impactul pandemiei este mult mai important 
decât cel al crizelor financiare din 2008-2012, atât în ceea ce privește dimensiunea 
efectului economic, cât și amploarea răspunsului public, fapt demonstrat de măsurile și 
de intervențiile fiscal-bugetare în curs de elaborare. 

XIII UE a intervenit printr-o serie de măsuri. Derogările temporare de la normele 
privind ajutoarele de stat și activarea clauzei derogatorii generale din Pactul de 
stabilitate și de creștere permit statelor membre să pună imediat în aplicare politici 
fiscal-bugetare și de sprijin pentru întreprinderi. Cu toate acestea, starea de sănătate 
fiscal-bugetară a unui stat membru înainte de criza provocată de COVID-19 are 
o influență importantă asupra capacității de a implementa politici și deci asupra 
impactului economic al pandemiei. Vor trebui implementate reforme eșalonate, în 
special în statele membre cu o creștere economică potențială scăzută și/sau cu o datorie 
ridicată. Criza provocată de pandemia de COVID-19 riscă să accentueze diferențele 
economice din UE.  
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Introducere 

Context 

01 De la criza financiară mondială din 2008 au trecut mai bine de 10 ani, însă impactul 
acesteia asupra economiilor europene rămâne unul profund. În 2010, Europa se afla în 
mijlocul unei crize bancare și al unei crize a datoriilor suverane din zona euro, suportând 
costuri publice considerabile și cea mai gravă recesiune înregistrată de la crearea UE. 
Crizele au avut efecte de lungă durată asupra economiilor mai multor state membre. 

02 Crizele au avut consecințe structurale. Potrivit previziunilor economice ale Comisiei 
din toamna anului 20161, creșterea potențială în zona euro a scăzut de la 1,9 % în 
perioada 2000-2008 la 0,5 % în perioada 2009-2014. Aceste previziuni arată, de 
asemenea, că investițiile totale în UE au scăzut cu aproximativ 20 % între 2008 și 2013 și 
că, în pofida redresării și a noului plan de investiții al UE, investițiile exprimate ca 
procent din PIB nu au atins încă nivelurile de dinainte de criză. Nivelul datoriei publice 
agregate din UE, care era deja ridicat înainte de criză (între 60 % și 70 % din PIB), nu 
a scăzut sub 80 % în deceniul de după criză. 

03 Răspunsul la criză a implicat crearea de instituții la nivelul UE și la nivel 
interguvernamental: Sistemul european de supraveghere financiară, uniunea bancară, 
Fondul european – temporar – de stabilitate financiară, Mecanismul european de 
stabilitate și Consiliul bugetar european. 

04 Răspunsul a implicat, de asemenea, un program intensiv de reforme ale UE pentru 
a consolida reglementarea, supravegherea, rezoluția ordonată, coordonarea 
economică și sprijinul pentru statele membre aflate în dificultate. Acest răspuns 
a inclus următoarele elemente: norme microprudențiale și macroprudențiale 
consolidate pentru bănci și pentru autoritățile de supraveghere a acestora; un nou cadru 
de gestionare a crizelor pentru băncile în curs de a intra în dificultate sau care sunt 
susceptibile de a intra în dificultate; un plan de acțiune pentru uniunea piețelor de 
capital; Mecanismul european – temporar – de stabilitate financiară; reforme ale 
Pactului de stabilitate și de creștere; intensificarea coordonării economice în cadrul 
semestrului european; procedura privind dezechilibrele macroeconomice; Mecanismul 

                                                      
1 Comisia Europeană, Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times, 

p. 64, noiembrie 2016. 



 8 

 

european de stabilitate (creat ca instituție interguvernamentală); și tranzacțiile 
monetare definitive ale Băncii Centrale Europene. 

05 Pandemia de COVID-19 a provocat un șoc economic, care continuă să producă 
consecințe. O redresare solidă va depinde de integrarea învățămintelor desprinse din 
ultima criză și de conștientizarea punctelor slabe observate. La provocările care încă se 
resimt după ultima criză se adaugă o serie de probleme noi, aduse de criza provocată de 
pandemie. 

Sfera și abordarea documentului de analiză  

06 Analiza care face obiectul prezentului document nu este un audit. Curtea s-a 
reunit și s-a consultat cu principalele instituții și organisme vizate de la nivelul UE 
(direcțiile generale ECFIN și FISMA din cadrul Comisiei, BCE, CERS, SRB, ABE, ESMA și 
EIOPA) și a examinat un volum mare de norme, orientări și studii noi ale UE publicate 
de-a lungul deceniului care a urmat crizelor. Totodată, în această analiză sunt sintetizate 
constatările formulate într-o serie de rapoarte speciale în materie publicate ulterior 
crizelor.  

07 Curtea a considerat că această analiză este importantă pentru a se face bilanțul 
răspunsurilor aduse de UE, după un deceniu de la apariția crizelor. Criza provocată de 
pandemia de COVID-19, care a izbucnit în timpul lucrărilor Curții la prezenta analiză, 
a sporit relevanța acestei activități. Analiza rezultată pune la dispoziție, într-un moment 
oportun, o imagine de ansamblu a dezbaterilor în curs cu privire la modul în care ar 
trebui să se răspundă la provocările viitoare. Analiza prezintă o sinteză a principalelor 
măsuri luate de UE ca răspuns la crize, progresele realizate de aceasta, provocările 
rămase, riscurile potențiale sau lacunele în materie de politici, precum și informații 
privind primele răspunsuri aduse la criza provocată de pandemia de COVID-19, venind 
astfel în completarea altor activități realizate în paralel de Curte cu privire la acest 
subiect2. 

08 Documentul de analiză evidențiază principalele cauze ale ultimei crize financiare, 
precum și factorii care au dus la o criză economică și la o criză a datoriilor suverane în 
                                                      
2 Activitățile Curții legate de efectele crizei provocate de pandemia de COVID-19 includ: Avizul 

nr. 3/2020 referitor la modificarea regulamentului UE privind utilizarea fondurilor structurale 
și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19, o analiză în curs cu privire la 
contribuția UE la răspunsul în materie de sănătate publică la pandemia de COVID-19 și o altă 
analiză în curs referitoare la răspunsul în materie de politică economică la pandemia de 
COVID-19: măsurile și provocările existente în contextul coordonării economice la nivelul UE. 
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zona euro și în UE. Imaginea de ansamblu conturată de Curte include următoarele 
elemente: 

(1) răspunsurile de la nivel instituțional și în materie de politici aduse de UE la criza 
financiară și provocările cu care se confruntă în continuare reglementarea, 
supravegherea și operatorii din diferite sectoare care fac parte din sistem; 

(2) răspunsurile de la nivel instituțional și în materie de politici aduse de UE la criza 
datoriilor suverane, inclusiv principalele domenii în care s-au înregistrat progrese și 
provocările care persistă; 

(3) impactul inițial al crizei provocate de pandemia de COVID-19 vizibil în UE la 
momentul analizei, primele răspunsuri ale UE la această criză și provocările din 
prezent. 
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Principalele cauze care au stat în UE la 
baza crizei financiare și a crizei 
datoriilor suverane din zona euro 

Principalele cauze ale crizei financiare din 2008 din UE 

09 Criza financiară mondială din 2008 și-a avut originea pe piața imobiliară din SUA, 
fiind declanșată de explozia bulei ipotecare subprime. Aceasta a antrenat pierderi 
considerabile pentru bănci și s-a propagat în UE în 2008, în principal prin intermediul 
împrumuturilor securitizate. Pe lângă faptul că a fost amplificată de deficiențele 
existente în sistemul financiar al UE, criza a evidențiat, totodată, deficiențe în sistemele 
de supraveghere, în instrumentele de politică și în mediile normative ale UE și ale 
statelor sale membre. 

10 Condițiile și politicile economice și financiare diferite de la un stat membru la altul 
care existau la momentul declanșării crizei s-au tradus prin repercusiuni diferite. Totuși, 
unele cauze ale crizei au fost comune sistemului financiar al UE, printre acestea 
numărându-se cadrul de reglementare și de supraveghere, precum și mecanismele de 
guvernanță economică (a se vedea tabelul 1). 
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Tabelul 1 – Prezentare generală a principalelor cauze ale crizei financiare 
din UE 

Domeniu Cauzele principale 

Sistemul 
financiar 

o Deficiențe la nivelul guvernanței corporative și al 
managementului riscurilor: riscuri insuficient monitorizate și 
controlate în mod inadecvat la nivel intern, în special în ceea 
ce privește procesul de solicitare și de acordare de 
împrumuturi (inițierea de împrumuturi), concentrarea 
expunerilor la active specifice (cum ar fi expunerea la piața 
imobiliară în unele state membre ale UE) și anumite produse 
financiare complexe care, în mare măsură, nu intrau la 
momentul respectiv în domeniul de aplicare al niciunei 
reglementări. 

o Nivelul scăzut al amortizoarelor de capital și de lichiditate în 
raport cu nivelul de risc suportat, cu o serie de instituții 
importante a căror bază de capital propriu se ridica, în 
momentul crizei, la mai puțin de 3 % din bilanțul lor. 

o Intrarea în dificultate a unor bănci de mari dimensiuni, care 
erau considerate „prea mari pentru a se prăbuși” (cum ar fi 
Lehman Brothers în SUA), sau riscurile de intrare în dificultate 
a unor bănci mari din UE au cauzat un stres sistemic pentru 
întregul sector bancar. 

Cadrul de 
reglementare 
și de 
supraveghere 

o Supravegherea microprudențială necorespunzătoare cu 
privire la calitatea managementului intern al riscurilor și la 
adecvarea capitalului și a lichidității. 

o Reguli diferite de la un stat membru la altul în cadrul pieței 
interne și slaba coordonare la nivelul UE pentru instituțiile 
financiare mari care își desfășoară activitatea în mai multe țări 
și pe mai multe piețe. 

o Lipsa unor mecanisme adecvate de rezoluție și de lichidare 
pentru instituțiile financiare și lipsa unui cadru al UE aplicabil 
situațiilor de intrare în dificultate a instituțiilor financiare 
transfrontaliere. 
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Guvernanța 
economică 

o Ratele scăzute ale dobânzilor de dinainte de criză au 
contribuit la formarea unor bule imobiliare. 

o Dezechilibrele macroeconomice prezente înainte de criză au 
rămas în mare măsură nerezolvate, în lipsa unui cadru 
macroprudențial al UE pentru riscurile sistemice. 

o Niveluri ridicate ale datoriei acumulate înainte de criză sau ca 
urmare a acesteia în rândul instituțiilor financiare și în cadrul 
economiei într-un sens mai larg, cu o creștere dezechilibrată 
în anumite state membre din zona euro. Acest lucru a generat 
presiuni asupra randamentelor obligațiunilor suverane, 
precum și instabilitate financiară, și a îngreunat obținerea de 
finanțare de pe piețele de capital. Din această cauză, pe 
măsură ce criza s-a instalat, a fost nevoie de asistență. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Principalele cauze ale crizei datoriilor suverane din zona euro 

11 Înainte de criză, monitorizarea și controlul finanțelor publice erau insuficiente, iar 
rezervele bugetare erau scăzute în anumite state membre. Coordonarea politicilor 
economice la nivelul UE era, de asemenea, deficitară, permițând de exemplu 
divergențe între fundamentele economice, pierderea competitivității, inflexibilitatea 
piețelor forței de muncă și a piețelor de produse. În plus, lipsa unui cadru robust 
supranațional de supraveghere și rezoluție bancară a antrenat, de asemenea, 
fragmentarea și riscul de apariție a unui cerc vicios între bănci și entități suverane. 

12 Criza financiară a provocat pierderi importante în sectorul bancar. Operațiunile de 
salvare care au urmat au creat tensiuni pe piețele datoriilor suverane, care au fost 
accentuate de îndoielile investitorilor cu privire la reziliența arhitecturii zonei euro și la 
sustenabilitatea nivelurilor datoriei publice, ceea ce a antrenat un efect de contagiune în 
economie. Deși ajutoarele de stat pentru bănci, pierderile de venituri fiscale și alți 
stabilizatori automați, împreună cu alte măsuri de stimulare fiscală, au contribuit la 
stabilizarea economiei în faza inițială a crizei, acestea au dus, de asemenea, la o creștere 
semnificativă a nivelului deja ridicat al datoriei publice. 

13 Începând din 2009, creșterea datoriei publice a generat presiuni asupra 
randamentelor obligațiunilor suverane și a ratingurilor de credit ale anumitor state 
membre și chiar a declanșat preocupări ale investitorilor cu privire la posibila 
destrămare a zonei euro. La momentul intrării în criză, statele membre aveau situații 
fiscal-bugetare și macroeconomice diferite, iar ieșirile de capital din anumite țări au 
amplificat dezechilibrele macroeconomice anterioare crizei. 
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14 Programele de asistență financiară ale UE din 2010 pentru Grecia și Irlanda, 
susținute de intervențiile monetare excepționale ale BCE, erau menite să abordeze 
problemele fiscal-bugetare subiacente și transmisia politicii monetare și să prevină 
contagiunea. Ulterior, a fost nevoie de asistență financiară și în Portugalia (2011), în 
Spania (2012) și în Cipru (2013). 

15 Conceptul de „cerc vicios” se referă la situații în care riscurile antrenate de 
deficiențele băncilor și de îndatorarea entităților suverane se alimentează reciproc. În 
anumite state membre, operațiunile necesare de salvare a băncilor au dus la niveluri 
ridicate ale datoriei suverane. Ca o consecință, calitatea activelor băncilor, care dețineau 
volume importante de datorie suverană „națională”, a scăzut, ceea ce a slăbit sistemul 
bancar. În alte state membre, nivelul ridicat al datoriei a pus băncile într-o situație 
dificilă. De asemenea, multe țări din zona euro au înregistrat rate de creștere a PIB-ului 
negative în 2012 și în 2013 (nouă și, respectiv, opt țări). 

16 Începând cu 2012, răspunsurile de la nivel instituțional și normativ din zona euro 
au contribuit la stabilizarea situației în sectorul bancar [lansarea uniunii bancare, noile 
instrumente de intervenție ale Băncii Centrale Europene (BCE), Mecanismul european 
de stabilitate etc.]. Cu toate acestea, recesiunea a afectat sectorul bancar prin niveluri 
ridicate ale creditelor neperformante, care au scăzut în perioada de redresare 
(2014-2019), dar care se află încă sub supraveghere atentă în anumite țări din zona 
euro. 

17 În 2014, Comisia a afirmat în analiza sa cu privire la criză că integrarea financiară 
poate prezenta și ea riscuri la adresa stabilității financiare, în special într-o zonă cu 
monedă unică, cu excepția cazului în care este susținută de un cadru instituțional 
adecvat și de o coordonare a politicilor economice la nivelul UE3. 

  

                                                      
3 Comisia Europeană, document de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Economic Review of the 

Financial Regulation Agenda Chapters 1 to 4, SWD(2014) 158 final, p. 36. 
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Răspunsul UE la criza financiară 

Prezentare generală 

18 Începând din 2009, au fost luate mai multe măsuri pentru a se îmbunătăți 
reziliența sistemului financiar din UE și din zona euro. Aceste măsuri pot fi grupate după 
cum se arată în continuare (a se vedea figura 1). 

o Răspunsuri la nivel instituțional: 

— Sistemul european de supraveghere financiară (SESF), inclusiv Comitetul 
european pentru risc sistemic (CERS), cele trei autorități europene de 
supraveghere (AES) și Comitetul comun al acestora, împreună cu autoritățile 
naționale competente și autoritățile naționale de supraveghere; 

— uniunea bancară pentru zona euro, precum și pentru alte state membre care 
aleg să participe. În prezent, uniunea bancară cuprinde Mecanismul unic de 
supraveghere (MUS) din cadrul BCE și Mecanismul unic de rezoluție (MUR), 
împreună cu Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) aferent și cu Fondul unic de 
rezoluție (FUR). A fost propusă, de asemenea, crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS). 

o Răspunsuri la nivel normativ și în materie de politici: 

— norme microprudențiale și macroprudențiale consolidate pentru bănci și 
pentru autoritățile de supraveghere a acestora; 

— un nou cadru de gestionare a crizelor pentru băncile în curs de a intra în 
dificultate sau susceptibile de a intra în dificultate, alcătuit în prezent din 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare4 și din 
Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție5; 

                                                      
4 Directiva 2014/59/UE din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și 

rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții. 

5 Regulamentul (UE) nr. 806/2014 din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și 
a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții 
în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție. 
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— un cadru de reglementare consolidat pentru sectorul nebancar, și anume 
sectorul asigurărilor, al pensiilor ocupaționale, al intermediarilor financiari 
nebancari și al infrastructurilor de piață; 

— uniunea piețelor de capital (UPC), care include un plan de acțiune al Comisiei6 
vizând intensificarea accentului pus pe activitățile necesare pentru dezvoltarea 
unei piețe unice a capitalului și a serviciilor de investiții. 

Figura 1 – Răspunsul UE la criza financiară 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
6 Comisia Europeană, „Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital”, 

COM(2015) 468 final din 30 septembrie 2015. 
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Răspunsurile instituționale la criza financiară 

Principalele evoluții 
Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) 

19 În 2010, pe baza concluziilor din raportul Grupului de experți la nivel înalt privind 
supravegherea financiară (așa-numitul „raport Larosière”)7, UE a creat, ca parte 
a răspunsului la criză, un nou cadru de supraveghere, sub forma SESF. 

20 SESF este un sistem organizat pe mai multe niveluri, format din autorități 
microprudențiale și macroprudențiale, și are misiunea de a asigura o supraveghere 
financiară omogenă și coerentă în UE. Acest sistem include CERS, autoritățile europene 
de supraveghere, autoritățile naționale competente și autoritățile naționale de 
supraveghere, precum și Comitetul comun al AES, prin care este gestionată coordonarea 
celor trei autorități europene de supraveghere (a se vedea figura 2). 

Figura 2 – Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
7 Raportul Grupului de experți la nivel înalt privind supravegherea financiară, februarie 2009. 
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21 Un „risc sistemic” înseamnă un risc de perturbare a sistemului financiar care poate 
produce consecințe negative grave pentru economia reală a Uniunii ori a unuia sau 
a mai multora dintre statele sale membre și pentru funcționarea pieței interne. 
Intermediarii financiari, piețele și infrastructura pot avea o importanță sistemică în 
funcție de dimensiunea lor, de legătura lor cu alte părți ale sistemului financiar și de 
gradul de impact asupra sistemului în cazul în care intră în dificultate. CERS, care a fost 
înființat în 20108, exercită o funcție de supraveghere în vederea detectării riscurilor 
sistemice în UE și a recomandării de măsuri pentru prevenirea sau atenuarea acestor 
riscuri. În acest sens, CERS: 

o identifică și clasifică riscurile sistemice în funcție de prioritate; 

o emite avertismente și recomandări și monitorizează, printr-un mecanism de tip 
„acțiune sau explicații”, modul în care statele membre, autoritățile naționale, 
Comisia și autoritățile de supraveghere financiară ale UE dau curs recomandărilor 
sale; 

o emite avize cu privire la caracterul adecvat al anumitor măsuri de politică 
macroprudențială înainte de adoptarea acestora de către statele membre ale UE 
sau de către BCE9; 

o inițiază și coordonează exercițiile de simulare de criză la nivelul UE în cooperare cu 
autoritățile europene de supraveghere. 

22 Cele trei autorități europene de supraveghere [Autoritatea Bancară Europeană 
(ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)], înființate în 201110, au toate 
o structură similară în ceea ce privește guvernanța, obiectivele și funcțiile pe care le 
îndeplinesc în raport cu sectoarele lor respective (a se vedea anexa I). Rolul lor principal 
este de a veghea la aplicarea uniformă a normelor de către autoritățile naționale 
competente în întreaga UE și de a elabora împreună cu Comisia o legislație secundară 

                                                      
8 Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea 

macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui 
Comitet european pentru risc sistemic. 

9 Articolul 133 din Directiva privind cerințele de capital (CRD IV) și articolul 458 din 
Regulamentul privind cerințele de capital (CRR) conferă CERS mandatul de a adopta astfel de 
avize. 

