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Rezumat. Scopul studiului constă în prezentarea noii structuri 

europene a supravegherii financiare apărut ca o necesitate la deficienţele 
supravegherii financiare la nivel european evidenţiate de criza actuală 
financiară. Articolul prezintă prin prisma raportului conceput de Grupul de 
Larosière principalele elemente declanşatoare şi de antrenare ale crizei 
financiare, deficienţele în domeniul administrării riscurilor, deficienţele în 
reglementarea guvernanţei corporative, insuficienţele în aplicarea cadrului de 
reglementare şi în supravegherea aspectelor legate de administrarea 
riscurilor. 
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1. Introducere 
Actuala criză financiară a evidenţiat deficienţele supravegherii financiare 

la nivel european, arătând fragmentarea supravegherii în cadrul graniţelor 
statelor membre UE, în condiţiile în care pieţele financiare şi-au dezvoltat 
intens activitatea transfrontalieră odată cu integrarea considerabilă a acestor 
pieţe. 

Reforma europeană în domeniul supravegherii pieţelor financiare s-a 
bazat pe conceptul evoluţiei, conform căruia Structura Lamfalussy a 
Comitetelor de Supraveghere organizată la trei niveluri realizează o 
convergenţă semnificativă în exercitarea acestei activităţi la nivelul statelor 
membre UE. O anumită convergenţă în domeniul supravegherii s-a realizat, dar 
aceasta nu a fost suficient de avansată ca să trateze la nivel european actuala 
criză financiară şi să minimizeze eficienţa supravegherii macroprudenţiale 
(Commission of the European Communities, 2009b). 

Numeroase studii în domeniu (Borio, 2005, Brunnermeier et al., 2009) 
argumentează faptul că actuala criză financiară a dezvăluit nevoia ca, pe lângă o 
supraveghere consolidată a instituţiilor individuale, să se aloce surse pentru 
realizarea unei abordări macroprudenţiale, reducând astfel riscul sistemic. 

Tumpel-Gugerell (2009) ajunge la concluzia că autoreglementarea nu este 
suficientă pentru pieţele şi instituţiile financiare care au o importanţă sistemică 
(pot influenţa stabilitatea sistemului financiar). 

Riscurile pot afecta stabilitatea sistemului financiar, care derivă şi din 
concentrarea pe un număr redus de instituţii financiare şi din interdependenţele 
între acestea şi componentele sistemului financiar (Trumpel-Gugerell, 2009). 
De exemplu, falimentul Lehman Brothers şi impactul pe care l-a avut asupra 
AIG şi Bear Stearns.  

Totodată, în contextul crizei actuale s-a dovedit faptul că doar prin 
sprijinul statelor marile grupuri financiar-bancare au putut depăşi efectele 
acesteia, corelat cu impactul puternic al efectelor crizei celorlalte entităţi din 
economie, fiind evident faptul că menţinerea stabilităţii financiare face parte din 
interesul public.  

În aceste condiţii, Comisia de Larosière este mandatat să analizeze şi să 
propună rezoluţii la: 

 modul în care se poate organiza supravegherea pieţelor financiare la 
nivel european, astfel încât să asigure situaţia prudenţială a instituţiilor 
financiare, funcţionarea potrivită a pieţelor, precum şi interesul 
deponenţilor şi al investitorilor financiari, 
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 modul în care trebuie să se asigure întărirea controlului în vederea 
stabilităţii financiare, elaborarea de sisteme de avertizare timpurie şi de 
prevenire a riscurilor la nivel european, 

 modul în care trebuie să coopereze autorităţile europene cu alte state în 
vederea menţinerii stabilităţii financiare. 

Grupul de Larosière a analizat alocarea sarcinilor şi a responsabilităţilor la 
nivel naţional al statelor membre UE, precum şi la nivel european, publicând pe 
25 februarie 2009 raportul intitulat „High-level group of financial supervision 
in the EU” (de Larosière et al., 2009), care în patru capitole recomandă 31 de 
măsuri în vederea creării noii arhitecturi europene de supraveghere financiară. 

