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Rezoluția bancară: eforturile au fost demarate, dar mai
este o cale lungă de parcurs, arată Curtea de Conturi
Europeană
După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Unic
de Rezoluție, care a fost creat pentru a se asigura rezoluția băncilor în UE, este încă „un șantier
în curs”. Rezoluția înseamnă restructurarea, cu costuri minime pentru contribuabili, a unei
bănci aflate în curs de a intra în dificultate, în scopul protejării stabilită ții financiare și a
interesului public. Curtea a identificat deficiențe în ceea ce privește elaborarea planurilor de
contingență pentru rezoluția bancară de către comitet, care a fost nevoit să își asume
responsabilități foarte importante într-un interval de timp foarte scurt.
Comitetul Unic de Rezoluție este un element-cheie al uniunii bancare europene. Înființat în urma
crizei financiare din 2008, misiunea comitetului este de a asigura rezoluția băncilor aflate în curs
de a intra in dificultate de așa manieră încât să se reducă la minimum impactul asupra stabilității
financiare și a economiei reale a statelor membre din zona euro și nu numai.
Curtea a identificat deficiențe la nivelul pregătirii tuturor tipurilor de măsuri de rezoluție bancară
care s-ar putea dovedi necesare. În opinia sa, deși comitetul a depus eforturi considerabile întrun ritm susținut pentru a se asigura că sunt disponibile cel puțin versiuni preliminare ale
„planurilor de rezoluție” pentru majoritatea băncilor, planurile pe care le-a adoptat până în
prezent nu respectă standardele stabilite.
„Înființarea comitetului de la zero a reprezentat o provocare considerabilă”, a declarat
domnul Kevin Cardiff, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Deși este
adevărat că deficiențele trebuie privite din perspectiva faptului că activitatea comitetului era doar
la început, acesta mai are încă o cale lungă de parcurs.”
Curtea formulează un număr de recomandări în ceea ce privește normele și orientările pentru
planurile de rezoluție, precum și în ceea ce privește elaborarea acestora. De asemenea, Curtea a
abordat problemele legate de efectivul de personal și de cadrul legislativ aplicabil comitetului.
Potrivit Curții, comitetul ar trebui mai întâi să stabilească data până la care trebuie să fie elaborat
primul plan de rezoluție conform cu cadrul de reglementare pentru fiecare bancă. În acest sens,
băncile ar trebui să fie prioritizate în funcție de riscul lor de a intra în dificultate. Fiecare plan ar
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trebui să abordeze posibilitatea de rezoluție a băncii în cauză, precum și identificarea
obstacolelor semnificative și chestiunea fezabilității și a credibilității strategiilor alese.
Pentru a se asigura că sectorul bancar dispune de o capacitate suficientă de absorb ție a
pierderilor, comitetul trebuie, de asemenea, să finalizeze sistemul de norme și de orientări
pentru planificarea rezoluțiilor, inclusiv politica pentru determinarea cerinței minime de fonduri
proprii și datorii eligibile ale băncii. Este necesar să se procedeze la elaborarea sau, după caz, la
actualizarea unor note de orientare și a manualului de planificare a rezoluțiilor.
Curtea a constatat că întârzierile de la nivelul recrutării au avut un impact negativ asupra tuturor
domeniilor de activitate ale comitetului, în ciuda angajamentului și a motivației de care a dat
dovadă personalul său. Comitetul trebuie să își accelereze eforturile de recrutare și să își doteze
serviciul de resurse umane cu un efectiv adecvat, în special în ceea ce prive ște posturile mai
specializate și cele de nivel ierarhic superior. Dacă țintele în materie de personal nu pot fi atinse
sau dacă sunt necesare măsuri provizorii, comitetul ar trebui să aibă în vedere soluții alternative.
Repartizarea sarcinilor operaționale între autoritățile naționale și comitet, precum și repartizarea
responsabilităților continuă să fie neclare, iar echipele interne de rezoluție nu sunt dotate cu un
efectiv de personal suficient. În opinia Curții, comitetul trebuie să rezolve urgent aceste
probleme.
Note către editori
Pentru a se evita reproducerea unei crize financiare ca cea din 2008, UE a creat noi structuri
instituționale menite să asigure un sector financiar mai sigur. Printre acestea se numără
mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Prezentul raport se
concentrează pe Comitetul Unic de Rezoluție, care, împreună cu autoritățile naționale de
rezoluție din zona euro, formează mecanismul unic de rezoluție. În domeniul de competență al
comitetului intră în jur de 140 de bănci.
Autoritățile de supraveghere sunt responsabile de supravegherea prudențială permanentă a
băncilor care intră în domeniul lor de competență. În cazul în care măsurile de redresare sau de
intervenție nu sunt eficace, banca în cauză este evaluată ca fiind „în curs de a intra în dificultate
sau susceptibilă de a intra în dificultate”, moment în care intervin autorită țile de rezoluție.
Comitetul, cu sprijinul autorităților naționale de rezoluție, este responsabil de planificarea de
contingență a rezoluției tuturor băncilor semnificative și a băncilor mai puțin semnificative
transfrontaliere din zona euro.
Rezoluția intervine atunci când autoritățile stabilesc că o bancă este în curs de a intra în
dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate și nu există nicio intervenție din partea
autorităților de supraveghere sau a sectorului privat care să împiedice acest curs al lucrurilor. În
cazul în care există un interes public, se procedează la rezoluția băncii; în caz contrar, se aplică
procedurile naționale de insolvență. Rezoluția ar trebui să asigure continuitatea funcțiilor critice
ale băncii și să mențină stabilitatea financiară. Obiectivul este de a se evita în viitor operațiunile
de salvare a unor bănci și, astfel, de a se reduce costurile pentru contribuabili.
Raportul special nr. 23/2017, 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”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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