10 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 de instituire a ABE, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 de 
instituire a ESMA și Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 de instituire a EIOPA, 
24 noiembrie 2010. 
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detaliată pentru punerea în aplicare a regulamentelor și a directivelor privind serviciile 
financiare. 

o ABE este autoritatea de reglementare pentru bănci. Ea asigură o reglementare și 
o supraveghere prudențială eficace și omogenă și veghează la integritatea, eficiența 
și buna funcționare a sectorului bancar. Principalele sale atribuții sunt de a contribui 
la crearea și dezvoltarea unui cadru de reglementare unic la nivel european pentru 
bănci, de a promova convergența în materie de supraveghere și de a monitoriza 
riscurile din sectorul bancar al UE (inclusiv prin simulări de criză pentru bănci). Din 
2020, ABE are totodată un rol în coordonarea supravegherii asigurate cu privire la 
combaterea spălării banilor. 

o EIOPA este autoritatea de reglementare pentru furnizorii de asigurări și de pensii 
ocupaționale. Printre atribuțiile sale se numără supravegherea grupurilor 
transfrontaliere de asigurare, protecția consumatorilor prin asigurarea unui nivel 
ridicat, eficace și uniform de reglementare și supraveghere și restabilirea încrederii 
în sistemul financiar. 

o ESMA este autoritatea de reglementare pentru piețele financiare. Ea veghează la 
stabilitatea sistemului financiar al UE prin consolidarea protecției investitorilor și 
prin promovarea unor piețe financiare stabile și ordonate. Atribuțiile sale includ 
activități în materie de politici, supravegherea directă a agențiilor de rating de 
credit, registrele centrale de tranzacții, registrele centrale de securitizări, deciziile 
de recunoaștere și monitorizarea respectării normelor de către contrapărțile 
centrale din țări terțe, analiza riscurilor, detectarea încălcărilor dreptului UE și 
activități în vederea sporirii convergenței în materie de supraveghere. 

23 Cele trei autorități europene de supraveghere cooperează în cadrul Comitetului 
comun al AES, care este un forum pentru schimbul de informații cu CERS și pentru 
coordonarea activităților de supraveghere ale autorităților și a cooperării lor 
intersectoriale în domeniul supravegherii microprudențiale, al evoluțiilor 
transsectoriale, al riscurilor și vulnerabilităților pentru stabilitatea financiară, al 
produselor de investiții cu amănuntul, al supravegherii conglomeratelor financiare, al 
contabilității și al auditului. 

Uniunea bancară 

24 Obiectivul uniunii bancare este de a se asigura că băncile sunt solide și capabile să 
facă față unor viitoare crize financiare, de a evita situațiile în care banii contribuabililor 
sunt utilizați pentru a salva bănci în curs de a intra în dificultate, de a reduce 
fragmentarea pieței prin armonizarea normelor aplicabile sectorului financiar și de 
a consolida stabilitatea financiară în zona euro și în UE în ansamblu.  
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25 Uniunea bancară are teoretic trei piloni (a se vedea figura 3): 

o Mecanismul unic de supraveghere (MUS), instituit în 201311, este alcătuit în 
prezent din BCE și din 19 autorități naționale competente, care sunt direct 
responsabile de supravegherea băncilor mai puțin semnificative: 

— MUS este responsabil de supravegherea microprudențială directă a celor mai 
semnificative bănci prin intermediul BCE, precum și de supravegherea 
indirectă a tuturor celorlalte bănci din zona euro (alte state membre se pot 
angaja și ele într-o cooperare strânsă); 

o Mecanismul unic de rezoluție (MUR), instituit în 201512, este format din SRB și din 
autoritățile naționale de rezoluție: 

— în prezent, MUR este format din 20 de autorități naționale de rezoluție din 
19 state membre, care sunt direct responsabile pentru toate băncile din afara 
sferei de competență directă a SRB; 

— Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) este autoritatea centrală de rezoluție în 
cadrul uniunii bancare și este responsabil pentru asigurarea rezoluției 
ordonate și la costuri minime a băncilor în curs de a intra în dificultate sau 
susceptibile de a intra în dificultate. Comitetul este responsabil pentru 
planificarea rezoluțiilor, pentru stabilirea cerinței MREL, pentru evaluarea 
posibilității de rezoluție a băncilor și pentru înlăturarea obstacolelor de fond 
din calea rezoluției, acolo unde este cazul, pentru pregătirea eventualelor 
scheme de rezoluție în cazul băncilor aflate sub supravegherea directă a MUS 
și al băncilor transfrontaliere, precum și pentru gestionarea Fondului unic de 
rezoluție. În anumite condiții, MUR poate să utilizeze Fondul unic de rezoluție 
(FUR) pentru a finanța rezoluția băncilor în curs de a intra în dificultate sau 
susceptibile de a intra în dificultate; 

— FUR este finanțat prin contribuții ale sectorului bancar. 

                                                      
11 Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor 

atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de 
supravegherea prudențială a instituțiilor de credit. 

12 Regulamentul (UE) nr. 806/2014 (Regulamentul MUR). 
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o Propunerea de creare a unui sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS)13, 
prezentată de Comisie cu scopul de a completa uniunea bancară cu un cadru 
comun pentru schemele de garantare a depozitelor14. Această propunere este încă 
în discuție. 

Figura 3 – Cei trei piloni ai uniunii bancare propuse 

 
Sursa: Comisia Europeană. 
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13 Propunerea din 24 noiembrie 2015 de regulament de modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor. 

14 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
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a emis recomandări conținând îndrumări specifice pentru măsuri de intervenție în 
materie de supraveghere15. 

27 Pentru a promova aplicarea uniformă a instrumentelor macroprudențiale în UE, 
CERS a elaborat un set de documente de politică macroprudențială16. Deocamdată, 
majoritatea instrumentelor vizează sectorul bancar. Cadrul macroprudențial pentru alte 
sectoare nu este la fel de bine dezvoltat și face în continuare obiectul dezbaterilor la 
nivelul UE. 

28 Comisia a încercat să îmbunătățească mandatele, guvernanța și finanțarea 
autorităților europene de supraveghere, propunând modificări ale regulamentelor de 
instituire a acestora17. Regulamentele adoptate au abordat însă într-o măsură foarte 
limitată ineficiențele legate de gestionarea intereselor divergente de la nivel național 
și de la nivelul UE care au fost evidențiate de auditurile Curții: 

o de exemplu, în raportul său special referitor la exercițiile de simulare de criză 
desfășurate de ABE18, Curtea a constatat că structura de guvernanță a ABE se baza 
pe o implicare considerabilă din partea autorităților naționale, în măsura în care 
Consiliul supraveghetorilor ABE este format din reprezentanți ai autorităților 
naționale de supraveghere a căror numire nu face obiectul vreunei aprobări din 
partea organismelor UE. Această situație poate da naștere unor tensiuni, întrucât 
este posibil ca membri ai Consiliului să favorizeze interese pur naționale în 
detrimentul intereselor europene mai largi; 

                                                      
15 Comunicat de presă al CERS, 23 septembrie 2019: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html. 

16 A se vedea documentul de strategie al CERS, raportul său principal privind politicile 
macroprudențiale pentru sectorul bancar, manualul CERS pentru autoritățile 
macroprudențiale și alte orientări și decizii în materie de politici: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17 A se vedea Comunicarea Comisiei privind intensificarea supravegherii integrate pentru 
a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în 
schimbare, 20 septembrie 2017: https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-
review_en. 

18 Raportul special nr. 10/2019 al Curții de Conturi Europene, 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”, punctul 8 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en
https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en


 22 

 

o din același motiv, în raportul său special referitor la EIOPA19, Curtea a observat că 
aprobarea de către Consiliul supraveghetorilor a strategiei de supraveghere a 
EIOPA poate compromite independența acestei autorități și o poate împiedica să 
își atingă obiectivele, dat fiind că unele dintre instrumentele EIOPA (de exemplu, 
evaluările inter pares) sunt menite să ofere un feedback constructiv, dar critic, cu 
privire la activitatea autorităților naționale competente. 

29 Pentru a asigura respectarea orientărilor lor și a cerințelor de reglementare pe care 
le impun, autoritățile europene de supraveghere pot adopta măsuri pe baza 
procedurilor „conformare sau justificare” și „încălcarea dreptului Uniunii”. Curtea 
a constatat însă că acțiunile pe care le pot întreprinde autoritățile europene de 
supraveghere se limitează, în esență, la monitorizarea și raportarea cazurilor de 
neconformitate și implică mult mai puțin sancționarea acestora. În plus, chiar dacă 
procedurile „conformare sau justificare” și „încălcarea dreptului Uniunii” s-au dovedit 
a fi eficace, acestea nu asigură pe deplin transparența față de părțile interesate 
externe și față de consumatori (după cum reiese din numărul limitat de actualizări cu 
privire la proceduri și din perioadele lungi în care nu au existat comunicări). A se vedea, 
de exemplu, constatările formulate de Curte cu privire la acest aspect în urma auditului 
care a vizat EIOPA în 201820. 

30 Auditurile Curții au identificat, de asemenea, limitări ale resurselor, care au 
împiedicat autoritățile europene de supraveghere să își îndeplinească integral 
responsabilitățile și funcțiile de supraveghere care le-au fost atribuite. De exemplu, în 
raportul său special referitor la exercițiile de simulare de criză desfășurate de ABE21, 
Curtea a observat că, din cauza lipsei de resurse, ABE s-a bazat pe autoritățile 
competente pentru a verifica modul în care băncile implementează metodologia de 
simulare de criză. În urma auditului efectuat cu privire la agențiile de rating de credit22, 
Curtea a constatat că, din cauza lipsei de resurse, este dificil pentru ESMA să își 
îndeplinească toate obligațiile legale foarte solicitante. 

                                                      
19 Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „EIOPA a avut 

o contribuție importantă la supravegherea și la stabilitatea sectorului asigurărilor, dar 
subzistă provocări semnificative”, punctul 79. 

20 Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene, punctele 81-83. 

21 Raportul special nr. 10/2019 al Curții de Conturi Europene, punctele 68, 80 și 83. 

22 Raportul special nr. 22/2015 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Supravegherea de către 
UE a agențiilor de rating de credit este stabilită pe baze solide, dar nu este încă pe deplin 
eficace”, punctul 55. 
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31 Spre deosebire de sectorul bancar, pentru care există MUS, sectorul asigurărilor 
din UE nu dispune de o autoritate centrală de supraveghere. EIOPA nu are funcții de 
supraveghere directă a operatorilor23, care sunt supravegheați de autoritățile naționale 
competente. Curtea a observat că nivelul de calitate a supravegherii și a cooperării 
variază în mod semnificativ de la o autoritate de supraveghere la alta. În raportul special 
referitor la EIOPA a fost subliniat faptul că, deși această autoritate a depus eforturi 
semnificative pentru a promova o supraveghere omogenă, intruzivă și cuprinzătoare în 
toate statele membre, arbitrajul de reglementare rămâne o realitate, iar convergența în 
materie de supraveghere continuă să fie o provocare – acest lucru este valabil în special 
în domenii precum cel al modelelor interne. Unele autorități de supraveghere au 
încercat să protejeze asigurătorii locali prin cerințe de capital mai mici, în timp ce altele 
exercitau o supraveghere mai intensă și impuneau cerințe de capital mai ridicate. Curtea 
a remarcat, de asemenea, că autoritățile naționale competente nu au transmis către 
EIOPA datele privind modelele interne care erau necesare pentru a se asigura 
o supraveghere adecvată24. 

32 Per ansamblu, competențele coercitive ale autorităților europene de 
supraveghere sunt slabe. Acest lucru se explică în parte prin structura și componența 
consiliilor lor și în parte prin instrumentele juridice limitate disponibile. Pentru toate 
cele trei autorități europene de supraveghere, Comisia a procedat la o estimare 
detaliată a resurselor necesare pentru a desfășura activități de supraveghere mai 
riguroase (echivalent normă întreagă: 22 pentru ABE, 36 pentru EIOPA și 75 pentru 
ESMA în perioada 2020-2027)25. Aceste resurse suplimentare fac obiectul unor aprobări 
bugetare anuale în anii următori. 

Uniunea bancară 

33 În raportul său special privind MUS, Curtea a subliniat că acest mecanism a fost 
creat cu succes într-un interval de timp scurt26. Cu toate acestea, Curtea a observat că 
echipele comune de supraveghere și inspecțiile la fața locului rămâneau puternic 
dependente de personalul desemnat de autoritățile naționale competente. În special, 
                                                      
23 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 de instituire a EIOPA. 

24 Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene, punctele 26-27, 41-42, 50, 96-97 
și caseta 3. 

25 Anexa 7 la Decizia Comisiei privind normele interne referitoare la execuția bugetului general 
al Uniunii Europene (secțiunea Comisia Europeană) în atenția serviciilor Comisiei, fișa 
financiară legislativă referitoare la agenții, 21 aprilie 2019. 

26 Raportul special nr. 29/2016 al Curții de Conturi Europene, punctul 184. 
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în cazul inspecțiilor la fața locului, BCE nu avea decât un control limitat asupra 
personalului din componența echipelor. Curtea a identificat de asemenea elemente care 
indicau că efectivele de personal nu erau suficiente27. BCE subliniază că, între timp, a dat 
curs constatărilor din raport printr-o serie de măsuri. Raportul anual al SRB pentru 2019 
a indicat o creștere a resurselor umane ale comitetului în ultimii ani, care au ajuns în 
2019 la 87,5 % din efectivul de 400 de angajați prevăzut pentru sfârșitul anului 201928. 
Auditul Curții cu privire la MUR, aflat în desfășurare, se apleacă asupra acestor evoluții 
într-un mod mai detaliat. 

34 Finanțarea Fondului de rezoluție (FUR) a crescut la aproximativ 42 de miliarde de 
euro în iunie 202029. Se preconizează că nivelul-țintă de cel puțin 1 % din depozitele 
acoperite (aproximativ 70 de miliarde de euro în 2019) ale tuturor instituțiilor de credit 
din uniunea bancară va fi atins până la sfârșitul anului 2023. 

35 În 2019, s-a decis la un nivel politic că MES va oferi o linie de credit revolving 
pentru FUR, ca mecanism de protecție financiară, întrucât există posibilitatea ca 
nivelul-țintă al FUR să nu fie suficient pentru a acoperi nevoile în materie de rezoluție 
ale instituțiilor semnificative. Acest acord este inclus în reforma Tratatului MES, aflat în 
curs de semnare și ratificare. Linia de credit ar trebui să acopere un cuantum echivalent 
cu dimensiunea FUR. Această dispoziție este prevăzută să intre în vigoare abia în 2024 
sau mai devreme, dacă se adoptă propunerea privind o implementare anticipată. Deși 
un FUR finanțat în totalitate, însoțit de un mecanism de protecție, ar putea furniza 
resurse suficiente pentru rezoluția chiar și a unei mari bănci internaționale sau a mai 
multor bănci, nu este clar dacă acest fond va putea asigura lichidități suficiente în 
cadrul procedurii de rezoluție30. Acest aspect este evaluat în cadrul auditului pe care 
Curtea îl desfășoară în prezent cu privire la MUR. 

36 Discuțiile privind EDIS sunt în curs la nivel politic31. La jumătatea anului 2020, acest 
sistem nu fusese încă introdus. 

                                                      
27 Raportul special nr. 29/2016 al Curții de Conturi Europene, punctele 190-191. 

28 Raportul anual pe 2019 al SRB, p. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 și fișa informativă a SRB privind contribuțiile ex ante 
pentru 2020. 

30 Parlamentul European, Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 
liquidity in resolution?, iulie 2019. 

31 Presidency Progress report on work in the AHWP on strengthening the Banking Union, 
Raportul 9819/18, 12 iunie 2018; și scrisoarea adresată de domnul Mario Centeno, 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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Răspunsuri în materie de politici vizând creșterea rezilienței 
sectorului financiar 

Principalele evoluții 
Un set consolidat de norme microprudențiale și macroprudențiale pentru bănci și 
pentru autoritățile de supraveghere a acestora 

37 În urma crizei financiare, UE a revizuit cadrul microprudențial pentru băncile care 
își desfășoară activitatea în UE, în conformitate cu reformele de la nivel internațional 
stabilite în Acordul Basel III32. Principalele elemente ale acestui cadru sunt: 

o cerința cu privire la un mai bun nivel de adecvare a capitalului băncilor – după 
criză, băncilor li s-a cerut să își ajusteze ratele fondurilor proprii prin asigurarea 
unui capital suficient în raport cu riscurile lor evaluate. În plus, băncile trebuiau să 
calculeze, să raporteze și să comunice indicatorul aferent al efectului de levier, care 
va fi considerat, până la sfârșitul lunii iunie 2021, ca fiind o cerință minimă generală 
de capital în raport cu activele unei bănci, indiferent de profilul de risc al acesteia; 

o îmbunătățirea calității managementului riscurilor de către bănci – băncile sunt 
obligate să identifice și să își evalueze riscurile cu mai mare exactitate, fie pe baza 
unei abordări standardizate, fie utilizând modele interne proprii33. Rezultatele 
acestei evaluări determină nivelul de capital pe care trebuie să îl dețină băncile; 

o cerința cu privire la o mai bună gestionare a lichidității – indicatorul de acoperire 
a necesarului de lichiditate (LCR) a fost introdus ca o nouă cerință de consolidare 
a rezilienței pe termen scurt a băncilor la riscurile de lichiditate. În 2021, indicatorul 
de finanțare stabilă netă va deveni o cerință obligatorie care vizează reducerea 
riscului de lichiditate pe o perioadă mai lungă de timp, impunând băncilor să își 
finanțeze activitățile din surse de finanțare suficient de stabile; 

o îmbunătățirea calității activelor și reducerea creditelor neperformante – în timpul 
crizei financiare și ulterior acesteia, băncile din UE s-au confruntat cu niveluri 

                                                      
președintele Eurogrupului, domnului Charles Michel, președintele summitului zonei euro, 
5 decembrie 2019. 

32 Basel III: cadrul internațional de reglementare pentru bănci, 
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

33 Articolul 107 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 din 26 iunie 2013 privind 
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții („Regulamentul CRR”). 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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ridicate ale creditelor neperformante din cauza clienților care nu și-au îndeplinit 
obligațiile de plată. Băncile trebuie să dețină suficiente provizioane pentru 
deprecieri în portofoliile de credite, astfel încât să poată acoperi orice pierderi 
eventuale. Pentru a aborda problema stocurilor existente de credite 
neperformante și pentru a evita acumularea de credite neperformante în viitor, 
Consiliul ECOFIN a adoptat în iulie 2017 „Planul de acțiune pentru abordarea 
creditelor neperformante în Europa”34, iar Comisia a adăugat un pachet de măsuri 
la cadrul prudențial în martie 201835. 

Crearea unui nou cadru de gestionare a crizelor pentru băncile în curs de a intra în 
dificultate sau susceptibile de a intra în dificultate 

38 Introducerea unui cadru de gestionare a crizelor pentru băncile în curs de a intra în 
dificultate sau susceptibile de a intra în dificultate este un pas important în ceea ce 
privește reziliența sectorului financiar. Deși situațiile de dificultate ale băncilor sunt un 
fenomen normal pe orice piață funcțională, acestea pot avea efecte perturbatoare 
semnificative asupra economiei în lipsa unui cadru adecvat pentru gestionarea 
procesului într-un mod ordonat. Pentru a face față acestor riscuri, UE a introdus un 
cadru cuprinzător de gestionare a crizelor pentru bănci, care constă în Directiva privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și în Regulamentul privind mecanismul unic 
de rezoluție.  

39 Cadrul de gestionare a crizelor pentru bănci prevede patru etape principale (a se 
vedea figura 4). În etapa de pregătire, autoritățile de supraveghere monitorizează 
băncile pentru a identifica din timp o eventuală criză. În același timp, autoritățile de 
rezoluție se asigură că rezoluția este posibilă pentru toate băncile și că planurile de 
rezoluție sunt actualizate. În cazul în care o bancă se confruntă cu dificultăți, autoritățile 
de supraveghere pot recurge la măsuri de intervenție timpurie. Dacă situația se 
deteriorează totuși, autoritățile de supraveghere sau de rezoluție trebuie să declare că 
banca este în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate (FOLTF 
– failing or likely to fail). Autoritățile de rezoluție trebuie apoi să evalueze dacă rezoluția 
este necesară, proporțională și în interesul public și să elaboreze o schemă de rezoluție 
(a se vedea anexa II). În cazul în care rezoluția nu este în interesul public, banca 
respectivă este lichidată în conformitate cu procedurile naționale de insolvență. 