2. Raportul de Larosière  
Ca urmare a crizei economico-financiare din perioada 2007-2008, 

preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, îi solicită, în octombrie 
2008, lui Jaques de Larosière, fost preşedinte al Băncii Centrale a Franţei, fost 
membru al Comisiei Delors, să prezideze o comisie la nivel înalt (High-Level 
Group on Supervision) format din opt specialişti independenţi recunoscuţi la 
nivel internaţional (Leszek Balcerowicz, fost ministru de finanţe al Poloniei, 
fost preşedinte al Băncii Centrale a Poloniei, Callum Mc Carthy, fost preşedinte 
al Autorităţii de Supraveghere Britanică, Rainer Masera, fost conducător al 
grupului financiar SAN PAOLO IMI, Lars Nyberg, vicepreşedinte al Băncii 
Centrale a Suediei, membru al Comitetului de Supraveghere Bancară de la 
Basel, Otmar Issing, fost membru al Consiliului de Administraţie al BCE, Onno 
Ruding, fost ministru de finanţe al Olandei, fost conducător al grupului 
Citicorp, José Pérez Fernandez, fost membru al Consiliului de Administraţie al 
Băncii Centrale a Spaniei) să facă recomandări concrete în domeniul 
reglementării şi supravegherii financiare viitoare a pieţelor financiare europene. 

Raportul, publicat în februarie 2009, are patru capitole cu următorul 
cuprins: 

1. Cauzele crizei financiare, 
2. Recomandări ale măsurilor politice şi de reglementare, 
3. Recomandări ale măsurilor în domeniul supravegherii la nivel UE, 
4. Recomandări ale măsurilor în domeniul colaborării internaţionale (de 

Larosière et al., 2009). 
Raportul prezintă, printre principalele elemente declanşatoare şi de 

antrenare ale crizei financiare, deficienţele în domeniul administrării riscurilor, 
deficienţele în reglementarea guvernanţei corporative, insuficienţele în 
aplicarea cadrului de reglementare şi în supravegherea aspectelor legate de 
administrarea riscurilor. 
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Primul capitol, „Cauzele crizei financiare”, scoate în evidenţă legătura 
dintre factorii care au condus la declanşarea crizei financiare, dintre care cei 
mai mulţi factori au caracter complex. 

 
Tabelul 1 

Principalii factori declanşatori ai crizei financiare actuale 

Factori macroeconomici 
De exemplu, lichiditate abundentă, rate scăzute ale dobânzilor de 
politică monetară, politici monetare laxe – în special în SUA, acumulare 
semnificativă a discrepanţelor internaţionale, evaluare inadecvată a 
riscurilor, transferuri de fonduri semnificative. 

Abordarea riscului 
Absenţa transparenţei la nivelul firmelor, supraveghetorilor şi 
reglementatorilor a condus la crearea „sistemului bancar din umbră” şi la 
modelul de tip „iniţiază şi distribuie” (originate and distribute) a produselor 
derivate şi sofisticate necunoscute de publicul căreia i se adresa. 

Agenţii de rating Scăderea dramatică a evaluării produselor structurate, conflicte de 
interese semnificative. 

Guvernanţa corporativă Slaba calitate a managementului şi acţionarilor instituţiilor financiare, 
sisteme de bonusuri cu lacune în modul de apreciere a rezultatelor. 

Reglementare, 
supraveghere 

Abordare prociclică, adaptarea metodei marcării la piaţă, deficienţe în 
domeniul reglementării produselor derivate, analiza inadecvată a 
riscurilor macroprudenţiale. 

Slăbiciunile instituţiilor 
financiare internaţionale 

IMF, FSF, G20 şi coordonarea neconformă a acestor instituţii. 

Sursa: de Larosière et al., 2009. 
 
Supravegherea macroprudenţială nu este un concept nou, conform Borio 

(2005, p. 10) este o idee veche, Banca Reglementelor Internaţionale, încă în anii 
’70, face referire la nevoia abordării sistematice a proceselor de reglementare şi 
de supraveghere. 

Specialişti recunoscuţi în lucrările lor (Borio, 2005, Borio, White, 2004, 
Crockett, 2000) prezentau lipsa componentei macroprudenţiale în procesele de 
reglementare şi supraveghere la nivel european. 

Supravegherea macroprudenţială reprezintă o abordare care permite 
asigurarea stabilităţii sistemului financiar, limitând riscurile la nivelul 
sistemului, iar cea microprudenţială limitează riscurile la nivelul băncilor, luate 
individual. Abordarea macroprudenţială la nivelul sistemului financiar porneşte 
de la premisa că riscul agregat depinde de comportamentul colectiv al 
instituţiilor din care aceasta este compus (Borio, 2003). 

Conform lui Crockett (2000), Borio (2003), Chull (2006), caracteristicile 
şi diferenţele dintre cele două abordări se referă la obiectiv, la modalitate de 
implementare, la caracteristicile riscului, la expunerea la riscul sistemic, la 
utilizarea instrumentelor şi la scopul principal. 
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Raportul de Larosière, în capitolul al doilea, „Recomandări ale măsurilor 
politice şi de reglementare”, scoate în evidenţă importanţa supravegherii 
macroprudenţiale în vederea monitorizării şi evaluării pericolelor potenţiale 
pentru stabilitatea financiară. 

Tabelul 2 
Supravegherea macroprudenţială 

Analiză macroeconomică şi 
macroprudenţială de calitate 

Evitarea politicilor monetare prea laxe, necesitatea analizării 
apariţiei „baloanelor financiare”, aplicarea unei politici monetare 
restrictive în condiţiile creşterii nesustenabile a capitalurilor sau a 
creditelor. 

Reforma reglementărilor 
Acordului de capital Basel II 

Creşterea nivelului şi înăsprirea structurii capitalului adecvat, 
abordare anticiclică, abordarea provizionării, limitarea şi măsurarea 
riscului de lichiditate, reglementarea mai strictă a elementelor din 
afara bilanţului, definirea comună a capitalului propriu. 

Agenţii de rating 

Noua structură înfiinţată la nivel european – Autoritate europeană 
pentru valori mobiliare şi pieţe (European Securities and Markets 
Authority) – va supraveghea activitatea acestor agenţii, odată cu 
regândirea rolului pe care acestea o îndeplinesc în cadrul 
sistemului financiar, reforma în modul de calificare, evaluare a 
titlurilor de valoare securitizate. 

Sistem contabil 
Întărirea capacităţii de coordonare a IASB, extinderea rolului 
metodei marcării la piaţă, dezvoltarea metodelor de evaluare a 
titlurilor de valoare. 

Asigurare Implementarea Directivei Europene Solvency II, asigurarea 
consolidată la nivel de grup. 

Competenţe de supraveghere, 
sancţiuni 

La nivelul UE trebuie întărit efectul sancţiunilor efective. 

Sisteme de bănci paralele 

Trebuie reglementată şi supravegheată oricare parte a sistemului 
financiar care prezintă un risc potenţial, trebuie introdusă 
obligativitatea publicării cadrului informaţional cu privire la fondurile 
speculative, companii de tip private equity, pieţele nereglementate 
(OTC) şi reglementat comportamentul conducătorilor acestor 
instituţii. 

Piaţa derivativelor, titluri 
securitizate 

Standardizarea şi simplificarea derivativelor, înfiinţarea la nivel 
european a unei case de compensaţii şi decontare pentru CDS-uri 
(credit default swap). 

Fonduri de investiţii financiare Întărirea reglementărilor în acest domeniu la nivel european, în 
principal din punct de vedere al deponenţilor. 

Sursa: de Larosière et al., 2009. 
 
Raportul ia atitudine în vederea reglementării în mod uniform la nivel 

european şi scoate în evidenţă acele domenii unde nu s-au realizat încă aceste 
deziderate, şi anume în domeniul guvernanţei corporative sau al sistemului de 
bonusuri alocate rezultatelor. Gestionarea crizei financiare s-a dovedit a fi 
ineficientă. Astfel, Raportul propune instituirea de urgenţă a unui cadru 
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transparent şi credibil al crizei de către toate statele membre UE în mod 
uniform, luând în considerare aceleaşi instrumente şi proceduri. Obstacolele 
legale şi juridice la nivelul statelor membre trebuie eliminate şi standardizate 
procedurile de asigurare a deponenţilor. În vederea împărţirii poverii crizei 
transfrontaliere, trebuie elaborat un cadru unitar de reglementare şi 
supraveghere al sistemului. 

Actuala criză a demonstrat că metodele sofisticate de administrare a 
riscurilor bancare promovate de Acordul de Capital Basel II şi-au dovedit 
limitele, în special cele referitoare la CRD IV (Capital Requirements Directive), 
iar măsurile vizate se referă la: 

a. Indicatorul simplificat de solvabilitate asigură măsurarea şi limitarea 
creşterii nesustenabile a bilanţului unei instituţii de credit, 

b. Provizioanele dinamice constituite în perioada de avânt economic şi 
destinate acoperirii pierderilor înregistrate în perioada de recesiune economică, 

c. Standardele de lichiditate imediată comensurează măsura în care 
activele foarte lichide ale unei instituţii de credit acoperă ieşirile de flux de 
numerar în condiţii de stres pe parcursul unei luni,  

d. Indicatorul de finanţare stabilă semnalizează situaţia în care creşterea 
bilanţului se realizează într-o măsură disproporţionată pe seama unor pasive 
insuficient de stabile. 