                                                      
34 Comunicat de presă al Consiliului, „Sectorul bancar: Consiliul stabilește un plan de acțiune în 

cazul creditelor neperformante”, 11 iulie 2017. 

35 Comisia Europeană, „Pachet de documente privind măsuri menite să abordeze riscurile 
legate de creditele neperformante”, 14 martie 2018. 

file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/ro-RO/Sectorul%20bancar:%20Consiliul%20stabile%C8%99te%20un%20plan%20de%20ac%C8%9Biune%20pentru%20creditele%20neperformante
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/ro-RO/Sectorul%20bancar:%20Consiliul%20stabile%C8%99te%20un%20plan%20de%20ac%C8%9Biune%20pentru%20creditele%20neperformante
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/ro-RO/Sectorul%20bancar:%20Consiliul%20stabile%C8%99te%20un%20plan%20de%20ac%C8%9Biune%20pentru%20creditele%20neperformante
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
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Figura 4 – Cele patru etape ale gestionării situațiilor de criză pentru 
băncile din UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, adaptare pe baza informațiilor BCE. 
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36 Articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. 

37 Articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. 

38 Articolul 45 din Directiva 2014/59/UE din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții. 
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putea fi utilizate pentru recapitalizarea băncii39. O altă măsură esențială constă în 
identificarea și eliminarea obstacolelor semnificative din calea rezoluției40. 

42 În afară de instrumentul de recapitalizare internă, FUR, schemele obligatorii de 
garantare a depozitelor și sistemul EDIS propus completează cadrul de rezoluție, astfel 
încât situațiile de dificultate ale băncilor să se poată derula în mod ordonat, fără a se 
recurge la operațiuni de salvare cu bani publici, care ar putea declanșa un cerc vicios 
între bănci și entitățile suverane. Aceste elemente sunt prefinanțate de sectorul bancar. 

43 Toate măsurile de rezoluție menționate mai sus urmăresc să rupă cercul vicios și să 
împiedice băncile să devină „prea mari pentru a se prăbuși”. Directiva privind redresarea 
și rezoluția instituțiilor bancare prevede de asemenea că fondurile publice ar trebui 
utilizate numai „în situația extraordinară a unei crize sistemice”, „în ultimă instanță” și 
cu respectarea unor condiții și cerințe stricte41. 

44 Atât lichidarea, cât și rezoluția trebuie să fie conforme cu normele privind 
ajutoarele de stat ori de câte ori sunt utilizate fonduri publice, inclusiv Fondul unic de 
rezoluție. Normele privind ajutoarele de stat interzic orice utilizare a fondurilor publice 
care ar putea denatura concurența pe piața internă42. În timpul crizei financiare și 
ulterior acesteia, Comisia a publicat diferite comunicări interpretative privind aplicarea 
normelor referitoare la ajutoarele de stat43. Aceasta aplică în continuare Comunicarea 
din 2013 privind sectorul bancar. 

                                                      
39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel. 

40 Articolul 10 alineatul (7) din Regulamentul MUR. 

41 Articolul 37 alineatul (10) și articolul 56 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE. 

42 Articolele 107 și 108 TFUE. 

43 Comunicările Comisiei privind ajutoarele de stat acordate băncilor și instituțiilor financiare în 
perioada 2008-2013: IP/08/1495; IP/08/1901; IP/09/322; IP/08/1993; IP/09/1180; 
IP/10/1636; IP/11/1488; IP/13/672. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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Un cadru de reglementare consolidat al UE pentru sectorul asigurărilor și pentru cel al 
pensiilor 

45 Ca răspuns la evoluțiile mediului de risc și ale agendei internaționale de 
reglementare44, precum și la sofisticarea tehnicilor de investiții și la evoluțiile 
transsectoriale, UE a adoptat, în cadrul Directivei Solvabilitate II, noi norme 
microprudențiale pentru societățile de asigurare45, care au permis: 

o crearea unui cadru mai cuprinzător pentru supravegherea gestionării riscurilor de 
către asigurători, cu scopul de a armoniza într-o măsură și mai mare standardele 
naționale în materie de supraveghere prudențială; 

o introducerea unor cerințe de capital sensibile la riscuri, similare cu rata reformată 
a fondurilor proprii aplicabilă în sectorul bancar, menite să asigure faptul că 
asigurătorii individuali dețin capitalul necesar în raport cu profilurile lor de risc 
specifice46; 

o eliminarea restricțiilor impuse de statele membre asupra componenței portofoliilor 
de investiții ale asigurătorilor. Atât timp cât noile cerințe de capital sunt îndeplinite, 
asigurătorii sunt liberi să investească în conformitate cu „principiul persoanei 
prudente”; 

o introducerea unor noi cerințe calitative pentru asigurători, pe baza unui proces de 
supraveghere („pilonul 2”) și a normelor privind publicarea informațiilor de piață și 
raportarea în scopuri de supraveghere („pilonul 3”). Începând din 2016, asigurătorii 
au obligația de a-și calcula propriile sume expuse riscurilor care decurg din 
portofoliul lor de investiții și din activitățile lor de asigurare, de a implementa 
sisteme proprii de monitorizare a riscurilor, de a proceda la o evaluare a activelor și 
a pasivelor pe baza prețurilor pieței și de a deține suficient capital pentru a respecta 
noua rată stabilită pentru fondurile proprii; 

o o mai bună cooperare între autoritățile naționale de supraveghere a asigurărilor și 
EIOPA. 

                                                      
44 De exemplu, The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency, Asociația 

internațională a organismelor de supraveghere a asigurărilor, 2007, și Insurance Core 
Principles 17 – Capital Adequacy, 2011. 

45 Directiva 2009/138/CE din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea 
activității de asigurare și de reasigurare. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_15_3120 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_15_3120
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46 Noi norme prudențiale în sectorul pensiilor ocupaționale au fost introduse odată 
cu Directiva IORP II47, care urmărește să modernizeze și să armonizeze în și mai mare 
măsură normele microprudențiale aplicabile instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale, precum și să asigure protecția beneficiarilor (cum ar fi printr-o mai bună 
informare a acestora) în UE. Noile cerințe prudențiale reînnoiesc accentul pus pe 
cerințele în materie de guvernanță și de management al riscurilor aplicabile 
întreprinderilor, după modelul Directivei Solvabilitate II, introducând de exemplu noi 
dispoziții privind propria evaluare a riscurilor, politica de remunerare, funcțiile-cheie, 
cerințe de competență și onorabilitate în ceea ce privește administrarea și păstrarea în 
siguranță a activelor. 

Norme noi pentru piețele de capital, pentru infrastructurile de piață și pentru uniunea 
piețelor de capital 

47 O componentă la fel de importantă a sistemului financiar este sectorul piețelor de 
capital, care este alcătuit din intermediari financiari nebancari (cum ar fi 
fondurile/firmele de investiții, creditorii nebancari și vehiculele investiționale speciale). 
În urma crizei din 2008, UE a pus în aplicare o gamă largă de răspunsuri, printre care se 
numără cele descrise mai jos. 

o Noi norme ale UE pentru consolidarea supravegherii publice a produselor 
financiare și a intermediarilor financiari – acestea au abordat cerințe prudențiale 
pentru entitățile nereglementate din sectorul gestionării activelor, pentru 
operatorii de infrastructură de piață și pentru agențiile de rating de credit. De 
asemenea, pe lângă noi măsuri specifice de supraveghere, aceste norme au 
introdus noi obligații în materie de tranzacționare, de compensare și de decontare 
pentru produsele de pe piețele cu ridicata care cunoscuseră probleme legate de 
transparență în timpul crizei. 

o Norme privind abordarea riscurilor de lichiditate și a riscurilor legate de efectul 
de levier în cazul fondurilor de investiții alternative – UE a adoptat Directiva 
AFIA48 cu scopul de a impune anumite reguli de comportament prudențial al 
administratorilor acestui tip de fonduri. Cerințele se referă la gestionarea 
capitalului, a riscurilor și a lichidității, la numirea unui depozitar unic și la norme 

                                                      
47 Directiva (UE) 2016/2341 din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea 

instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale. 

48 Directiva 2011/61/UE din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții 
alternative. 
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privind transparența față de investitori și de autoritățile de supraveghere. Efectul 
de levier face obiectul unei monitorizări speciale. 

o Reforme ale instrumentelor derivate în vederea îmbunătățirii transparenței și 
a controlului asupra piețelor instrumentelor derivate – au fost introduse o serie 
de cerințe în materie de transparență pentru a reduce opacitatea piețelor 
instrumentelor derivate și pentru a atenua riscurile de credit ale contrapărții, 
inclusiv: 

— Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare (MIFIR)49, care 
prevede că anumite categorii de instrumente financiare derivate trebuie să fie 
comercializate în locuri de tranzacționare din UE sau pe platforme echivalente 
din țări terțe, precum și obligația de a se furniza informații mai bune cu privire 
la prețuri, la lichiditate și la riscuri; 

— Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MIFID II)50, care definește 
cerințe armonizate pentru piețele reglementate din UE; 

— Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR)51, care a introdus 
obligația de compensare prin contrapărți centrale a instrumentelor financiare 
derivate extrabursiere; 

— noi norme ale UE adoptate pentru a identifica și a stabili mecanisme specifice 
de supraveghere pentru contrapărțile centrale din țări terțe52 care sunt 
importante din punct de vedere sistemic pentru UE sau pentru unul sau mai 
multe dintre statele sale membre; 

— transpunerea, în Regulamentul privind cerințele de capital (CRR II), 
a standardelor de la Basel privind cerințe mai ridicate de capital în cazul 
băncilor care se ocupă de instrumente financiare derivate ce nu sunt 
compensate la nivel central. 

                                                      
49 Regulamentul (UE) nr. 600/2014 din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare. 

50 Directiva 2014/65/UE din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare. 

51 Regulamentul (UE) nr. 648/2012 din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții. 

52 Regulamentul (UE) 2019/2099 din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea 
contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări 
terțe. 
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o Reforme ale piețelor de creditare garantată cu scopul de a spori transparența – 
Regulamentul SFT53 a reprezentat principala reformă a UE menită să sporească 
transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare desfășurate de 
orice contraparte stabilită în UE (cu excepția băncilor centrale și a agențiilor 
implicate în administrarea datoriei publice)54. 

o Supravegherea la nivelul UE a agențiilor de rating de credit – Regulamentul 
privind agențiile de rating de credit55 include măsuri de reglementare pentru 
înregistrarea și supravegherea agențiilor de rating de credit (de către ESMA) și 
urmărește să mărească gradul de utilizare a agențiilor mai mici și să intensifice 
concurența. 

o Monitorizarea riscurilor sistemice pentru sectorul piețelor de capital de către 
CERS – una dintre principalele priorități ale CERS în strategia sa este să dezvolte 
politica macroprudențială a UE pentru a aborda riscurile la adresa stabilității 
financiare care provin din afara sectorului bancar56. 

o Crearea uniunii piețelor de capital – este vorba despre un plan de acțiune al 
Comisiei, lansat în 2015 și actualizat în 2017, având drept obiectiv aprofundarea și 
integrarea în continuare a piețelor de capital din statele membre ale UE. Planul 
urmărește, printre altele, să faciliteze pentru întreprinderi, în special pentru IMM-
uri, intrarea pe piețele publice și mobilizarea de capital pe aceste piețe, să 
promoveze investițiile cu amănuntul și investițiile instituționale și să faciliteze 
investițiile transfrontaliere. 

                                                      
53 Regulamentul (UE) nr. 2015/2365 din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor 

de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ și 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

55 Regulamentul (UE) nr. 462/2013 din 21 mai 2013 de modificare a Regulamentul (CE) 
nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit. 

56 Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper, CERS, 2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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Progresele realizate și principalele provocări 
Cadrul microprudențial pentru bănci și pentru autoritățile de supraveghere a acestora 

48 În ceea ce privește adecvarea capitalului, au avut loc următoarele evoluții (a se 
vedea figura 5): 

o ratele fondurilor proprii agregate din UE au crescut cu aproximativ 6 puncte 
procentuale. Această creștere a fost determinată de majorări ale capitalului 
(648 de miliarde de euro, adică 33 % față de 2008) și de o expunere mai redusă la 
riscuri (cu 16 % față de 2008). Expunerile mai reduse la riscuri au fost rezultatul 
unei scăderi a activelor totale și al unei reduceri a ponderii de risc medii 
a expunerilor băncilor; 

o ratele agregate ale efectului de levier au crescut cu aproximativ 2 puncte 
procentuale și sunt cu mult superioare viitoarei cerințe minime de 3 %. Deși cifrele 
agregate indică îmbunătățiri considerabile, situația poate fi diferită de la o bancă la 
alta și depinde de caracterul adecvat al managementului riscurilor de către bănci și 
de calitatea capitalului deținut; 

o noile norme prevăzute de Regulamentul privind cerințele de capital57, alături de un 
control mai riguros asigurat de autoritățile de supraveghere, au dus la 
îmbunătățirea calității capitalului, de exemplu prin majorarea capitalului social. 

                                                      
57 Regulamentul (UE) nr. 575/2013 din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru 

instituțiile de credit și firmele de investiții. 
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Figura 5 – Evoluția ratei fondurilor proprii și a ratei indicatorului efectului 
de levier în UE (2008-2018) 

 
Notă: indicatorul efectului de levier se calculează ca raportul dintre fondurile proprii de nivel 1 și totalul 
activelor. Acesta este un substitut al efectului de levier prevăzut de reglementări care este pus în aplicare 
în UE. 

Sursa: setul de date CBD2 al BCE. 

49 Deși o serie de cerințe ale cadrului Basel III au fost deja adoptate în UE, unele 
dintre reformele convenite de Comitetul de la Basel în decembrie 2017 nu au fost încă 
puse în aplicare în Uniune. ABE estimează că beneficiile elementelor care nu au fost încă 
puse în aplicare vor depăși costurile, care vor fi modeste, tranzitorii și vor scădea în 
timp. Reforma este menită să atenueze gravitatea viitoarelor încetiniri ale creșterii 
economice printr-o reducere atât a probabilității, cât și a intensității crizelor bancare 
viitoare. Totuși, pentru a implementa integral Acordul Basel III, băncile din UE ar trebui 
să mobilizeze până la 124,8 miliarde de euro sub formă de capital (sau rezultate 
reportate)58. 

50 În ceea ce privește gestionarea lichidității, introducerea LCR a îmbunătățit 
lichiditatea băncilor pe termen scurt, în timp ce introducerea ulterioară a unor norme 
privind indicatorul de finanțare stabilă netă a contribuit la reducerea dependenței de 
finanțarea interbancară pe termen scurt în zona euro. În plus, extinderea considerabilă 
a injecțiilor de lichiditate din Eurosistem a facilitat constituirea de amortizoare de 
lichiditate bancară la costuri de finanțare scăzute. Aceste injecții au generat însă și 

                                                      
58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-

provides-assessment-its-effect-eu-economy. 
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o dependență a unor bănci de lichiditatea de finanțare a băncii centrale. Această 
dependență poate reprezenta un risc pentru bănci în cazul unor schimbări ale politicii 
monetare59. 

51 Rezultatele simulărilor de criză efectuate de ABE60 și de BCE61 în 2018 pentru 
băncile europene arată, de asemenea, existența unor amortizoare de capital mai mari 
chiar și în condiții macroeconomice nefavorabile, în ciuda unui scenariu negativ mai 
sever decât cel utilizat în cadrul simulărilor de criză din 2016. Cu toate acestea, un raport 
de audit din 2019 al Curții de Conturi Europene a ajuns la concluzia că exercițiile de 
simulare de criză din 2018 ar fi trebuit să fie mai exigente. Astfel, unele riscuri sistemice 
semnificative – precum și anumite țări și anumite variabile – au fost supuse unui nivel 
scăzut de stres sau nu au fost deloc supuse unui stres62. 

52 În cadrul inspecțiilor la fața locului și al examinării modelelor interne ale băncilor 
de mari dimensiuni, BCE a constatat, în anumite domenii, o varietate de practici de 
modelare, precum și deficiențe în identificarea riscurilor și în calcularea amplorii 
acestora (de exemplu, la calculul pierderilor realizate în caz de neîndeplinire 
a obligațiilor de plată nu s-a ținut seama de deficiențe sau de factori de risc relevanți). În 
cursul acestei examinări, BCE a declarat că a solicitat băncilor acțiuni de monitorizare și 
de remediere pentru a elimina aceste deficiențe63. 

53 În cadrul de reglementare în vigoare, expunerile suverane sunt, în general, 
considerate ca fiind de facto lipsite de riscuri. Cadrul nu impune diversificarea acestor 
expuneri și nici nu prevede limite de expunere (chiar dacă riscul suveran este luat în 
considerare în exercițiile de simulare de criză)64. Deși acest tratament este în 
conformitate cu cadrul internațional Basel, există totuși un consens larg cu privire la 
faptul că expunerea suverană, în general – și concentrările de expuneri suverane 
interne, în special – implică riscuri pentru băncile din uniunea bancară și constituie 

                                                      
59 A se vedea Raportul de țară nr. 18/226 al FMI, intitulat Euro Area Policies: Financial System 

Stability Assessment, punctul 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

63 Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM), BCE, 21 noiembrie 2019. 

64 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures, CERS, martie 2015, p. 12. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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o sursă fundamentală de risc sistemic65. În 2017, expunerea suverană medie era de 
19,4 % din totalul activelor în cazul marilor bănci internaționale și de 28,1 % pentru 
băncile mai mici și pentru cele mijlocii. În UE, băncile dețin expuneri suverane în valoare 
de 4,15 mii de miliarde de euro (iunie 2019), dintre care o proporție importantă este 
reprezentată de expunerile interne. În 2018, Comisia a propus un regulament privind 
titlurile garantate cu obligațiuni suverane cu scopul de a ajuta investitorii să își 
diversifice expunerile suverane, dar nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește 
eliminarea acestei porțiuni a cercului vicios dintre bănci și entitățile suverane66. 

Creditele neperformante și rentabilitatea băncilor 

54 Volumul agregat al creditelor neperformante a scăzut în UE de la un nivel maxim 
de 6,8 % din totalul creditelor și al avansurilor la sfârșitul anului 2015 la 2,7 % la sfârșitul 
anului 201967. În pofida progreselor semnificative înregistrate, unele state membre se 
confruntă în continuare cu niveluri relativ ridicate ale creditelor neperformante (a se 
vedea figura 6). Trebuie de asemenea evitată acumularea de noi credite 
neperformante68. Standardul internațional de raportare financiară nr. 9 (IFRS 9) este 
considerat a fi un pas crucial pentru recunoașterea mai promptă în contabilitate 
a pierderilor aferente creditelor; acest standard se bazează pe pierderile anticipate 
aferente creditelor, în timp ce abordarea anterioară consta în recunoașterea pierderilor 
la momentul la care acestea aveau loc. În 2018, în cadrul MUS au fost efectuate peste 
50 de inspecții la fața locului cu privire la riscul de credit, în urma cărora au fost 
constatate deficiențe în ceea ce privește identificarea creditelor neperformante și 
provizionările aferente necesare69. 

                                                      
65 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures, CERS, martie 2015, p. 7 și p. 58; 

Financial Stability Review, BCE, mai 2019, caseta 6. 

66 Grupul de lucru la nivel înalt, Considerations on the further strengthening of the Banking 
Union including a common deposit insurance scheme, iunie 2019; și Comitetul de la Basel 
pentru supraveghere bancară, Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign 
exposures, decembrie 2017. 

67 Setul de date CBD2 al BCE. 

68 ECB Banking Supervision, SSM Supervisory Priorities 2020, 7 octombrie 2019. 

69 BCE, On-site inspections 2018: key findings, 14 august 2019. 
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Figura 6 – Volumul creditelor neperformante (în miliarde de euro) și rata 
creditelor neperformante (procent) per stat membru, situația în 
trimestrul 4 al anului 2019 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza analizei preliminare a ABE cu privire la efectele crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 asupra băncilor din UE, nota tematică EBA/REP/2020/17, figura 12. 

55 Numeroși factori, cum ar fi costurile legate de reducerea creditelor neperformante, 
numărul excesiv de bănci, concurența intensă, costurile de digitalizare, un context 
persistent de rate scăzute ale dobânzii, precum și costurile de conformare cu 
reglementările au dus la o rentabilitate relativ scăzută în sectorul bancar70. 
Rentabilitatea agregată a capitalurilor proprii ale băncilor din UE și din zona euro a fost, 
în medie, de 6 % la sfârșitul anului 2018, deci sub costul standard al capitalului, care este 
de 8-10 %71. O perioadă prelungită de rentabilitate scăzută poate compromite 
capacitatea băncilor de a constitui amortizoare de capital din rezerve sau de a mobiliza 
capital. Acest lucru poate limita capacitatea băncilor de a finanța economia reală, în 
special după o criză. 

                                                      
70 Prezentare susținută de domnul Andrea Enria (BCE) la Conferința anuală a CIRSF, Lisabona, 

4 iulie 2019. 

71 Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results, ABE, 2018. 
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Noul cadru de gestionare a crizelor pentru băncile care sunt în curs de a intra în 
dificultate sau care sunt susceptibile de a intra în dificultate 

56 Asigurarea posibilității de rezoluție pentru toate băncile din UE este încă un șantier 
în lucru, acest aspect fiind acoperit și de auditul Curții cu privire la MUR. Deși băncile 
depun eforturi pentru a-și asigura posibilitatea de rezoluție72: 

o planurile de rezoluție nu sunt încă în etapa finală73; 
o capacitatea MREL nu a fost încă constituită în totalitate74; 
o programul anual de activitate al SRB prevede identificarea potențialelor obstacole 

aflate în calea posibilității de rezoluție în 2020, dar va fi probabil nevoie de mai 
mulți ani pentru a se putea elimina toate obstacolele de fond75; și 

o SRB a prezentat măsurile care sunt așteptate de la bănci în legătură cu identificarea 
obstacolelor potențiale76. 

57 Auditul Curții cu privire la gestionarea crizelor bancare de către BCE a detectat 
deficiențe în procedurile utilizate de BCE pentru identificarea crizelor. De exemplu, 
aceste proceduri nu erau însoțite de criterii și de indicatori clari și nu erau aplicate ca 
reacție la dovezi privind o deteriorare semnificativă a situației financiare a unei bănci77. 
BCE subliniază că, între timp, a dat curs constatărilor din raportul respectiv printr-o serie 
de măsuri. Cooperarea adecvată dintre autoritățile de supraveghere și autoritățile de 
rezoluție este importantă pentru a se asigura o bună gestionare a crizelor78. O notificare 
de intervenție timpurie ar trebui să permită Comitetului unic de rezoluție să se 
pregătească pentru rezoluție, însă o bancă poate fi declarată în curs de a intra în 
dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate chiar dacă nu a existat o intervenție 

                                                      
72 Discursul susținut de doamna Elke König, președinta SRB, în fața Comisiei ECON a 

Parlamentului European, 3 decembrie 2019. 

73 Punctul 146 din Raportul special nr. 23/2017 al Curții de Conturi Europene, 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.” 

74 Quantitative MREL report 2020, ABE, p. 15. 

75 Figura 5 din Raportul special nr. 23/2017 al Curții și SRB annual report 2020, p. 15. 

76 Expectations for banks, Comitetul Unic de Rezoluție, martie 2020. 

77 Raportul special nr. 02/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Eficiența operațională 
a gestionării crizelor bancare de către BCE”, punctul 125. 

78 Raportul special nr. 02/2018 al Curții de Conturi Europene, punctul 34. 
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timpurie. O astfel de situație a fost observată în 201779. În plus, Comisia a identificat 
suprapuneri între competențele de supraveghere și cele de intervenție timpurie80. 

58 Ghidul ABE sugerează că o bancă este în curs de a intra în dificultate sau este 
susceptibilă de a intra în dificultate dacă nu respectă cerințele de capital SREP totale și 
orice cerințe în materie de supraveghere. Cu toate acestea, în practică, lucrurile s-au 
prezentat diferit. Evaluarea FOLTF ar trebui să țină seama de toate circumstanțele 
relevante ale cazului, dar BCE nu a urmat întotdeauna ghidul armonizat al ABE (de 
exemplu, nu a analizat încălcările dispozitivului privind guvernanța corporativă, dat fiind 
că nu a inclus acest aspect în orientările interne proprii de punere în aplicare a ghidului 
ABE)81. 

59 Un test referitor la interesul public determină dacă rezoluția este proporțională și 
necesară sau dacă banca ar trebui lichidată. Totuși, testele referitoare la interesul 
public efectuate de autoritățile de rezoluție din UE sunt aplicate uneori în mod diferit 
și pot duce la concluzii și la consecințe diferite. De exemplu, în timp ce, în 2015, unele 
autorități naționale de rezoluție au considerat că rezoluția este în interesul public chiar 
și pentru bănci foarte mici82, SRB a decis în 2017 că rezoluția băncilor Banca Popolare di 
Vicenza S.p.A. și Veneto Banca S.p.A. nu era în interesul public, în pofida dimensiunii mai 
mari a acestor bănci, pe motiv că intrarea lor în dificultate nu era de natură să aibă 
efecte negative semnificative asupra stabilității financiare83. Contrar acestei evaluări, 

                                                      
79 Raportul special nr. 02/2018 al Curții de Conturi Europene, punctul 34. 

80 „Raport către Parlamentul European și Consiliu privind mecanismul unic de supraveghere 
instituit în temeiul Regulamentul (UE) nr. 1024/2013”, COM(2017) 591 final, p. 18. 

81 Raportul special nr. 02/2018 al Curții de Conturi Europene, punctul 108. 

82 De exemplu, Banco Internacional do Funchal S.A în Portugalia, Panellinia Bank S.A. și 
Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. în Grecia: https://eba.europa.eu/regulation-and-
policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds; și 
Andelskassen J.A.K. Slagelse în Danemarca (2016), Banco Internacional do Funchal S.A în 
Portugalia (2015), Panellinia Bank S.A. și Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. în 
Grecia (2015): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 Decision concerning the assessment of the conditions for resolution in respect of Veneto 
Banca S.p.A., SRB/EES/2017/11, p. 11, 23 iunie 2017; și Decision concerning the assessment 
of the conditions for resolution in respect of Banca Popolare di Vicenza S.p.A., 
SRB/EES/2017/12, p. 11, 23 iunie 2017. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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Comisia a decis că ajutorul de stat era compatibil, întrucât acesta era necesar pentru 
a se remedia o perturbare gravă a economiei statului membru84. 

60 Un alt element care complică și mai mult evaluarea este diversitatea legislațiilor 
naționale în materie de insolvență care se aplică băncilor. Aceste legislații variază de la 
un stat membru la altul, chiar dacă există un nivel minim de armonizare85. În cadrul 
uniunii bancare, statele membre au utilizat, de asemenea, instrumente de rezoluție și 
o legislație națională specială în materie de lichidare în locul procedurilor prevăzute de 
insolvență conduse de un lichidator sau de un administrator86, creând astfel un cadru de 
rezoluție de facto ca parte a procedurilor lor naționale de insolvență. Întrucât rezoluția 
trebuie să fie comparată cu procedurile naționale de insolvență pentru a se putea evalua 
interesul public și posibila încălcare a principiului potrivit căruia niciun creditor nu 
trebuie să fie dezavantajat87, această fragmentare creează o serie de probleme pentru 
rezoluția băncilor și poate conduce la un tratament inegal al băncilor în curs de a intra în 
dificultate sau care sunt susceptibile de a intra în dificultate și al creditorilor acestora88. 

61 Până la sfârșitul anului 2019, instrumentul de reducere a valorii contabile și de 
conversie fusese utilizat doar o singură dată ca parte a unei rezoluții în uniunea bancară, 
și anume pentru rezoluția Banco Popular Español. Rezoluția a protejat cu succes 
fondurile publice și, în consecință, banii contribuabililor. Pe de altă parte, statele 
membre utilizează încă fonduri publice pentru a salva și a sprijini băncile și în alte situații 
decât cele de criză sistemică extraordinară, prin: 

o acțiuni de salvare ca parte a procedurilor naționale de insolvență – statele 
membre utilizează fonduri publice pentru a sprijini procedurile naționale de 
insolvență; 

o acțiuni de salvare prin recapitalizări – statele membre utilizează recapitalizări 
preventive89 și recapitalizări care nu sunt considerate ajutor de stat (deoarece se 

                                                      
84 Comisia Europeană, Decizie privind ajutorul de stat nr. 45664 (2017/N), 25 iunie 2017, 

punctul 49. 

85 Directiva 2001/24/CE din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de 
credit. 

86 Articolul 2 alineatul (47) din Directiva 2014/59/UE. 

87 Articolul 73 din Directiva 2014/59/UE. 

88 Discursul susținut de doamna Elke König în fața Comisiei ECON a Parlamentului European, 
5 mai 2020, https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Articolul 32 alineatul (4) litera (d) punctul (iii) din Directiva 2014/49/UE. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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bazează pe condițiile de piață) pentru a sprijini bănci care nu îndeplinesc cerințele 
de capital; 

o sprijin prin garanții publice –acestea nu sunt considerate ajutoare de stat deoarece 
se bazează pe condițiile de piață pentru a sprijini vânzarea de credite 
neperformante. 

Cadrul de reglementare al UE pentru sectorul asigurărilor și pentru cel al pensiilor 
ocupaționale 

62 În pofida existenței unui cadru prudențial la nivelul UE, unele norme tehnice 
privind asigurările rămân divergente la nivelul statelor membre. Curtea a observat că 
nivelul de calitate a supravegherii și a cooperării variază în mod semnificativ de la 
o autoritate de supraveghere la alta. Deși EIOPA a depus eforturi considerabile pentru 
a promova o supraveghere omogenă, intruzivă și cuprinzătoare în toate statele 
membre90, arbitrajul de reglementare rămâne o realitate91, iar convergența în materie 
de supraveghere este în continuare o provocare. 

63 Nivelurile de capital au depășit minimul necesar atât pentru cerințele de capital 
de solvabilitate, cât și pentru rata de capital minim. La sfârșitul anului 2018, nivelurile 
agregate depășeau nivelul minim în toate statele membre, dar există încă diferențe 
importante. Acestea reflectă parțial aplicarea inconsecventă a noilor cerințe, cum ar fi 
cele privind normele contabile naționale, fiscalitatea și legislația în materie de securitate 
socială. 

64 Normele UE nu abordează identificarea asigurătorilor de importanță sistemică și 
nici supravegherea/rezoluția specifică sau redresarea acestora. De asemenea, nu există 
mecanisme de protecție comune la nivelul UE pentru finanțarea rezoluției sau 
a lichidării societăților de asigurare92. Lichidarea asigurătorilor este reglementată de 
cadre naționale pentru care autoritatea de supraveghere din țara de origine este singura 

                                                      
90 Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene, punctele 96-97. 

91 Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene, caseta 3 și punctele 26-27. 

92 Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 
resolution frameworks for (re)insurers across the Member States, EIOPA, 5 iulie 2017, p. 14; și 
Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential perspective, CERS, 
august 2017, p. 4 și 7. 
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responsabilă93. Atât EIOPA94, cât și CERS95 au solicitat Comisiei să introducă 
o armonizare minimă a cadrelor naționale de redresare și de rezoluție pentru 
asigurătorii și reasigurătorii din UE. Comisia a indicat faptul că o astfel de inițiativă este 
în curs de pregătire, în paralel cu revizuirea cadrului Solvabilitate II. 

65 Discuțiile în curs referitoare la politici sugerează necesitatea elaborării unor norme 
suplimentare pentru managementul și supravegherea riscurilor concentrate, cum ar fi 
riscul de concentrare a expunerilor suverane. Asigurătorii din UE sunt expuși unui risc 
suveran mai mare decât băncile96, în special în statele membre cu niveluri mai ridicate 
ale datoriei globale97. EIOPA monitorizează acest tip de expuneri în rapoartele sale 
referitoare la stabilitate. 

66 Doar câteva state membre dispun de scheme de garantare a asigurărilor pentru a-i 
proteja pe deținătorii de polițe de asigurare împotriva asigurătorilor insolvabili. În 
raportul său referitor la EIOPA, Curtea a constatat că protecția consumatorilor depinde 
de structura juridică a asigurătorului98. Împreună cu EIOPA, Comisia evaluează 
necesitatea unei rețele europene de scheme naționale de garantare a asigurărilor. 

67 În contextul procedurilor de consultare desfășurate în prezent de Comisie în 
vederea revizuirii Directivei Solvabilitate II, atât EIOPA, cât și CERS consideră că din 
legislația UE lipsesc politici macroprudențiale care ar putea interveni în diferite puncte 
de-a lungul unui lanț de evenimente din sectorul asigurărilor de natură să ducă la 
o acumulare de riscuri sistemice99. Opinii similare au fost exprimate de Consiliul pentru 

                                                      
93 Directiva Solvabilitate II din 25 noiembrie 2009, articolele 267-296. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

96 Financial Stability Review, BCE, mai 2019, p. 100. 

97 Investment behaviour report, EIOPA, 16 noiembrie 2017, p. 13. 

98 Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene, punctul 29. 

99 Documentul de consultare al EIOPA referitor la revizuirea din 2020 a Directivei Solvabilitate II 
(capitolul 11), documentul CERS intitulat Macro-prudential provisions, measures and 
instruments for insurance, 2018; și răspunsul la documentul de consultare al EIOPA referitor 
la revizuirea din 2020 a Directivei Solvabilitate II, 2020. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
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Stabilitate Financiară (CSF) și de Asociația internațională a organismelor de 
supraveghere a asigurărilor (IAIS)100. 

68 În ceea ce privește pensiile ocupaționale, situația de la 1 iunie 2020 arată că mai 
multe state membre nu finalizaseră încă procesul de transpunere a noii directive 
IORP II101. 

69 La sfârșitul anului 2014, activele instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale cu plan de beneficii determinate sau de tip hibrid reprezentau aproximativ 
80 % din investițiile acestor instituții102. Randamentele scăzute explică, parțial, de ce 
pozițiile de solvabilitate pentru pensiile ocupaționale erau în ansamblu fragile și 
apropiate de pragul prevăzut de reglementări la sfârșitul anului 2018103. Simularea de 
criză organizată de EIOPA în 2017 a arătat de asemenea că, în medie, instituțiile pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale nu dețineau active suficiente pentru a-și onora 
angajamentele cu titlu de pensii și că subcapitalizarea medie a schemelor de pensii104 
riscă să aibă un efect negativ important asupra beneficiarilor de pensii105. În schimb, 
simularea de criză din 2019 derulată de EIOPA a arătat că ratele de solvabilitate se 
îmbunătățiseră, dar anticipa în continuare efecte negative asupra membrilor și 
a beneficiarilor – sau a întreprinderilor plătitoare – în scenariul care a făcut obiectul 
simulării de criză106. 

Piețele de capital, infrastructurile de piață și uniunea piețelor de capital 

70 Având în vedere că piețele de capital din UE sunt relativ subdezvoltate (în 
comparație cu SUA, de exemplu), UE urmărește să mărească ponderea finanțării 
obținute pe piețele de capital în comparație cu finanțarea provenită de la bănci, cu 
scopul de a reduce costurile de investiție pentru întreprinderi și de a atenua riscurile 

                                                      
100 Declarația CSF intitulată Finalisation of IAIS holistic framework for the assessment and 

mitigation of systemic risk in the insurance sector, 14 noiembrie 2019. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en. 

102 Anexa 1 la IORPs Stress Test Report 2015, EIOPA, 2015. 

103 Financial Stability Report, EIOPA, iunie 2019, p. 38. 

104 2017 IORP Stress Test Report, EIOPA, 13 decembrie 2017, punctele 243 și 235. 

105 „Semestrul european – Fișă tematică. Adecvarea și sustenabilitatea pensiilor, Comisia 
Europeană, noiembrie 2016, p. 9. 

106 Occupational pensions stress test 2019, EIOPA, 2019. 

https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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de preferință națională, prin facilitarea investițiilor transfrontaliere și a diversificării. 
Aceasta ar trebui să amelioreze rezistența la criză și să faciliteze o redresare și o creștere 
mai rapidă. O integrare mai aprofundată a piețelor de capital, precum și a sistemelor 
bancare, poate contribui la menținerea fluxurilor transfrontaliere de capital și la 
sprijinirea investițiilor în statele membre care se confruntă cu șocuri macroeconomice 
asimetrice majore. 

71 CERS a inclus elaborarea unei politici macroprudențiale a UE pentru intermedierea 
nebancară printre principalele priorități ale strategiei sale107. Există, de asemenea, un 
grup de experți privind activitatea de creditare desfășurată de instituții financiare 
nebancare, care monitorizează riscurile din sector (sectoare). În prezent, nu există 
niciun cadru care să abordeze într-un mod armonizat riscurile sistemice identificate în 
acest sector. Cadrul de monitorizare a riscurilor sistemice în acest sector evoluează 
treptat, de exemplu odată cu recomandarea pe care CERS a adresat-o ESMA cu privire la 
elaborarea de orientări vizând limitele efectului de levier macroprudențial108. CERS 
a subliniat lacunele rămase în materie de date, care împiedică o evaluare mai 
cuprinzătoare a riscurilor în anumite părți ale sectorului de intermediere nebancară 
(de exemplu, lipsa unor date suficiente privind efectul de levier în cazul sectorului 
nebancar și interconectarea dintre bănci și alți intermediari financiari)109. 

72 Deși administratorii de fonduri de investiții alternative trebuie să pună în aplicare 
politici de management al riscurilor și fac obiectul unor simulări de criză și al unor 
obligații de raportare, directiva respectivă nu prevede limitări ale efectului de levier în 
cazul fondurilor de investiții alternative. Un raport de analiză din 2019 a concluzionat că 
cele mai multe dintre dispozițiile Directivei AFIA au atins obiectivele avute în vedere 
într-un mod eficient și eficace110. Cu toate acestea, preocupările în materie de 
supraveghere cu privire la efectul de levier au continuat să apară în perioada ulterioară 
crizei, de exemplu în ceea ce privește obligațiunile garantate cu împrumuturi 
colateralizate111. 

                                                      
107 Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper, CERS, 2016. 

108 Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds, CERS, 2018. 

109 NBFI Monitor, CERS, 2019. 

110 Report on the operation of the alternative investment fund managers directive, Comisia 
Europeană, 2019. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
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73 În 2018, CERS a considerat că neconcordanțele dintre lichiditatea activelor 
fondurilor de investiții de tip deschis și profilurile de rambursare ale acestora riscă să 
antreneze „vânzări în regim de urgență” pentru ca fondurile să poată face față cererilor 
de răscumpărare în perioade de criză a pieței, ceea ce ar putea afecta și alți participanți 
de pe piața financiară care dețin aceleași active sau active cu riscuri corelate. Efectul de 
levier poate amplifica impactul evoluțiilor negative ale pieței. CERS a recomandat ca 
ESMA și Comisia să introducă instrumente de politică macroprudențială pentru 
a gestiona aceste riscuri112. De exemplu, riscurile care decurg din efectul de levier pot fi 
combătute prin crearea unui cadru de raportare armonizat pentru organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare și prin utilizarea mai eficientă a posibilităților 
existente de a impune limite ale efectului de levier pentru fondurile de investiții 
alternative. 

74 Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital, adoptat de Comisie în 2015 
și extins în evaluarea sa de la jumătatea perioadei realizată în 2017113, stabilește peste 
71 de măsuri (33 figurează în Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital și 
38 în evaluarea la jumătatea perioadei). Fiecare acțiune este însoțită de un termen-
limită orientativ. În evaluarea la jumătatea perioadei, au fost introduse, de asemenea, 
nouă acțiuni prioritare. 

75 În 2019, Comisia a raportat că a pus în aplicare majoritatea măsurilor din Planul de 
acțiune privind uniunea piețelor de capital, dar că sunt necesare acțiuni viitoare, în 
special din cauza noilor priorități legate de tranziția ecologică, de tranziția digitală și de 
Brexit114. Cu toate acestea, chiar dacă se vor lua măsuri suplimentare la nivelul UE, 
uniunea piețelor de capital nu poate fi realizată decât dacă aceste măsuri vor fi 

                                                      
112 Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds, CERS/2017/6, 

7 decembrie 2017. 
ESMA a lansat o consultare cu privire la un proiect de orientări vizând riscurile legate de 
efectul de levier în sectorul fondurilor de investiții alternative: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

113 Comunicarea referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind 
uniunea piețelor de capital, COM(2017) 292 final din 8 iunie 2017. 