Capitolul trei al Raportului, „Recomandări ale măsurilor în domeniul 
supravegherii la nivel UE”, prezintă noul cadru arhitectural de supraveghere 
(tabelul 3). 

Tabelul 3 
Noua arhitectură de supraveghere financiară 

În vederea organizării 
supravegherii 
macroprudenţiale 
înfiinţarea Consiliului 
European de Risc 
Sistemic (European 
Systemic Risk Council - 
ESRC) 

Constituit sub egida ECB şi Comisia Europeană, acest consiliu se va 
ocupa de supravegherea macroprudenţială şi de managementul riscului 
sistemic, cu obiectivul de a monitoriza şi evalua ameninţările potenţiale la 
adresa stabilităţii financiare care sunt determinate atât de evoluţiile 
macroeconomice, cât şi ale sistemului financiar. 
Acest consiliu va furniza evaluări privind creşterea expunerii la riscuri la 
nivelul sistemului economic şi financiar, şi va emite recomandări privind 
măsurile necesare contracarării efectelor acestora. 
Rolul primordial în realizarea unei activităţi eficiente de supraveghere 
macroprudenţială îl vor avea băncile centrale din statele membre UE, 
care au şi în prezent principalele responsabilităţi privind stabilitatea 
monetară şi financiară, incluzând guvernatorii celor 27 de bănci centrale 
şi preşedintele BCE în conducerea ESRC, pe lângă autorităţile naţionale 
care sunt responsabile de supravegherea microprudenţială. 
Crearea ESRC va soluţiona una dintre problemele fundamentale 
evidenţiate în contextul crizei, şi anume vulnerabilitatea sistemului 
financiar în faţa unor riscuri sistemice. La nivel internaţional ESRC va 
colabora cu FMI, FSF şi G20. 
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Crearea unui nou Sistem 
European de 
Supraveghere Financiară 
(European System of 
Financial Supervision - 
ESFS) care transformă 
comitetele actuale de 
nivel trei în autorităţi 
europene în domeniu 

La nivelul UE supravegherea microprudenţială va fi efectuată de cele trei 
autorităţi europene de supraveghere (European Banking Authority - EBA, 
European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA, 
European Securities Authority - ESA), care vor fi transformate cu 
personalitate juridică şi vor avea competenţe lărgite faţă de cea existentă 
în prezent la nivelul trei. Ele vor contribui la elaborarea unui set unic de 
norme armonizate, la îmbunătăţirea supravegherii instituţiilor 
transfrontaliere prin elaborarea unor cerinţe şi abordări comune în 
materie de supraveghere şi vor contribui la soluţionarea unor litigii între 
autorităţile naţionale de supraveghere. 
Principalele sarcini ale ESFS sunt legate de: 
- asigurarea unui set unic de norme armonizate pe baza unor criterii care 

se vor anunţa în legislaţia comunitară, 
- garantarea aplicării coerente a normelor UE,  
- crearea unei culturi comune în materie de supraveghere şi asigurarea 

de practici de supraveghere coerente prin elaborarea unor programe 
comune de formare profesională şi participare în calitate de observatori 
la reuniunile colegiilor autorităţilor de supraveghere şi prin promovarea 
delegării sarcinilor şi responsabilităţilor de la o autoritate naţională la 
alta, 

- prerogative totale de supraveghere pentru anumite entităţi cu activităţi 
paneuropene, cu responsabilităţi de investigare, inspecţii la faţa locului 
şi decizii de supraveghere, 

- garantarea unei reacţii coordonate în situaţii de criză prin facilitarea 
colaborării şi schimbul de informaţii între autorităţile competente, 
verificarea fiabilităţii informaţiilor care să ajute la definirea şi 
implementarea deciziilor adecvate, 

- autorizarea şi supravegherea agenţiilor de rating şi a infrastructurilor 
„post-trading”, 

- colectarea informaţiilor macroprudenţiale prin agregarea informaţiilor 
microprudenţiale pertinente pentru crearea unei baze de date europene 
centrale care să fie administrată de autorităţile europene de 
supraveghere, 

- asumarea unui rol internaţional încheind acorduri tehnice cu organizaţii 
internaţionale şi cu administraţiile ţărilor terţe de acelaşi nivel, precum 
şi prin asistarea Comisiei Europene în luarea deciziilor de echivalenţă 
referitoare la regimurile de supraveghere din ţările terţe, 

- măsuri de salvgardare prin crearea cadrului de exercitare a 
componentelor prezentate în mod exhaustiv şi detaliat în legislaţia 
sectorială aplicabilă, în deplină conformitate cu prevederile Tratatului 
de la Lisabona. 