114 „Uniunea piețelor de capital: progresele înregistrate cu privire la crearea unei piețe unice de 
capital pentru o uniune economică și monetară solidă”, COM(2019) 136 final din 
15 martie 2019, p. 3-4. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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completate cu reforme naționale vaste și ambițioase, menite să dezvolte piețele de 
capital115. 

76 Curtea de Conturi Europeană desfășoară în prezent un audit separat cu privire la 
punerea în aplicare a planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital. 

  

                                                      
115 A Capital Market Union for Europe, IMF, SDN/19/07, septembrie 2019. 
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Răspunsul UE la criza datoriilor 
suverane  

Prezentare generală 

77 Pe lângă deficiențele din sistemul financiar, care erau comune mai ales la nivel 
mondial, mai multe provocări specifice Uniunii Europene au transformat criza financiară 
din UE într-o criză a datoriilor suverane (a se vedea punctele 13-17). Pentru a se face 
față crizei, au fost luate o serie de inițiative atât pe plan bugetar, cât și la nivelul 
băncilor, printre care (a se vedea figura 7): 

o răspunsuri la nivel instituțional: Mecanismul european de stabilizare financiară 
(MESF), Fondul european de stabilitate financiară (FESF), Mecanismul european de 
stabilitate (MES) și Consiliul bugetar european (EFB); 

o răspunsuri în materie de politici: „pachetul de șase” și „pachetul de două” prin care 
a fost reformat Pactul de stabilitate și de creștere (PSC), organizarea semestrului 
european, introducerea procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 
stabilirea de cerințe minime pentru cadrele bugetare naționale; Pactul bugetar; și 
tranzacțiile monetare definitive (TMD) ale BCE. 
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Figura 7 – Răspunsul UE la criza datoriilor suverane 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Răspunsurile internaționale la criza datoriilor suverane 

Principalele evoluții 

78 MESF a fost creat în 2010116 ca program temporar de finanțare al UE. Obiectivul 
său era de a oferi asistență financiară statelor membre care se confruntă cu perturbări 
economice sau financiare grave cauzate de circumstanțe excepționale pe care nu le pot 
controla sau care sunt grav amenințate de astfel de perturbări. Sprijinul putea fi acordat 
prin intermediul unor împrumuturi sau linii de credit, ținând seama de posibila aplicare 
a mecanismului pentru balanța de plăți, un instrument existent care oferea deja 
asistență financiară pe termen mediu statelor membre din afara zonei euro.  

79 FESF a fost un mecanism temporar de soluționare a crizelor creat în 2010. 
Obiectivul său era de a proteja stabilitatea financiară prin asistență financiară acordată 
statelor membre din zona euro, în principal sub formă de împrumuturi. În 2012, acest 

                                                      
116 Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism 

european de stabilizare financiară. 
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mecanism a fost înlocuit de MES și nu mai poate oferi asistență financiară nouă. FESF 
poate continua totuși: 

o să primească rambursări de împrumuturi din partea țărilor beneficiare; 

o să plătească dobânzi și principal deținătorilor de obligațiuni emise de FESF; 

o să prelungească scadența obligațiunilor rămase de rambursat. 

80 MES a fost creat în 2012 ca o organizație interguvernamentală permanentă, printr-
un tratat semnat între statele membre din zona euro117. Misiunea sa este de a acorda 
asistență financiară țărilor din zona euro care se confruntă cu probleme grave de 
finanțare sau care sunt amenințate de astfel de probleme. O astfel de asistență se 
acordă numai dacă există dovezi că aceasta este necesară pentru menținerea stabilității 
financiare a membrilor MES sau a zonei euro în ansamblu. MES acordă asistență 
financiară statelor membre din zona euro care se confruntă cu probleme grave în 
materie de finanțare sau care sunt amenințate de astfel de probleme, în limitele unei 
condiționalități economice stricte adecvate în raport cu instrumentul financiar ales și 
discutate cu Comisia și cu beneficiarul. În anumite circumstanțe, MES poate, de 
asemenea, să recapitalizeze în mod direct instituțiile financiare cu importanță sistemică 
din zona euro. Comisia și MES evaluează în mod regulat riscurile de nerambursare la 
care sunt expuse statele membre beneficiare care au ieșit din programele de asistență 
financiară. Curtea a inițiat un audit cu scopul de a evalua eficacitatea supravegherii post-
program asigurate de Comisie. 

81 În 2015, Comisia a creat Consiliul bugetar european (EFB)118. Misiunea EFB este de 
a consolida cadrul actual de guvernanță economică printr-o evaluare anuală cu privire la 
punerea în aplicare a cadrului bugetar al UE și la caracterul adecvat al orientării fiscal-
bugetare reale de la nivelul zonei euro și de la nivel național. 

                                                      
117 Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate, 2 februarie 2012. 

118 Decizia (UE) 2015/1937 a Comisiei din 21 octombrie 2015 de instituire a unui Consiliu bugetar 
european independent cu rol consultativ și Decizia (UE) 2016/221 a Comisiei din 
12 februarie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1937 de instituire a unui Consiliu 
bugetar european independent cu rol consultativ. 
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Progresele realizate și principalele provocări 

82 Începând din 2008, mai multe state membre care s-au confruntat cu dificultăți 
financiare au beneficiat de împrumuturi de la UE (Ungaria, Letonia și România au primit 
împrumuturi din mecanismul pentru balanța de plăți, iar Irlanda și Portugalia prin 
MESF), precum și din fonduri de salvare interguvernamentale (Grecia din partea 
Mecanismului de împrumut pentru Grecia, Grecia, Irlanda și Portugalia din partea FESF 
și Cipru, Grecia și Spania din partea MES). 

o În raportul său cu privire la asistența macrofinanciară119, Curtea a raportat că 
Comisia nu era pregătită să asigure gestionarea programelor de asistență 
macrofinanciară și a recomandat crearea, la nivel de instituție, a unui cadru care să 
permită mobilizarea rapidă de resurse umane și tehnice, precum și controale 
orizontale de coerență cu privire la condiționalitatea macroeconomică. 

o În acest raport, precum și în cel de al doilea raport referitor la gestionarea crizei120, 
Curtea a recomandat, de asemenea, ca activitățile pregătitoare ale Comisiei să 
îmbunătățească procedurile generale utilizate pentru conceperea programelor de 
sprijin și să clarifice rolul condițiilor din cadrul programelor. Curtea a subliniat, de 
asemenea, importanța elaborării unor acorduri de cooperare solide între Comisie 
și alte părți interesate de la nivel internațional implicate, cum ar fi BCE și FMI. În 
cursul activităților desfășurate în vederea prezentului document de analiză, Curtea 
a constatat că au existat evoluții în acest sens între Comisie, BCE, MES și autoritățile 
europene de supraveghere. 

83 În raportul special privind cerințele UE aplicabile cadrelor bugetare naționale121, 
Curtea a constatat că structura și mandatul EFB sunt perfectibile sub aspectul 
independenței și că Comisia poate să ignore propunerile și recomandările EFB fără să 
ofere explicații corespunzătoare. 

                                                      
119 Raportul special nr. 18/2015 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Asistența financiară 

acordată țărilor aflate în dificultate”. 

120 Raportul special nr. 17/2017 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Intervenția Comisiei în 
criza financiară din Grecia”. 

121 Raportul special nr. 22/2019 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Cerințele UE aplicabile 
cadrelor bugetare naționale trebuie consolidate în continuare, iar punerea lor în aplicare 
trebuie să fie mai bine monitorizată”. 
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Răspunsuri în materie de politici pentru îmbunătățirea 
guvernanței economice 

Principalele evoluții 

84 Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) este un set de norme în vigoare din 
1997122, al căror scop este să asigure finanțe publice solide ale statelor membre ale UE, 
precum și o coordonare a politicilor fiscal-bugetare ale acestora prin stabilirea unui prag 
pentru deficitul public național și pentru datoria publică (așa-numitele „criterii bugetare 
de la Maastricht”). 

o PSC are două componente: 

— componenta preventivă, care urmărește, prin stabilirea de parametri și 
obiective bugetare, să asigure faptul că politicile fiscal-bugetare ale statelor 
membre ale UE sunt solide și coordonate; 

— componenta corectivă, care se referă la procedura aplicabilă deficitelor 
excesive (PDE)123, introdusă prin Tratatul de la Maastricht cu scopul de 
a asigura faptul că statele membre adoptă politici adecvate ca soluție pentru 
corectarea deficitelor excesive. Această componentă aplică obiective bugetare 
mai stricte în cazul statelor membre care depășesc plafonul stabilit de PSC 
pentru deficitul bugetar sau pentru datoria publică (3 % și, respectiv, 60 % din 
PIB). De la introducerea sa, PDE a fost lansată în 25 de state membre124. Cu 
toate acestea, nu au fost impuse încă sancțiuni financiare în legătură cu 
această procedură. Toate procedurile lansate au fost închise, cu excepția celei 
privind România, care face obiectul unei PDE în 2020. 

                                                      
122 Rezoluția privind Pactul de stabilitate și de creștere de la Amsterdam, Consiliul European, 

17 iunie 1997. 

123 Articolul 126 TFUE. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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o „Pachetul de șase” din 2011125 și „pachetul de două” din 2013126 au adus o serie de 
modificări atât componentei preventive, cât și componentei corective a PSC. Aceste 
norme: 

— au introdus un criteriu de referință privind cheltuielile, care vizează creșterea 
anuală a cheltuielilor unui stat membru, excluzând măsurile de pe partea 
veniturilor; 

— au creat semestrul european pentru a coordona monitorizarea politicilor 
fiscal-bugetare și economice în UE și pentru a îmbunătăți calendarul 
recomandărilor de politică adresate statelor membre; 

— au permis deschiderea unei PDE exclusiv pe baza scăderii insuficiente 
a datoriei excesive în direcția valorii de referință (și anume 60 % din PIB); 

— au continuat să impună sancțiuni financiare progresive reprezentând până la 
0,5 % din PIB-ul statului membru vizat; 

— au introdus un calendar bugetar comun și corecția deficitelor excesive pentru 
statele membre din zona euro; 

— au introdus reguli noi în ceea ce privește supravegherea consolidată 
a programelor și a situației post-program pentru statele membre din zona 
euro. 

85 Pentru a aborda unele dintre deficiențele rămase ale cadrului consolidat de 
guvernanță bugetară al UE instituit în urma „pachetului de șase”, Tratatul 
interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii 
economice și monetare, în special titlul III al acestuia, intitulat „Pactul bugetar”, a intrat 
în vigoare în 2013. Acesta constă în principal în adoptarea de reguli naționale ale politicii 
fiscal-bugetare strâns legate de cele ale componentei preventive a PSC, introducând, în 
special, o regulă a echilibrului bugetar și un mecanism de corecție care se declanșează 
automat la nivel național în cazul încălcării acestei reguli. 

86 Semestrul european este un ciclu ex ante de coordonare a politicilor economice și 
fiscal-bugetare ale statelor membre ale UE și a fost introdus în „pachetul de șase” ca 
parte a unei reforme mai ample a guvernanței economice a UE. Semestrul european 
presupune evaluarea politicilor fiscal-bugetare și economice ale statelor membre și 
                                                      
125 Regulamentele (UE) nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 și 

Directiva 2011/85/UE. 

126 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 și Regulamentul (UE) nr. 473/2013. 
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formularea de recomandări cu privire la acestea în conformitate cu PSC, cu procedura 
privind dezechilibrele macroeconomice și cu politicile Uniunii pentru creștere și locuri 
de muncă. Toate statele membre, cu excepția celor care fac obiectul unui program de 
ajustare macroeconomică, participă la semestrul european, angajându-se într-un dialog 
detaliat cu Comisia pe tema politicilor lor economice naționale. Principalul obiectiv 
urmărit este de a asigura politici fiscal-bugetare sustenabile, de a monitoriza și a corecta 
dezechilibrele macroeconomice și de a recomanda politici structurale pentru creștere și 
pentru ocuparea forței de muncă. 

87 Procedura privind dezechilibrele macroeconomice a fost introdusă ca parte a 
„pachetului de șase”. Această procedură urmărește să identifice, să prevină și, în cele 
din urmă, să remedieze dezechilibrele macroeconomice din statele membre ale UE care 
pot afecta nu numai stabilitatea economică a statelor membre în cauză, ci și zona euro 
sau UE în ansamblu. Comisia a stabilit un tablou de bord al indicatorilor de stoc și de 
flux principali și secundari, însoțiți de valori-prag, care aduc informații referitoare atât 
la deteriorările pe termen scurt, cât și la cele pe termen lung, precum și la acumularea 
de dezechilibre macroeconomice. Dacă un prag sau mai multe au fost depășite, există 
trei rezultate posibile pentru un stat membru: 

o nu există un dezechilibru macroeconomic dacă situația macroeconomică este 
solidă; 

o există un dezechilibru macroeconomic, această constatare fiind urmată de 
recomandări vizând acțiuni preventive; sau 

o există un dezechilibru macroeconomic excesiv care are consecințe negative asupra 
altor state membre și care ar putea antrena activarea procedurii de dezechilibru 
excesiv, necesitând punerea în aplicare a unor măsuri corective. În cazul 
nerespectării continue și repetate a recomandărilor Consiliului, se poate impune un 
set de sancțiuni pentru statul membru din zona euro vizat. Până în prezent, nu 
a fost lansată nicio procedură de dezechilibru excesiv. 

88 BCE a jucat, de asemenea, un rol central în zona euro în perioada care a urmat 
crizei datoriilor suverane. Un moment de răscruce important în ceea ce privește 
încrederea pieței și răspunsul la criză a fost declarația din 2012127 a președintelui BCE, 
domnul Draghi, care a afirmat că „BCE este pregătită să facă tot ce este necesar pentru 
a menține moneda euro”. În cadrul programului de tranzacții monetare definitive 

                                                      
127 Discursul susținut de domnul Mario Draghi, președintele BCE, la Conferința mondială pentru 

investiții de la Londra din 26 iulie 2012. 
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(TMD), BCE poate cumpăra obligațiuni suverane din zona euro pe piața deschisă pentru 
acele țări care fac obiectul unui program de ajustare (FESF, MES). Această posibilitate 
a fost introdusă pentru a garanta o transmisie și o coerență corespunzătoare a politicii 
monetare, iar tranzacțiile se desfășoară într-un cadru specific128. În urma 
angajamentelor asumate de BCE de a face tot ceea ce este necesar și ulterior lansării 
programului TMD, spreadul randamentelor obligațiunilor suverane din zona euro s-a 
stabilizat. 

Progresele realizate și principalele provocări 

89 În auditurile sale cu privire la coordonarea politicilor fiscal-bugetare129, Curtea 
a constatat că guvernanța economică la nivelul UE devine din ce în ce mai complexă, că 
respectarea normelor este dificil de asigurat și că această guvernanță se bazează pe 
o marjă importantă de apreciere și pe raționamentul profesional exercitat de către 
Comisie și, ulterior, de către Consiliu. Curtea a constatat, de asemenea, că dispozițiile 
privind flexibilitatea, aplicate cumulativ, ar putea să nu conducă la constituirea în timp 
util a rezervelor bugetare necesare și la mixul de politici de care este nevoie pentru a se 
asigura, în mod simultan, stabilitatea și creșterea. În plus, anumite state membre 
continuă să aibă niveluri ridicate ale datoriei publice. 

90 În urma auditului său din 2018 referitor la procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice, Curtea a ajuns la concluzia că această procedură este în general bine 
concepută și se bazează pe analize de bună calitate. Cu toate acestea, Curtea a subliniat 
provocările legate de activarea componentei coercitive a procedurii (procedura de 
dezechilibru excesiv) și considerațiile politice asociate care intervin în legătură cu 
punerea în aplicare a unui astfel de cadru. În plus, raportul Comisiei referitor la 

                                                      
128 Comunicat de presă al BCE, Technical features of Outright Monetary Transactions, 

6 septembrie 2012. 

129 Raportul special nr. 10/2016 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Sunt necesare 
îmbunătățiri suplimentare pentru a se asigura o implementare eficace a procedurii aplicabile 
deficitelor excesive”; Raportul special nr. 03/2018, intitulat „Audit al procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice (PDM)”; Raportul special nr. 18/2018, intitulat „Este atins 
obiectivul principal al componentei preventive a Pactului de stabilitate și de creștere (PSC)?”; 
Raportul special nr. 22/2019, intitulat „Cerințele UE aplicabile cadrelor bugetare naționale 
trebuie consolidate în continuare, iar punerea lor în aplicare trebuie să fie mai bine 
monitorizată”. 
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mecanismul de alertă din 2019130 privind dezechilibrele macroeconomice ale statelor 
membre arată dezechilibre economice de durată sau emergente în domenii 
importante, cum ar fi datoria publică și datoria privată, pozițiile investiționale 
internaționale, piața locuințelor și nivelul șomajului în anumite state membre. 

91 Auditul Curții cu privire la semestrul european a confirmat faptul că procesul a dus 
la elaborarea de recomandări specifice fiecărei țări care abordează obiectivele bugetare 
pe termen mediu, dezechilibrele macroeconomice și alte reforme structurale necesare. 
Cu toate acestea, deși s-au înregistrat „unele progrese” în punerea în aplicare a peste 
două treimi din recomandările specifice fiecărei țări, rata scăzută de punere în aplicare 
pe deplin a recomandărilor de către statele membre arată că sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a se accelera implementarea reformelor importante și necesare. 
Responsabilitatea principală pentru punerea în aplicare a recomandărilor se află la nivel 
național. 

92 Împreună, aceste audituri evidențiază un punct comun cu privire la provocările 
existente, precum și necesitatea de a se utiliza pe deplin toate procedurile de 
monitorizare disponibile la nivelul UE pentru a spori eficacitatea coordonării la nivelul 
Uniunii Europene. 

  

                                                      
130 Raport al Comisiei privind mecanismul de alertă 2019 (elaborat în conformitate cu 

articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice), COM/2018/758 final. 
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Impactul crizei provocate de pandemia 
de COVID-19 și răspunsul inițial al UE în 
materie de politici  
93 Contextul economic al UE s-a schimbat considerabil după ce pandemia de COVID-
19 a lovit Europa în luna martie a acestui an. COVID-19 reprezintă o amenințare gravă la 
adresa sănătății publice din UE, iar măsurile de limitare a mișcării persoanelor care au 
fost luate au avut ca rezultat un șoc economic major (în anexa III sunt prezentate 
costurile crizei financiare și ale crizei datoriilor suverane în perioada 2008-2017 în prima 
coloană, precum și costul inițial (parțial estimat) al răspunsului la pandemia de COVID-19 
în a doua coloană).  

94 Măsurile în materie de sănătate și măsurile de limitare a mișcării persoanelor care 
au fost luate în contextul pandemiei au provocat întreruperi ale lanțurilor de producție, 
de servicii și de aprovizionare de la nivel mondial și au afectat sectoare-cheie precum 
turismul, transporturile și comerțul. Potrivit Comisiei, se preconizează că PIB-ul UE va 
scădea cu 7,4 % (7,7 % în zona euro) în acest an – o scădere mai pronunțată decât în 
timpul crizei financiare și al crizei datoriilor suverane din perioada 2008-2012 –, 
înainte de a-și reveni cu 6 % (6,3 % în zona euro) în 2021131. 

Sectorul financiar 

Impactul inițial al crizei provocate de pandemia de COVID-19 

95 În comparație cu crizele anterioare, băncile au intrat în criza provocată de 
pandemie mai bine capitalizate și cu o mai bună gestionare a lichidității. Măsurile de 
limitare a mișcării persoanelor au dus la importante pierderi de venituri pentru 
întreprinderi, precum și la o creștere a cererii de împrumuturi și a riscurilor legate de 
neîndeplinirea de către întreprinderi a obligațiilor lor de plată. În plus, ratele mai 
ridicate ale șomajului (a se vedea figura 8) pot avea ca efect neîndeplinirea obligațiilor 
de plată aferente împrumuturilor private și creditelor ipotecare, ceea ce poate afecta 
prețurile bunurilor imobiliare. 