Sursa: de Larosière et al., 2009. 
 
ESFS va intra în funcţiune în două etape: 
1. etapă de pregătire în perioada 2010-2011, 
2. etapă de creare a cadrului juridic al ESFS în perioada 2011-2012. 
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După trei ani de funcţionare se propune revizuirea activităţii ESFS în sens 
de evaluare a eficienţei şi a eficacităţii activităţii şi, dacă este cazul, formularea 
de propuneri în sensul comasării autorităţii de supraveghere bancară cu cea a 
asigurărilor, formând o nouă autoritate de stabilitate financiară, iar cea de 
supraveghere în domeniul valorilor mobiliare să aibă competenţe în domeniul 
pieţelor şi activităţilor de afaceri pe toate cele trei segmente ale pieţei 
financiare, cu lărgirea competenţelor în acest domeniu. 

Comitetul Director propus în raport este format din reprezentanţii celor 
trei autorităţi europene de supraveghere şi ai Comisiei Europene, iar Consiliul 
de Supraveghere al fiecărei autorităţi europene de supraveghere este format din 
pretendenţii autorităţilor europene de supraveghere, din pretendenţii 
autorităţilor naţionale de supraveghere corespunzătoare şi observatori din partea 
Comisiei Europene, al ESRC şi un reprezentant al autorităţii naţionale de 
supraveghere corespunzătoare. 

Ultimul capitol al raportului, intitulat „Recomandări ale măsurilor în 
domeniul colaborării internaţionale”, pune accent pe reformularea 
responsabilităţilor în domeniul armonizării reglementărilor în domeniu la nivel 
global, propunând ca autoritate responsabilă Forumul Stabilităţii Financiare 
(Financial Stability Forum – FSF) în vederea prevenirii crizelor majore în 
viitor. FSF va trebui să colaboreze cu FMI în vederea întăririi capacităţii de 
finanţare a deficitelor de balanţă şi prin punerea la dispoziţia Fondului de sume 
suplimentare. Totodată, este prezentată importanţa organizării coerente a repre-
zentativităţii UE în noua arhitectură financiară a economiei globale (FSB, 2009). 

În cadrul supravegherii şi controlului macroprudenţial, Fondului Monetar 
Internaţional i-ar reveni responsabilitatea elaborării unui sistem de prevenire 
timpurie a stabilităţii financiare la nivel mondial, împreună cu elaborarea şi 
prezentarea hărţii riscurilor internaţionale şi a registrului de evidenţă a 
creditelor angajate. 

Toate ţările membre ale FMI trebuie să participe la un program de testare 
la stres coordonată la nivel european de Comisia Europeană a Supraveghetorilor 
Bancari (Committee of European Banking Supervisiors – CEBS). 

3. Rolul Comisei Europene şi reformarea supravegherii financiare pe baza 
recomandărilor Raportului de Larosière 

Implicându-se activ în procesul de reinstaurare a încrederii în instituţiile 
financiare, în toamna anului 2009 Comisia Europeană a adoptat un pachet de 
proiecte legislative bazate pe recomandările reieşite din Raportul de Larosière. 

La nivel european s-au întreprins acţiuni privind managementul eficient al 
crizei, o prioritate şi consecinţă a actualei stări economice, a creşterii 
complexităţii produselor financiare şi a gradului de integrare a pieţei unice. 
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Acţiunile autorităţilor europene pe linia reformării pot fi împărţite în iniţiative 
de modificare a reglementărilor prudenţiale şi schimbări la nivelul arhitecturii 
sistemului de supraveghere. 

În baza raportului prezentat de acest grup, Comisia Comunităţilor 
Europene (Commission of the European Communities, 2009b) a propus 
reformarea cadrului european de supraveghere financiară, acesta urmând să fie 
alcătuit din doi piloni. 