                                                      
131 Previziunile economice ale Comisiei Europene din primăvara anului 2020: A deep and uneven 

recession, an uncertain recovery, 6 mai 2020. 
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Figura 8 – Rata șomajului (numărul de șomeri ca procent din forța de 
muncă totală cu vârsta cuprinsă între 15 și 74 de ani, 2001-2021) 

 
Sursa: Eurostat și previziunile economice ale Comisiei Europene din primăvara anului 2020. 

96 În consecință, în următorii câțiva ani, băncile vor fi probabil expuse unui stoc mai 
mare de credite neperformante, precum și pierderilor cauzate de restructurarea 
necesară a datoriilor private. Conform unor estimări preliminare care nu iau în 
considerare impactul măsurilor de politică, ABE se așteaptă ca rata medie de acoperire 
a creditelor neperformante să atingă niveluri similare cu cele din perioada de după criza 
din 2008-2012132. 

97 Este important ca mecanismele relevante să își poată îndeplini rolul atunci când 
este nevoie, în special în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Gradul în 
care băncile vor fi afectate de criza actuală va depinde în mare măsură de evoluția crizei 
și de redresarea ulterioară, de capitalul pe care băncile îl dețineau înainte de criză, de 
nivelul lor de expunere la sectoarele cele mai afectate și de nivelul aferent de sprijin 
public pentru economia reală. 

98 Pandemia a antrenat o volatilitate ridicată pe piețele de capital și aplatizarea în și 
mai mare măsură a curbei swap în euro (swap-urile sunt utilizate pentru acoperirea 
împotriva riscului ratei dobânzii, iar curba swap poate indica evoluția preconizată a ratei 
dobânzii), cu o scădere semnificativă a valorii de piață a activelor financiare și cu 

                                                      
132 The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts, ABE, 25 mai 2020. 
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o creștere a valorii de piață a angajamentelor asociate contractelor de asigurare pe 
termen lung și a angajamentelor cu titlu de pensii cu beneficii determinate, antrenând 
implicații negative asupra sectoarelor asigurărilor și pensiilor. Pe baza rezultatelor 
recente ale simulărilor de criză efectuate pentru sectorul asigurărilor133, majoritatea 
asigurătorilor prezentau rate adecvate ale solvabilității în cadrul scenariilor de piață care 
au făcut obiectul simulării de criză. Fondurile de pensii, cunoscute și ca „instituții pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale”, prezentau în 2019 rate ușor îmbunătățite de 
solvabilitate (raportul dintre active și datorii), însă au avut de suferit din cauza ratelor 
constant scăzute ale dobânzii și a unui mediu caracterizat de o rentabilitate redusă, 
aspecte care au afectat profitabilitatea investițiilor lor și evaluarea obligațiilor privind 
beneficiile determinate134. 

99 CERS, ESMA și EIOPA au solicitat măsuri prin care să se remedieze vulnerabilitățile 
sistemice legate de criza provocată de pandemia de COVID-19135. În special, ESMA 
a raportat că volatilitatea ridicată și problemele inerente de evaluare cauzate de 
pandemia de COVID-19 au determinat un stres la nivelul lichidităților în unele 
segmente ale sectorului fondurilor de investiții. De asemenea, ESMA și-a exprimat 
sprijinul pentru recomandarea CERS privind angajamentul autorităților naționale 
competente de a asigura o supraveghere specifică a fondurilor de investiții cu expuneri 
semnificative la valori mobiliare emise de societăți comerciale și la bunuri imobiliare, 
precum și importanța utilizării eficace și la timp a instrumentelor de gestionare 
a lichidității de către fondurile de investiții cu expuneri la active mai puțin lichide. EIOPA 
a luat de asemenea câteva inițiative136, publicând, de exemplu, o situație privind 
distribuția dividendelor și politicile de remunerare variabilă în contextul pandemiei de 
COVID-19 sau solicitând asigurătorilor și intermediarilor să ia măsuri de atenuare 
a impactului pandemiei asupra consumatorilor. În ceea ce privește instituțiile pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale, EIOPA a subliniat faptul că trebuie să se acorde 
atenție impactului pandemiei de COVID-19 asupra fondurilor de pensii, cu accent pe 
următoarele aspecte: continuitatea activității, în special plata beneficiilor și contribuțiile 
viitoare, efectele asupra nivelurilor de lichiditate și de finanțare, precum și posibilele 
efecte negative pe termen lung ale deciziei membrilor acestor instituții de a recurge la 

                                                      
133 2018 insurance stress test report, EIOPA, p. 6. 

134 2017 IORP Stress Test Report, 13 decembrie 2017, punctele 243 și 235; 2019 IORP Stress Test 
Report 19/673, EIOPA, 17 decembrie 2019, p. 15-48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 Lista completă a măsurilor instituite de EIOPA în contextul crizei provocate de pandemie este 
disponibilă la adresa https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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economiile acumulate sau de a schimba într-un moment nepotrivit opțiunea de 
investiție. 

Răspunsurile inițiale ale UE  

100 Autoritățile naționale au luat decizii prompte în vederea eliberării amortizoarelor 
anticiclice și a altor amortizoare macroprudențiale de capital, care au sporit capacitatea 
băncilor de a acorda împrumuturi economiei reale și de a absorbi pierderile 
neprevăzute (a se vedea anexa IV și anexa V). UE și autoritățile naționale au luat și alte 
măsuri pentru a spori capacitatea de creditare a băncilor, inclusiv relaxarea temporară 
a cerințelor de capital și de lichiditate, prelungirea dispozițiilor tranzitorii menite să 
atenueze impactul majorării cerințelor de provizionare prevăzute de IFRS 9 asupra 
fondurilor proprii și un tratament normativ mai favorabil pentru împrumuturile care 
beneficiază de garanții publice137. De asemenea, autoritățile de supraveghere continuă 
să își asume responsabilitatea de a monitoriza riscul de credit al băncilor, nivelul 
deprecierilor și al creditelor neperformante, precum și impactul acestora. Acest lucru 
este esențial pentru a asigura identificarea la timp a băncilor în curs de a intra în 
dificultate sau susceptibile de a intra în dificultate. 

101 Pentru a mări capacitatea de absorbție a pierderilor în timpul crizei provocate de 
pandemie, BCE a solicitat băncilor să nu plătească dividende cel puțin până în 
octombrie 2020. 

102 Pentru a asigura un echilibru între necesitatea posibilității de rezoluție pentru 
toate băncile și nevoia de ajutor pentru acest sector în perioadă de criză, SRB a adoptat 
o abordare care constă în amânarea anumitor cereri de informații/date sau a anumitor 
materiale pe care băncile trebuie să le transmită în cursul ciclului 2020 de planificare 
a rezoluțiilor, menținând însă principalele rapoarte standard care permit calcularea 
cerințelor MREL. Totodată, SRB a declarat că va adopta o abordare anticipativă în cazul 
băncilor care au dificultăți în atingerea țintelor MREL înainte ca noile decizii să intre în 
vigoare. SRB a anunțat și o relaxare temporară a cerințelor MREL pentru băncile care se 
confruntă cu dificultăți în îndeplinirea țintelor lor138. 

                                                      
137 Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU, Comisia 

Europeană, 28 aprilie 2020. 

138 Blogurile SRB din 1 aprilie, 8 aprilie și 17 iunie 2020, precum și discursul domnului Sebastiano 
Laviola, membru al Consiliului SRB, cu ocazia Conferinței instituțiilor financiare din 
2 iunie 2020. 
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103 La 28 aprilie, Comisia a emis o comunicare interpretativă139 care confirmă 
flexibilitatea permisă de norme, în conformitate cu Comitetul de la Basel, inclusiv 
flexibilitatea pentru moratoriile publice și private cu privire la rambursarea 
împrumuturilor140 și pentru măsurile de supraveghere care au permis băncilor să își 
utilizeze temporar rezervele de lichiditate și de capital. 

104 Comisia a propus, de asemenea, un set de modificări ale Regulamentului privind 
cerințele de capital (CRR) în vederea introducerii unor măsuri excepționale cu caracter 
temporar, care includ o prelungire cu doi ani a actualelor dispoziții tranzitorii pentru 
atenuarea impactului IFRS 9 asupra fondurilor proprii ale băncilor și o amânare cu un an 
a noilor cerințe vizând indicatorul efectului de levier, prevăzute de Regulamentul 
revizuit privind cerințele de capital (CRR II)141. 

105 Autoritățile europene de supraveghere și MUS adoptă diverse măsuri și 
elaborează orientări în materie de coordonare pentru autoritățile competente din 
statele membre care se ocupă de diferitele sectoare din cadrul sistemului financiar. 
Comisia a subliniat că autoritățile europene de supraveghere trebuie să se asigure că, 
în cazul în care autoritățile naționale competente aplică o abordare flexibilă în diferite 
state membre, aceasta este aplicată în mod uniform și nu creează condiții neloiale pe 
piața internă142. 

                                                      
139 Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate lending to 

households and businesses in the EU, Comisia Europeană, 28 aprilie 2020. 

140 Ghidul ABE referitor la moratoriile legislative și nonlegislative aplicate plății împrumuturilor în 
contextul crizei COVID-19, 2 aprilie 2020. 

141 Regulamentul (UE) 2019/876 din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare 
stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al 
contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de 
organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la 
publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2
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Coordonarea politicilor fiscal-bugetare și a politicilor economice 

Impactul inițial al crizei provocate de pandemia de COVID-19 

106 Criza provocată de pandemia de COVID-19 va cauza o deteriorare gravă 
a deficitului bugetar (a se vedea figura 9) și a datoriei publice (a se vedea figura 10), 
întrucât exercită o presiune semnificativă asupra cheltuielilor și a veniturilor publice în 
statele membre. În special, guvernele au luat măsuri pentru a salva operatori economici 
de importanță sistemică, a ajuta întreprinderile și a acorda sprijin social general. În plus, 
sprijinul acordat pentru întreprinderi sub formă de credite care sunt acoperite de 
garanții atât din partea statelor membre, cât și din partea UE poate majora cheltuielile 
fiscale pe termen mediu. Prin urmare, criza poate avea efecte inegale asupra statelor 
membre și poate adânci disparitățile dintre acestea (potrivit Comisiei, aceste disparități 
se vor reflecta în faptul că, în anumite țări, recesiunea va fi de aproape 10 %, 
comparativ cu o medie de 6-7,5 %)143. 

107 Programul de achiziționare de active al BCE asigură o transmisie adecvată 
a politicii monetare. Eligibilitatea confirmată a tuturor statelor membre pentru liniile de 
credit ale MES oferă, de asemenea, o asigurare că statele membre vor avea la dispoziție 
un sprijin pentru a atenua parțial aceste presiuni. 

                                                      
143 „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul 

pentru noua generație”, COM(2020) 456 final din 27 mai 2020, p. 4. 



 62 

 

Figura 9 – Deficitul (−) și excedentul (+) public (ca procent din PIB, 
2001-2021) 

 
Sursa: Eurostat și previziunile economice ale Comisiei Europene din primăvara anului 2020. 

 

Figura 10 – Datoria publică guvernamentală brută (ca procent din PIB, 
2001-2021) 

 
Sursa: Eurostat și previziunile economice ale Comisiei Europene din primăvara anului 2020. 
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108 Reevaluarea prețului obligațiunilor de stat care ar putea apărea ca urmare 
a incertitudinii prezente în timpul crizei și ulterior acesteia ar putea avea un impact 
negativ asupra băncilor expuse, afectând rentabilitatea sau chiar viabilitatea acestora. 
Riscurile cele mai ridicate se înregistrează în statele membre cu o marjă de manevră 
bugetară mai redusă. 

Răspunsurile inițiale ale UE  

109 Pentru a face față acestei noi realități economice, UE a acordat sprijin bugetar și 
economic statelor membre prin diferite instrumente economice și bugetare, cu scopul 
de a consolida redresarea și de a relansa creșterea. 

110 În ultimele câteva luni, s-au observat evoluții importante relevante pentru 
coordonarea bugetară și economică la nivelul UE și pentru semestrul european, printre 
care: 

o activarea clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate și de creștere – 
care permite statelor membre să se abată de la cerințele componentei preventive 
(și anume, acelea de a atinge obiectivul bugetar pe termen mediu sau de a se afla 
pe o traiectorie de ajustare către acesta) și oferă Comisiei posibilitatea de 
a recomanda o prelungire a termenului până la care statele membre sunt obligate 
să își corecteze deficitele excesive în cadrul componentei corective (PDE); 

o activarea clauzelor derogatorii naționale de către statele membre – care permit 
acestora să suspende restricțiile stabilite în cadrele lor fiscal-bugetare naționale 
pentru a face față recesiunilor economice grave și altor circumstanțe excepționale; 

o noi orientări ale Comisiei vizând programele de stabilitate și de convergență 
pentru 2020 – prin care se optimizează formatul și conținutul programelor de 
stabilitate și de convergență în actualul ciclu 2020. 

111 În plus, UE are în vedere noi instrumente bugetare pentru a sprijini redresarea 
statelor membre și pentru a proteja piața internă a UE și stabilitatea monedei euro. 
Acestea includ, în special, instrumentul Next Generation EU, în valoare de 750 de 
miliarde de euro, al cărui element central este noul mecanism de redresare și de 
reziliență al UE, și trei „plase de siguranță” în valoare totală de 540 de miliarde de euro 
(a se vedea anexa IV). 
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112 Pentru a proteja coeziunea pieței unice a UE și pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile, Comisia a propus144 o serie de inițiative, cum ar fi Grupul 
operativ pentru asigurarea respectării normelor privind piața unică, Instrumentul de 
sprijin pentru solvabilitate, Pactul privind migrația și azilul, Mecanismul de investiții 
strategice și strategia farmaceutică. În plus, UE a adaptat normele privind ajutoarele de 
stat prin adoptarea, la 19 martie 2020, a unui nou cadru temporar pentru ajutoarele de 
stat145, pe care l-a extins la 3 aprilie 2020146 (a se vedea anexa IV). O serie de alte 
instrumente care ar putea consolida redresarea au fost și ele aprobate și activate, cum 
ar fi instrumentul de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație 
de urgență (SURE) și măsura de sprijin în contextul crizei provocate de pandemie din 
cadrul MES (a se vedea anexa IV). 

113 Totodată, la nivel național au fost luate numeroase măsuri fiscale și economice. 
Se estimează că măsurile de sprijin fiscal luate până în prezent reprezintă peste 3 % din 
PIB-ul UE-27, iar măsurile sub formă de sprijin pentru lichidități destinat sectoarelor și 
întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți reprezintă peste 16 % din PIB-ul UE-27147. 
Conform European Fiscal Monitor, cea mai mare parte dintre statele membre își vor 
majora cheltuielile cu aproximativ 1,6 % din PIB și vor acorda facilități fiscale 
reprezentând 1,4 % din PIB în cadrul răspunsului lor fiscal. Pentru mai multe detalii 
privind măsurile naționale luate ca răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19, 
a se vedea anexa V. 

114 La 15 aprilie 2020, președintele Consiliului European și președinta Comisiei 
Europene au prezentat o foaie de parcurs europeană comună pentru ridicarea 
măsurilor de limitare a răspândirii bolii COVID-19148. Documentul evidențiază 
patru domenii principale de acțiune, ca parte a căii de urmat: 

                                                      
144 „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul 

pentru noua generație”, COM(2020) 456 final din 27 mai 2020, p. 13-15. 

145 „Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 
actualei epidemii de COVID-19”, Comisia Europeană, C(2020) 1863 final. 

146 „Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19”, Comisia Europeană, C(2020) 2215 final. 

147 Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, 
Eurogrupul, 9 aprilie 2020. 

148 „Foaie de parcurs pentru redresare – Către o Europă mai rezilientă, mai durabilă și mai 
echitabilă”, Comisia Europeană și Consiliul European, 15 aprilie 2020. 
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o măsuri vizând restabilirea funcționării pieței unice; 

o intensificarea eforturilor de stimulare a investițiilor; 

o acțiuni la nivel internațional, în special în vecinătatea imediată a UE; 

o un sistem funcțional de guvernanță la nivelul UE și la nivel național. 
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Observații finale 
115 Criza financiară, precum și criza economică și cea a datoriilor suverane din 
perioada 2008-2012 au avut efecte pe termen lung asupra creșterii și a stabilității 
bugetare în UE. 

116 La acel moment, sistemul financiar al UE era caracterizat de o supraveghere 
deficitară, inclusiv o cooperare insuficientă în ceea ce privește activitățile 
transfrontaliere ale băncilor și riscurile asociate, de norme inadecvate privind evaluarea 
riscurilor și cerințele de capital, precum și de lipsa unui cadru de gestionare a crizelor 
pentru băncile de mari dimensiuni (punctele 08-09). 

117 Criza financiară din 2008 a devenit rapid o criză a datoriilor suverane. Pierderile 
de venituri fiscale, măsurile de ajutor de stat în favoarea băncilor și stimulentele fiscale 
au contribuit la stabilizarea economiei în faza inițială a crizei, dar au dus la o acumulare 
semnificativă a datoriei publice. Acest fapt, alături de arhitectura instituțională 
incompletă a zonei euro, a generat o presiune asupra randamentelor obligațiunilor 
suverane și a ratingurilor de credit ale anumitor state membre, iar criza datoriilor 
suverane, la rândul său, a avut repercusiuni asupra sectorului bancar și asupra 
economiei într-un sens mai larg (punctele 11-16). 

118 Pentru a depăși aceste deficiențe și a contribui la crearea unui sistem financiar 
mai puternic și mai rezilient, UE și-a consolidat cadrul instituțional și de reglementare: 
au fost create autorități de supraveghere la nivelul UE; au fost înăsprite normele 
microprudențiale și macroprudențiale pentru bănci și pentru autoritățile de 
supraveghere a acestora; a fost adoptat un nou cadru de gestionare a crizelor pentru 
băncile în curs de a intra în dificultate sau susceptibile de a intra în dificultate; și au fost 
lansate uniunea bancară și uniunea piețelor de capital (punctele 18-25). 

119 Măsurile luate în urma crizei financiare și a crizei datoriilor suverane au avut ca 
rezultat: 

o un sistem financiar mai bine reglementat – o mai bună reglementare și un control 
sporit ca răspuns la contagiune și la alte riscuri care afectează băncile și 
intermediarii financiari nebancari (punctele 37, 45 și 46); 

o un sistem bancar cu amortizoare de capital și de lichiditate ameliorate și cu 
opțiuni mai bune de recapitalizare internă. Uniunea bancară și ABE contribuie la 
reducerea riscurilor la adresa stabilității financiare (punctele 38-43); 
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o o mai bună coordonare a politicilor economice și a bugetelor naționale – 
semestrul european, în componența căruia intră Pactul revizuit de stabilitate și de 
creștere, procedura privind dezechilibrele macroeconomice și politicile Uniunii 
pentru creștere și locuri de muncă, permite o coordonare amplă a politicilor 
economice la nivelul UE și acordă în același timp o atenție mai mare nivelurilor 
datoriei (punctele 78-89). 

120 Există însă în continuare o serie de provocări și deficiențe: printre acestea se 
numără rentabilitatea scăzută a băncilor, nivelul ridicat al creditelor neperformante din 
unele state membre și menținerea unui nivel ridicat al expunerilor suverane în unele 
bănci (punctele 49-62). 

121 Criza a evidențiat vulnerabilități în alte sectoare ale sistemului financiar, 
inclusiv în ceea ce privește fondurile de asigurări și de pensii, alți intermediari 
financiari nebancari, fondurile de investiții și infrastructura de piață (punctele 63-70). 
Pentru a atenua riscurile care ar putea proveni din aceste sectoare în viitor, în special 
pentru marii operatori de importanță sistemică, au fost elaborate și o serie de 
răspunsuri în materie de politici. 

122 Printre provocările actuale se numără necesitatea de a finaliza uniunea bancară 
(punctele 33-37) și uniunea piețelor de capital (punctele 74-76), viteza insuficientă 
a convergenței economice între statele membre, constrângerile legate de performanță 
pentru autoritățile de la nivelul UE, deficiențele în cooperarea pe mai multe niveluri 
dintre UE și autoritățile naționale, deficiențele procesului de asigurare a răspunderii și 
slăbirea pozițiilor fiscale în majoritatea statelor membre. Rapoartele recente ale Curții 
de Conturi Europene au acoperit multe dintre aceste aspecte (punctele 27-33 și 49-77). 

123 Auditurile Curții cu privire la procedura aplicabilă deficitelor excesive, la 
componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere, la procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice și la semestrul european au constatat că procesele de 
coordonare ale UE produc evaluări solide și recomandări relevante. Cu toate acestea, 
deși peste două treimi din recomandările specifice fiecărei țări înregistraseră cel puțin 
„unele progrese” în punerea în aplicare în perioada 2011-2018, rata scăzută de punere 
în aplicare pe deplin a acestor recomandări de către statele membre rămâne 
o provocare. Responsabilitatea principală se află la nivel național (punctele 90-93). 

124 În 2020, UE a intrat într-o nouă criză ca urmare a pandemiei de COVID-19, care 
a afectat producția, lanțurile de aprovizionare și consumul și a pus finanțele publice sub 
presiune. Reacția inițială a constat în adoptarea de măsuri de politică monetară, fiscal-
bugetară și prudențială pentru a proteja sectorul financiar de impactul economic, 
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împiedicând agravarea crizei economice și transformarea acesteia într-o criză financiară 
(punctele 94-100). 

125 Analiza Curții arată că UE dispune de un set de instrumente îmbunătățite pentru 
a face față crizei. Criza actuală este însă diferită, întrucât ar putea fi de dimensiuni mai 
mari, în funcție de profunzimea și de rapiditatea redresării, și este însoțită de un nivel 
ridicat de incertitudine cu privire la modul de depășire a riscurilor pentru sănătate care 
o cauzează. Învățămintele desprinse în urma crizelor din perioada 2008-2012 arată că: 

o costurile unei crize sunt considerabile și creează o presiune extraordinară asupra 
finanțelor publice, existând riscul de propagare a efectelor în trei direcții, și anume 
între sectoarele economice, entitățile suverane și sectorul financiar; 

o un răspuns ferm și comun al UE, completat cu politici economice și fiscal-bugetare 
coordonate, precum și cu politici monetare solide, duce la rezultate bune în ceea ce 
privește gestionarea și depășirea unei crize și consolidarea redresării; 

o o piață unică puternică, coeziunea, solidaritatea și o dezvoltare economică 
echilibrată, restabilirea investițiilor și sprijinirea întreprinderilor sunt aspecte 
esențiale pentru ieșirea dintr-o criză și pentru revenirea pe calea creșterii 
economice. 

126 Ca urmare a învățămintelor desprinse în urma crizei financiare și a crizei 
datoriilor suverane, băncile fac în prezent obiectul unui control intensificat asupra 
operațiunilor lor și dețin amortizoare de capital și de lichiditate mai mari pentru 
a absorbi pierderile. Per ansamblu, uniunea bancară și ABE contribuie la reducerea 
riscurilor la adresa stabilității financiare. Cu toate acestea, profiturile rămâneau 
modeste, iar expunerile la datoria suverană sunt în continuare ridicate, la fel ca nivelul 
creditelor neperformante. În funcție de durata și de amploarea recesiunii cauzate de 
criza provocată de pandemia de COVID-19, pierderile aferente creditelor ar putea 
accentua fragilitatea sistemului financiar (punctele 100-108). 

127 Activarea clauzei derogatorii generale prevăzute de Pactul de stabilitate și de 
creștere permite tuturor statelor membre să pună în aplicare politici fiscal-bugetare de 
sprijin imediate. Cu toate acestea, țările care au intrat în criză cu niveluri deja ridicate 
ale datoriei publice se pot confrunta cu o vulnerabilitate accentuată (punctele 109-
114). Conform previziunilor economice ale Comisiei Europene din primăvara 
anului 2020, criza provocată de pandemia de COVID-19 riscă să antreneze o adâncire 
suplimentară a diferențelor economice în UE. Repercusiunile pandemiei diferă de la un 
stat membru la altul. Factori precum evoluția crizei sanitare, dimensiunea sectorului 
turismului și marja de manevră pentru măsuri de politică fiscal-bugetară influențează 
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efectul asupra fiecărui stat membru. Această situație ar putea denatura piața internă. 
Calea de urmat pentru depășirea crizei provocate de pandemia de COVID-19 va 
necesita și alte răspunsuri instituționale și în materie de politici.  

Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex 
BRENNINKMEIJER, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 
8 septembrie 2020. 

Pentru Curtea de Conturi 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Președinte  
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Anexe 

Anexa I – Similitudini între cele trei autorități europene de 
supraveghere 

01 Cele trei autorități europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA) au înlocuit 
așa-numitele „comitete de nivel 3”. Ele prezintă unele similitudini în ceea ce privește 
guvernanța, obiectivele și funcțiile lor (a se vedea figura 1). 

o Guvernanța: fiecare autoritate este condusă de un consiliu al supraveghetorilor, 
care ia toate deciziile de politică. Acest consiliu este alcătuit din președintele 
autorității respective, un reprezentant din fiecare dintre cele 27 de state membre și 
alți membri (fără drept de vot). 

o Obiective: să contribuie la stabilitatea pe termen scurt, mediu și lung a sistemului 
financiar; să îmbunătățească funcționarea pieței interne; să asigure integritatea, 
transparența, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare; să consolideze 
coordonarea internațională în domeniul supravegherii; să prevină arbitrajul de 
reglementare; și să îmbunătățească protecția clienților și a investitorilor. 

o Funcții principale: să desfășoare analize de risc și să elaboreze periodic tablouri ale 
riscurilor, rapoarte statistice și alte documente de politică, care să servească 
totodată la semnalarea oricăror riscuri sistemice în atenția CERS; să elaboreze 
politici și reguli prudențiale comune conținând standarde tehnice și de 
reglementare pentru regulamentele delegate ale Comisiei (norme de nivelul 2) și 
pentru orientări și documente cu întrebări și răspunsuri (standarde de nivelurile 3 și 
4). 

o Convergența: în vederea creării un cadru comun în materie de supraveghere în 
rândul autorităților naționale competente, autoritățile europene de supraveghere 
emit orientări, avize și documente cu întrebări și răspunsuri, efectuează evaluări 
inter pares cu privire la practicile naționale de supraveghere, mediază între 
autoritățile naționale competente și iau măsuri cu privire la încălcările dreptului UE. 

o Colectarea datelor și difuzarea de informații: compilarea și furnizarea unui registru 
central pentru regulile prudențiale comune, liste ale autorităților naționale 
competente din statele membre, toate orientările și standardele tehnice, registre și 
date. 
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Figura 1 – Guvernanța și rolul autorităților europene de supraveghere 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

02 În cei 10 ani de existență, autoritățile europene de supraveghere și-au dezvoltat 
în mod constant rolul și au pus în aplicare un program intensiv de reforme. În 
septembrie 2017, Comisia a propus un pachet de reforme149 cu scopul de a îmbunătăți 
mandatele, guvernanța și finanțarea celor trei autorități. Propunerile includeau 
înființarea unui comitet executiv independent (care să fie responsabil de adoptarea de 
decizii de la caz la caz și de anumite aspecte în materie de supraveghere), consolidarea 
rolului autorităților în ceea ce privește validarea modelelor interne, precum și 
îmbunătățirea instrumentelor disponibile pentru favorizarea convergenței în materie de 
supraveghere. 

03 În 2019, regulamentele de instituire a autorităților europene de supraveghere au 
fost modificate prin Regulamentul (UE) 2019/2175. Ca urmare, rolurile președinților 
autorităților au fost consolidate, astfel încât aceștia să poată orienta ordinile de zi ale 
consiliilor și să supervizeze investigațiile, deciziile cu privire la diferite cazuri, 
soluționarea litigiilor și procedurile aferente situațiilor de încălcare a dreptului Uniunii. 

                                                      
149 Comunicarea Comisiei Europene privind intensificarea supravegherii integrate pentru 

a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în 
schimbare, 20 septembrie 2017. 



 72 

 

Anexa II – Cele patru etape principale ale cadrului de gestionare 
a crizelor instituit de UE pentru bănci 

01 Etapa 1 – pregătirea rezoluției și asigurarea posibilității de rezoluție pentru toate 
băncile. În cadrul „etapei de supraveghere continuă și de pregătire generală”, 
autoritățile de supraveghere monitorizează respectarea de către bănci a normelor 
prudențiale. Pe lângă aceasta, autoritățile de supraveghere se asigură că băncile dispun 
de planuri de redresare adecvate, iar autoritățile de rezoluție elaborează și actualizează 
planurile de rezoluție150 și se asigură că băncile sunt pregătite pentru o eventuală 
rezoluție. 

02 Etapa 2 – redresarea. Autoritățile de supraveghere bancară dispun de proceduri de 
identificare a situațiilor de criză care le permit să detecteze eventualele probleme. Un 
instrument esențial în acest sens este procesul anual de supraveghere și evaluare. În 
„etapa de redresare”, băncile pot utiliza în mod voluntar opțiunile de redresare 
prevăzute în planul de redresare sau alte opțiuni de gestionare dacă situația lor se 
deteriorează. 

03 Etapa 3 – intervenția timpurie. Această etapă este declanșată de autoritățile de 
supraveghere151 în cazul în care situația continuă să se deterioreze. Autoritățile de 
supraveghere pot lua diverse măsuri intruzive cu scopul de a îmbunătăți situația, cum ar 
fi impunerea utilizării opțiunilor de redresare sau chiar înlocuirea conducerii unei 
bănci152. În cazul în care autoritățile de supraveghere iau măsuri de intervenție timpurie, 
autoritățile de rezoluție trebuie să fie informate pentru a putea începe pregătirile pentru 
o potențială rezoluție. Chiar dacă este prevăzută o fază de intervenție timpurie, aceasta 
nu este o condiție prealabilă pentru ca o bancă să fie declarată în curs de a intra în 
dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate153. 

04 Etapa 4 – rezoluția sau lichidarea. Dacă situația nu se îmbunătățește, „etapa de 
rezoluție sau de lichidare” începe cu o evaluare pentru a se stabili dacă banca este în 
curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate (FOLTF – failing 

                                                      
150 Introduction to Resolution Planning, SRB, 14 iunie 2019. 

151 Ghidul ABE privind indicatorii de declanșare pentru utilizarea măsurilor de intervenție 
timpurie conform articolului 27 alineatul (4) din Directiva 2014/59/UE, 8 mai 2015. 

152 Articolul 27 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE. 

153 Articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. 
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or likely to fail)154. Autoritățile de supraveghere sau de rezoluție155 trebuie să declare că 
o bacă este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate 
dacă sunt îndeplinite condițiile FOLTF relevante.  Prin urmare, trebuie să se evalueze 
dacă există o șansă rezonabilă ca o măsură alternativă de natură privată sau o acțiune 
de supraveghere să împiedice intrarea în dificultate a băncii într-un interval de timp 
rezonabil. 

05 Odată ce o bancă este declarată în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de 
a intra în dificultate și nu există nicio șansă ca o altă măsură să prevină intrarea sa în 
dificultate, autoritățile de rezoluție trebuie să evalueze dacă banca ar trebui lichidată în 
cadrul procedurilor naționale de insolvență sau dacă ar trebui să se procedeze la 
rezoluția acesteia, pe baza evaluării interesului public (a se vedea figura 1). Procedura 
standard pentru o bancă în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în 
dificultate este lichidarea sa în conformitate cu normele naționale în materie de 
insolvență. Cu toate acestea, în cazul în care un test privind interesul public stabilește că 
rezoluția este proporțională și necesară pentru realizarea unuia sau a mai multora dintre 
cele cinci obiective ale rezoluției, se ia măsura de rezoluție156. 

                                                      
154 Articolul 32 alineatul (4) din Directiva 2014/59/UE. 

155 SRB și autoritățile naționale de rezoluție din unele state membre pot efectua și ele, în 
anumite condiții, o evaluare FOLTF. 

156 Articolul 32 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE. 
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Figura 1 – Arbore decizional pentru utilizarea rezoluției sau pentru 
lichidarea standard a băncilor din uniunea bancară 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

06 În cazul în care se consideră că rezoluția nu este proporțională și necesară în 
interesul public, se aplică lichidarea în temeiul normelor naționale privind insolvența. 
Dacă, dimpotrivă, rezoluția este considerată proporțională și necesară în interesul 
public, autoritatea de rezoluție trebuie să pregătească o schemă de rezoluție157. Schema 
de rezoluție definește, printre altele, instrumentele de rezoluție care urmează să fie 
utilizate și stabilește dacă va fi utilizat Fondul unic de rezoluție (FUR) și în ce măsură. În 
cazul în care se recurge la FUR, Comisia trebuie să aprobe utilizarea fondului pe baza 
unei examinări a situației în raport cu normele privind ajutorul de stat/concurența158. 
Ulterior, Comisia trebuie să aprobe și schema de rezoluție. Există posibilitatea ca, în cele 
din urmă, Consiliul să fie chemat să ia o decizie finală cu privire la elementele schemei 
de rezoluție159. Autoritățile naționale de rezoluție sunt responsabile cu punerea în 
aplicare în statele membre a schemei de rezoluție aprobate, în temeiul legislației 
naționale. 

 

                                                      
157 Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. 

158 Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. 

159 Articolul 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. 
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Anexa III – Exemple de costuri legate de criza financiară, de criza datoriilor suverane și de criza provocată 
de pandemia de COVID-19  

Parametru economic Criza financiară și criza datoriilor suverane Criza provocată de pandemia de COVID-19 

Ajutor de stat 

În perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 și 1 octombrie 2012 au 
fost aprobate ajutoare de stat în favoarea sectorului financiar în 
valoare totală de 5 058,9 miliarde de euro (reprezentând 40,3 % din 
PIB-ul UE), constând în principal în garanții pentru depozite bancare și 
pentru obligațiunile emise de bănci160. 

La 21 mai 2020, măsurile naționale în materie de lichidități, inclusiv 
schemele aprobate de Comisie în temeiul noului cadru temporar 
pentru ajutorul de stat (inclusiv garanțiile), se ridicau în total la 
aproximativ 2,5 mii de miliarde de euro161. 

                                                      
160 State aid Scoreboard 2013, Comisia Europeană. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Parametru economic Criza financiară și criza datoriilor suverane Criza provocată de pandemia de COVID-19 

Costuri bugetare 
directe nete 

Costurile bugetare directe nete pentru perioada 2007-2018 s-au 
ridicat la un total de 246 de miliarde de euro (2 % din PIB-ul UE din 
2018)162. 

În lunile aprilie și mai 2020, statele membre au luat măsuri bugetare 
discreționare în valoare de aproximativ 3,2 % din PIB-ul UE și au 
creat facilități de lichiditate în valoare de 22 % din PIB-ul UE163. Se 
estimează că efectele economice negative ale pandemiei, împreună 
cu măsurile bugetare discreționare adoptate de statele membre din 
zona euro ca răspuns, vor genera costuri suplimentare pentru zona 
euro de aproximativ 830 de miliarde de euro (circa 7 % din PIB) în 
2020 și de 280 de miliarde de euro (circa 2 % din PIB) în 2021. La 
nivelul statelor membre, aceste costuri suplimentare ar varia de la 
aproximativ 6 % din PIB la peste 9 % din PIB în 2020 și de la 
aproximativ 1,5 % din PIB la 4,4 % din PIB în 2021164. 

Garanții 

Opt state membre au acordat garanții, variind de la 10 % până la 
190 % din PIB-ul statului membru respectiv pentru perioada 
2007-2018. Datoriile contingente au atins un nivel de vârf de 
aproximativ 12 % din PIB-ul UE (1 421 de miliarde de euro) la sfârșitul 
anului 2009 și au scăzut la 0,8 % la sfârșitul anului 2018. Impactul total 
asupra datoriilor publice a atins un nivel maxim de 6 % din PIB-ul UE 
(778 de miliarde de euro) în 2010 și a scăzut la 3 % în 2018. 

Până la 9 aprilie 2020, statele membre se angajaseră să furnizeze 
pentru sectoarele și întreprinderile care se confruntă cu perturbări și 
deficite de lichiditate un sprijin sub formă de lichidități (scheme de 
garanții publice și amânarea plății impozitelor) estimat la 16 % din 
PIB-ul UE165. 
UE pune la dispoziția Băncii Europene de Investiții (BEI) 25 de miliarde 
de euro prin care urmărește să mobilizeze investiții în valoare de până 
la 200 de miliarde de euro pentru a sprijini întreprinderile, în special 
întreprinderile mici și mijlocii166. 

                                                      
162 Eurostat supplementary table for reporting government interventions to support financial institutions, Eurostat, aprilie 2019. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

165 Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, Eurogrupul, 9 aprilie 2020. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Parametru economic Criza financiară și criza datoriilor suverane Criza provocată de pandemia de COVID-19 

Asistență financiară 
pentru statele 
membre 

În total, UE (prin intermediul mecanismului de asistență pentru 
balanța de plăți și al MESF) și statele membre din zona euro (prin 
intermediul FESF, al MES și al mecanismului de împrumut pentru 
Grecia) au acordat asistență financiară în valoare de 414,7 miliarde de 
euro. 

Pe baza liniilor de credit de tip preventiv existente, MES va acorda, în 
contextul crizei provocate de pandemie, un sprijin în valoare de până 
la 2 % din PIB-ul din 2019 pentru fiecare țară din zona euro (până la 
240 de miliarde de euro în total) pentru a finanța cheltuieli legate de 
sănătate. În plus, Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru 
un pachet de asistență macrofinanciară în valoare de 3 miliarde de 
euro destinată unui număr de 10 parteneri vizați de politica de 
extindere și de vecinătate, cu scopul de a-i sprijini în eforturile de 
limitare a efectelor economice negative ale pandemiei167. 

Asistență de criză 
furnizată de băncile 
centrale pentru 
acoperirea 
necesarului de 
lichiditate 

Până la sfârșitul anului 2012, instituțiile de credit beneficiaseră de 
împrumuturi în valoare de 1,3 mii de miliarde de euro, care le-au fost 
acordate prin intermediul Eurosistemului în vederea injectării de 
lichiditate în sistemul bancar, în special în țările vulnerabile168. 

BCE a anunțat o asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în 
valoare de 7,3 % din PIB-ul zonei euro (750 de miliarde de euro prin 
intermediul noului program de achiziții de urgență pandemică până la 
sfârșitul anului, în plus față de suma de 120 de miliarde de euro care 
a făcut obiectul unei decizii anterioare)169. La momentul elaborării 
acestui document nu era disponibilă o estimare cu privire la măsurile 
în materie de lichidități luate de băncile centrale naționale ca răspuns 
la criza provocată de pandemia de COVID-19. 

                                                      
167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Parametru economic Criza financiară și criza datoriilor suverane Criza provocată de pandemia de COVID-19 

Pierderi în producția 
economică 

În 2016, Comisia a estimat că creșterea potențială în zona euro 
scăzuse de la 1,9 % în perioada 2000-2008 la 0,5 % în perioada 
următoare (2009-2014)170. 

Conform estimărilor Comisiei, creșterea potențială în zona euro 
a crescut de la 0,7 % în perioada 2011-2015 la 1,3 % în perioada 
următoare (2016-2018)171. Se preconizează că, în 2020, PIB-ul real din 
zona euro va scădea cu 7,7 %, urmând să cunoască o redresare de 
aproximativ 6,3 % în 2021. Cu toate acestea, se estimează că 
producția din 2021 va fi cu aproape 2 puncte procentuale mai mică 
decât în 2019. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

  

                                                      
170 Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times, Comisia Europeană, noiembrie 2016, p. 64. 

171 Economic Forecast Spring 2020: A deep and uneven recession, an uncertain recovery, Comisia Europeană, 6 mai 2020, p. 174. 
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Anexa IV – Prezentare generală a măsurilor inițiale luate la nivelul UE ca răspuns la criza provocată de 
pandemia de COVID-19 

Instituție Măsură Descriere 

Comisia 
Europeană 

Instrumentul de 
redresare al Uniunii 

Europene („Next 
Generation EU”) 

La 27 mai 2020, ca parte a noului plan de redresare al UE, în valoare totală de 1 850 de miliarde de euro, Comisia a propus 
instrumentul „Next Generation EU”, cu un buget de 750 de miliarde de euro. Este vorba despre un nou instrument de 
redresare cu caracter excepțional, prevăzut a se încheia la 31 decembrie 2024. Acesta ar trebui să fie inclus în noul CFM și 
are rolul de a proteja mijloacele de trai, de a sprijini redresarea economică și de a stimula creșterea. 

Finanțarea instrumentului ar urma să provină dintr-o creștere temporară a plafonului resurselor proprii, care ar permite UE 
să se împrumute pe piețele financiare. Fondurile ar fi apoi direcționate către statele membre prin intermediul programelor 
UE, urmând să fie cheltuite în cadrul a trei piloni, constând în 500 de miliarde de euro sub formă de granturi și 250 de 
miliarde de euro sub formă de împrumuturi: 

o Pilonul 1 – Acordarea de sprijin statelor membre pentru a le permite să se redreseze, să repare consecințele 
crizei și să iasă mai puternice din aceasta prin: crearea noului Mecanism de redresare și reziliență, cu un buget de 
560 de miliarde de euro; introducerea unei noi inițiative REACT-EU în valoare de 55 de miliarde de euro care să 
completeze sprijinul pentru coeziune acordat statelor membre; și prin sprijinirea tranziției către o economie 
verde; 

o Pilonul 2 – Relansarea economiei și mobilizarea investițiilor private prin: introducerea noului Instrument de 
sprijin pentru solvabilitate în valoare de 31 de miliarde de euro pentru mobilizarea de resurse private în sprijinul 
întreprinderilor; consolidarea programului InvestEU prin mai mult decât dublarea capacității acestuia; și crearea 
noului Mecanism de investiții strategice în cadrul InvestEU, dotat cu un buget de 15 miliarde de euro și menit să 
îmbunătățească reziliența și autonomia strategică a UE în ceea ce privește tehnologiile și lanțurile valorice cheie; 

o Pilonul 3 – Desprinderea de învățăminte în urma crizei prin: propunerea de creare a unui nou program 
EU4Health în valoare de 9,4 miliarde de euro, cu scopul de a îmbunătăți pregătirea UE pentru crize sanitare; 
consolidarea programului rescEU și a programului Orizont Europa; și consolidarea atât a Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, cât și a Instrumentului de ajutor umanitar. 

Inițiativa pentru 
investiții ca reacție 

la coronavirus 

Inițiativă menită să sprijine cele mai afectate sectoare și regiunile cele mai expuse din statele membre. Aceasta alocă 37 de 
miliarde de euro din fondurile structurale și de investiții europene. 
Inițiativa plus pentru investiții ca reacție la coronavirus a sporit și mai mult flexibilitatea în utilizarea bugetului UE, 
completat cu: 
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Instituție Măsură Descriere 

o 28 de miliarde de euro din fondurile structurale pentru perioada 2014-2020 care nu au fost încă alocate unor 
proiecte specifice; 

o până la 800 de milioane de euro din fondurile de solidaritate ale UE, care vor fi puse la dispoziția celor mai 
afectate state membre. 

Cadrul temporar 
pentru măsuri de 

ajutor de stat 

Include cinci tipuri de ajutor: (1) granturi directe, avantaje fiscale selective și avansuri; (2) garanții de stat; (3) împrumuturi 
publice subvenționate pentru întreprinderi; (4) garanții pentru bănci care direcționează ajutorul de stat către economia 
reală; și (5) asigurarea creditelor la export pe termen scurt. 

Aceste măsuri au fost completate cu sprijin acordat pentru activitățile de cercetare și dezvoltare legate de coronavirus, 
pentru construirea și extinderea instalațiilor de testare și pentru producția de produse relevante pentru combaterea 
pandemiei de COVID-19, precum și cu măsuri specifice de amânare a plății impozitelor și/sau suspendări ale contribuțiilor la 
asigurările sociale și măsuri specifice sub formă de subvenții salariale pentru angajați. 

Garanția aferentă 
Fondului European 

de Investiții 
(FEI) 

O sumă de 1 miliard de euro care urmează să fie pusă la dispoziție din bugetul UE ca garanție pentru FEI, pentru a se 
asigura faptul că băncile furnizează lichidități suficiente pentru a acoperi nevoile de capital ale întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) și ale întreprinderilor mici cu capitalizare medie, în special: 

o 500 de milioane de euro din garanția UE aferentă Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) sunt alocați 
garanției pentru împrumuturile COSME; 

o 100 de milioane de euro din garanția UE aferentă FEIS sunt alocați garanției pentru IMM-uri din cadrul InnovFin; 
o 250 de milioane de euro din componenta pentru inovare și infrastructură din cadrul FEIS sunt alocați 

instrumentelor de sprijin pentru IMM-uri; 
o 150 de milioane de euro sunt realocați în cadrul componentei pentru IMM-uri a FEIS de la intervenții pe termen 

mai lung la intervenții pe termen mai scurt. 

Regulile politicii 
fiscal-bugetare: 

Sprijinirea statelor membre prin asigurarea unor lichidități suficiente și prin utilizarea flexibilității posibile în temeiul 
regulilor politicii fiscal-bugetare a UE, în special: 

o ținând seama de cheltuielile suplimentare legate de criza provocată de pandemia de COVID-19 atunci când se 
evaluează respectarea regulilor politicii fiscal-bugetare a UE; și 

o adaptând eforturile bugetare solicitate statelor membre, pe baza situației specifice fiecărei țări în cazul unei 
creșteri negative sau al unor reduceri importante ale activității. 
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Instituție Măsură Descriere 

Aceste acțiuni inițiale au fost înlocuite de activarea clauzei derogatorii generale prevăzute de Pactul de stabilitate 
și de creștere. 

Instrumentul 
european de sprijin 

temporar pentru 
atenuarea riscurilor 

de șomaj într-o 
situație de urgență 

(SURE) 

O nouă inițiativă de asistență financiară în valoare totală de până la 100 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi 
pentru toate statele membre, susținută de un sistem de garanții furnizate de statele membre. SURE va ajuta statele 
membre să finanțeze în primul rând șomajul tehnic și măsuri similare luate pentru a combate riscurile pe care le prezintă 
pierderile de locuri de muncă și de venituri, precum și, ca obiectiv auxiliar, anumite măsuri legate de protecția sănătății, în 
special la locul de muncă. 

Banca Centrală 
Europeană 

Programul de 
achiziții de urgență 

pandemică 
(PEPP) 

Un program temporar de achiziție flexibilă de titluri de valoare emise de sectorul privat și de sectorul public, cu scopul de 
a contracara efectele economice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19. PEPP totalizează 750 de miliarde de euro 
și completează măsurile suplimentare de achiziție de active în valoare de 120 de miliarde de euro. 

Achiziționarea de 
efecte de comerț 

Achiziționarea de titluri comerciale de valoare cu o calitate a creditului suficientă, scopul urmărit fiind acela de a extinde 
gama de garanții eligibile în cadrul operațiunilor de refinanțare ale BCE. 

Operațiuni de 
refinanțare 

Punerea la dispoziție a unor lichidități în valoare de până la 3 miliarde de euro prin operațiuni de refinanțare, în special 
împrumuturi ieftine pentru bănci, cunoscute sub denumirea de „operațiuni de refinanțare pe termen lung” (LTRO), precum 
și simplificarea condițiilor pentru accesul la un program de creditare „direcționată” existent. 

Autoritățile 
europene de 
supraveghere 

bancară 

Eliberarea unei sume estimate de 120 de miliarde de euro sub formă de capital bancar suplimentar, care ar putea favoriza 
capacități considerabile pentru băncile din zona euro: 
o amortizoare de capital și de lichiditate – BCE le va permite băncilor să își desfășoare temporar activitatea sub nivelul 

de capital definit în orientările aferente pilonului 2, de amortizorul de conservare a capitalului și de LCR; 
o componența capitalului în raport cu cerințele din cadrul pilonului 2 – băncile vor fi autorizate parțial să utilizeze 

instrumente de capital care nu se califică drept fonduri proprii de nivel 1 de bază pentru a îndeplini cerințele aferente 
pilonului 2. Este vorba despre o măsură devansată, care fusese inițial programată să intre în vigoare în ianuarie 2021, 
odată cu revizuirea Directivei privind cerințele de capital (CRD V); 
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Instituție Măsură Descriere 

o măsuri de supraveghere – BCE va avea în vedere, de asemenea, o flexibilitate operațională în punerea în aplicare 
a măsurilor de supraveghere specifice băncilor. 

Banca Europeană 
de Investiții 

Sprijin pentru IMM-
uri 

BEI/FEI urmăresc să răspundă nevoilor de finanțare pe termen scurt ale IMM-urilor cauzate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19 prin: 
o scheme de garantare pentru bănci, pe baza programelor existente pentru aplicare imediată, mobilizând o finanțare în 

valoare de până la 8 miliarde de euro; 
o linii de lichiditate pentru bănci, în valoare de 10 miliarde de euro, cu scopul de a asigura un sprijin suplimentar 

pentru capitalul circulant al IMM-urilor și al întreprinderilor cu capitalizare medie; 
o programe de achiziționare de titluri garantate cu active pentru a transfera riscul aferent portofoliilor de împrumuturi 

acordate IMM-urilor, mobilizând un sprijin total în valoare de 10 miliarde de euro. 

Fondul de garantare 
al BEI 

Crearea unui fond de garantare paneuropean, în valoare de 25 de miliarde de euro, pentru a mobiliza până la 200 de 
miliarde de euro sub formă de investiții menite să sprijine economia reală prin intermediul băncilor locale și al altor 
intermediari financiari. Fondul va fi finanțat de statele membre ale UE proporțional cu participația lor la capitalul BEI. 

Mecanismul 
european de 

stabilitate 

Măsura de sprijin în 
contextul crizei 
provocate de 

pandemie 

Pe baza liniei de credit cu condiții mai stricte puse la dispoziție de MES, această măsură ar putea sprijini 2 % din producția 
economică a unei țări date din zona euro cu scopul de a acoperi o parte din costurile crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 (un volum combinat de aproximativ 240 de miliarde de euro în cazul în care toate cele 19 țări recurg la linia de 
credit). 

Autoritatea 
Europeană de 

Asigurări și Pensii 
Ocupaționale 

Măsuri vizând 
asigurarea 

continuității 
activității, 

a stabilității 
financiare și 
a protecției 

consumatorilor 

Măsuri precum recomandările privind o anumită flexibilitate în materie de supraveghere în ceea ce privește termenele de 
raportare și de publicare de informații sunt destinate să ajute asigurătorii să continue să își servească clienții. Mai mult, 
ținând seama de incertitudinea generală legată de dimensiunea și de durata crizei, EIOPA a îndemnat asigurătorii și 
fondurile de pensii să adopte o abordare prudentă și să atenueze impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19, de 
exemplu prin suspendarea temporară a oricărei distribuiri discreționare de dividende și răscumpărări de acțiuni, cu scopul 
de a prezerva capitalul și de a contribui la stabilitatea financiară. În fine, EIOPA a solicitat asigurătorilor să își identifice 
produsele care au fost afectate de criza provocată de pandemie și să aibă în vedere măsuri proporționale de remediere în 
cazurile în care ar putea exista un tratament inechitabil al clienților. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Anexa V – Prezentare generală a principalelor tipuri de măsuri 
de ajutor de stat luate ca răspuns la criza provocată de 
pandemia de COVID-19 

Măsură Descriere 

Granturi și infuzii de 
capital 

Obiectiv: abordarea nevoilor urgente de lichidități ale întreprinderilor. 

Plafon: 800 000 de euro per întreprindere (valoarea nominală totală 
a măsurilor)/120 000 de euro per întreprindere care își desfășoară 
activitatea în domeniul pescuitului și acvaculturii/100 000 de euro per 
întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției de 
produse agricole. 

Împrumuturi (publice) 
subvenționate 

Obiectiv: garantarea faptului că băncile continuă să acorde 
împrumuturi întreprinderilor, pentru ca acestea să își acopere nevoile 
imediate de capital circulant și de investiții. 

Plafon: rate zero ale dobânzii numai pentru împrumuturi de până la 
800 000 de euro (valoare nominală). 

Garanții 
Obiectiv: sprijinirea întreprinderilor care au nevoie de ajutor. 

Plafon: pentru împrumuturi de până la 800 000 de euro (valoare 
nominală), garanțiile pot acoperi până la 100 %. 

Asigurarea creditelor 

Obiectiv: protejarea exportatorilor europeni împotriva riscului de 
neplată de către cumpărători străini. 

Prag: din cauza pandemiei de COVID-19, toate statele membre sunt 
eliminate temporar din lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața 
privată. 

Avantaje fiscale și 
avansuri rambursabile 

Obiectiv: sprijinirea sectoarelor, a regiunilor și a tipurilor de 
întreprinderi care sunt cele mai afectate de criză. 

Prag: a se vedea granturile și injecțiile de capital. 

Subvenții salariale și 
amânarea plății 

contribuțiilor de asigurări 
sociale 

Obiectiv: sprijinirea întreprinderilor din sectoarele sau regiunile care 
sunt cele mai afectate de criza actuală și care, în lipsa acestor măsuri, ar 
fi nevoite să concedieze angajați. 

Prag: nu au fost stabilite limite ale UE. 

Măsuri specifice unui 
anumit sector: băncile 

Obiectiv: stimularea instituțiilor de credit care joacă un rol crucial în 
sprijinirea activității economice în UE. 

Prag: nu au fost stabilite limite ale UE. 

Măsuri pentru 
gospodăriile private 

Obiectiv: înlocuirea veniturilor pierdute. 

Prag: nu au fost stabilite limite ale UE. 

Sursa: Comisia Europeană. 
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Glosar 
Ajutor de stat: sprijin direct sau indirect acordat de organisme publice unei 
întreprinderi sau unei organizații, care conferă astfel acesteia un avantaj față de 
concurenții săi. 

Asistență financiară: sprijin financiar din partea UE (de exemplu prin împrumuturi) 
acordat țărilor cu dificultăți financiare pentru a le restabili sănătatea macroeconomică 
sau financiară și pentru a se asigura că acestea sunt în măsură să își îndeplinească 
obligațiile de serviciu public sau obligațiile privind balanța de plăți. 

Autoritate națională competentă: un organism național responsabil pentru 
supravegherea anumitor entități și piețe financiare (cum ar fi băncile, asigurătorii, 
fondurile de pensii, fondurile de investiții și infrastructurile de piață), având 
competența de a îndeplini anumite funcții. 

Bănci: în sensul acestui document de analiză, instituțiile de credit și firmele de investiții 
care fac obiectul legislației relevante a UE sunt considerate bănci. 

Cerința de capital de solvabilitate: cuantumul fondurilor proprii pe care trebuie să le 
dețină societățile de asigurare și de reasigurare din UE. 

Cerința de capital: cuantumul fondurilor proprii de care trebuie să dispună o bancă în 
raport cu activele sale ponderate în funcție de risc, astfel încât aceasta să fie mai bine 
pregătită să reziste la pierderi neprevăzute. 

Credit neperformant: un credit pentru care plățile datorate sunt restante de un 
anumit număr de zile (în general, 90 de zile) sau pentru care există dovezi că 
rambursarea integrală este improbabilă. 

Datorie suverană: banii datorați de administrația centrală creditorilor străini și 
naționali, care includ uneori datoriile întreprinderilor de stat și ale sistemelor de 
securitate socială. 

Eurosistem: termen colectiv utilizat pentru a desemna BCE și băncile centrale 
naționale ale statelor membre care au adoptat moneda euro. 

Evaluare pentru a se stabili dacă o instituție de credit este în curs de a intra în 
dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate (evaluare FOLTF): o evaluare 
efectuată de o autoritate de supraveghere bancară potrivit căreia o bancă se află într-
una dintre următoarele situații: (i) încalcă sau va încălca probabil în scurt timp anumite 
cerințe de reglementare într-un mod care ar justifica retragerea autorizației de 
funcționare; (ii) nivelul activelor se situează sub cel al pasivelor sau este probabil că 
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acest lucru se va petrece în viitorul apropiat; (iii) se află în imposibilitatea de a-și achita 
datoriile sau alte creanțe la scadență sau este probabil ca această situație să intervină 
în viitorul apropiat; (iv) necesită un sprijin financiar public extraordinar. 

Indicatorul efectului de levier: dimensiunea activelor unei bănci și a obligațiilor 
extrabilanțiere, fără ponderare în funcție de risc, în raport cu fondurile sale proprii 
(definite drept fonduri proprii de nivel 1). 

Piață financiară: piață pe care sunt vândute și cumpărate active financiare, cum ar fi 
acțiuni, obligațiuni, monede și instrumente derivate. 

Recapitalizare: injectarea de capital într-o societate pentru îmbunătățirea raportului 
între totalul datoriilor angajate și nivelul capitalurilor proprii. 

Rezoluție: lichidarea ordonată a unei instituții financiare aflate în dificultate, cu scopul 
de a asigura continuitatea funcțiilor esențiale ale acesteia, de a menține stabilitatea 
financiară și de a proteja fondurile publice prin reducerea la minimum a nevoii de a se 
recurge la sprijin financiar public. 

Simulare de criză: o simulare prin care se evaluează capacitatea unei instituții 
financiare de a face față diferitor scenarii de criză. 

Supravegherea bancară: monitorizarea băncilor și adoptarea unor măsuri de 
supraveghere, după caz, pentru a se asigura faptul că acestea funcționează în 
siguranță, pe baze riguroase și în conformitate cu normele și reglementările aplicabile. 

Supravegherea macroprudențială: supraveghere care vizează stabilitatea unui sistem 
financiar în ansamblul său. 

Supravegherea microprudențială: supraveghere care se concentrează pe instituțiile 
financiare individuale, ca părți componente ale unui sistem financiar. 
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Lista acronimelor 
ABE: Autoritatea Bancară Europeană 

AES-uri: autoritățile europene de supraveghere 

ANC-uri: autorități naționale competente 

ANR-uri: autorități naționale de rezoluție 

BCE: Banca Centrală Europeană 

CERS: Comitetul european pentru risc sistemic 

CRD: Directiva privind cerințele de capital 

CRR II: Regulamentul revizuit privind cerințele de capital 

CRR/CRD IV: Regulamentul privind cerințele de capital și Directiva privind cerințele de 
capital IV 

CRR: Regulamentul privind cerințele de capital 

CSF: Consiliul pentru Stabilitate Financiară 

DG: direcție generală 

ECFIN: Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei 

EDIS: Sistemul european de asigurare a depozitelor 

EFB: Consiliul bugetar european 

EIOPA: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale 

EMIR: Regulamentul privind infrastructura pieței europene 

ESMA: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 

FEI: Fondul european de investiții 

FEIS: Fondul european pentru investiții strategice 

FESF: Fondul european de stabilitate financiară 
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FISMA: Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor 
de Capital din cadrul Comisiei 

FMI: Fondul Monetar Internațional 

FOLTF: instituție în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate 
(failing or likely to fail) 

FUR: Fondul unic de rezoluție 

IAIS: Asociația internațională a organismelor de supraveghere a asigurărilor 

IFRS: Standardele internaționale de raportare financiară 

IMM-uri: întreprinderi mici și mijlocii 

IORP II: Directiva privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de 
pensii ocupaționale 

LCR: indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate 

MES: Mecanismul european de stabilitate 

MESF: Mecanismul european de stabilitate financiară 

MiFID: Directiva privind piețele instrumentelor financiare 

MiFIR: Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare 

MUR: Mecanismul unic de rezoluție 

MUS: Mecanismul unic de supraveghere 

PDE: procedura aplicabilă deficitelor excesive 

PDM: procedura privind dezechilibrele macroeconomice 

PEPP: Programul de achiziții de urgență pandemică 

PIB: produsul intern brut 

PSC: Pactul de stabilitate și de creștere 

SESF: Sistemul european de supraveghere financiară 

Solvabilitate II: Directiva privind accesul la activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare 
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SRB: Comitetul Unic de Rezoluție 

SURE: Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj 
într-o situație de urgență 

TMD: tranzacție monetară definitivă 

UE: Uniunea Europeană 

UPC: uniunea piețelor de capital 
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