Pilonul I – Consiliul European pentru Riscuri Sistemice (European 
Systemic Risk Council -ESRC), responsabil cu monitorizarea şi evaluarea 
pericolelor potenţiale pentru stabilitatea financiară care rezultă în urma 
evoluţiilor macroeconomice şi a celor din cadrul sistemului financiar în 
ansamblu (supraveghere macroprudenţială). Reforma la acest nivel, cel 
macroprudenţial, are drept scop o mai bună integrare a pieţelor financiare prin 
implicarea tuturor băncilor centrale din statele membre UE, precum şi un dublu 
rol: pe de o parte, de analiză a informaţiilor semnificative privind contextul 
macroeconomic şi evoluţiile macroprudenţiale ale tuturor componentelor 
sistemelor financiare naţionale, iar, pe de altă parte, lansarea de avertismente de 
risc macroprudenţial şi de transmitere a acestora către autorităţile cu atribuţii în 
acest domeniu. 

Înfiinţarea ESRC evidenţiază faptul că actualul cadru de supraveghere nu 
pune suficient accent pe analiza macroprudenţială, aceasta fiind fragmentată, 
realizată de autorităţi diferite la niveluri diferite şi pe faptul că nu există 
mecanisme care să garanteze că avertismentele şi recomandările cu privire la 
riscurile macroprudenţiale sunt transpuse în acţiuni concrete. 

Conform recomandării Raportului, acest organism este format din 
preşedintele şi vicepreşedintele BCE, preşedinţii băncilor centrale naţionale şi 
preşedinţii celor trei autorităţi europene de supraveghere.  

Smaghi (2009) consideră că abordarea macroprudenţială trebuie să aibă 
două preocupări principale: pe de o parte, monitorizarea şi analiza riscului 
sistemic, pe de altă parte, limitarea riscurilor identificate, care necesită un 
instrumentar specific. În cadrul monitorizării şi analizei riscului sistemic trebuie 
luat în considerare că analiza trebuie să cuprindă toate componentele sistemului 
financiar, respectiv pieţe, instituţii, infrastructuri, precum şi modul lor de 
interacţiune, interacţiunile dintre sistemul financiar şi economia în ansamblu şi, 
nu în ultimul rând, evoluţia continuă a pieţelor şi inovaţia în cadrul sistemului 
financiar. 

Legat de limitarea riscului identificat, aceasta ridică problema limitării 
riscului agregat şi a externalităţilor negative, a abordării unui set de măsuri 
specifice de către autorităţile competente, vizând evitarea ciclicităţii şi limitarea 
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contagiunii în cazul apariţiei anumitor disfuncţionalităţi la nivelul unei instituţii 
sau la nivelul unui anumit sector al pieţei financiare. 

Pilonul II - un Sistem European de Supraveghere Financiară (European 
System of Financial Supervisors - ESFS) format din autorităţile naţionale de 
supraveghere financiară care vor lucra în parteneriat cu noile autorităţi europene 
de supraveghere (Autoritate Bancară Europeană, European Banking Authority - 
EBA; Autoritate Europeană în Domeniul Asigurărilor şi Pensiilor Ocupaţionale, 
European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA; Autoritate 
Europeană în Domeniul Valorilor Mobiliare, European Securities Authority - 
ESA) pentru asigurarea solidităţii financiare la nivelul societăţilor financiare 
individuale şi a protecţiei utilizatorilor de servicii financiare. 

Noua reţea se întemeiază pe responsabilităţi comune, care se consolidează 
reciproc, combinând supravegherea la nivel naţional cu centralizarea anumitor 
sarcini la nivel european. 

Implementarea ambilor piloni ai noului sistem de supraveghere este 
esenţială pentru realizarea unor sinergii importante, pentru consolidare 
reciprocă cu impact asupra stabilităţii financiare şi asigurarea unui cadru de 
supraveghere macro-micro conectat integral. 

În domeniul supravegherii macroprudenţiale Comisia Europeană a 
înfiinţat Consiliul European pentru Riscuri Sistemice (European Systemic Risk 
Council - ESRC) ca un nou organism independent, responsabil pentru 
garantarea stabilităţii financiare prin exercitarea supravegherii macroprudenţiale 
la nivel european, aşa cum a fost propus în capitolul trei al Raportului de 
Larosière. Comisia Europeană a adoptat propuneri de modificare a Directivelor 
2006/48/EC şi 2006/49/EC, astfel (Commission of the European Communities, 
2009a): 

1. solicitarea de cerinţe suplimentare de capital pentru operaţiunile de 
resecuritizare, care reprezintă instrumente financiare sofisticate, care 
expun instituţiile financiare la riscuri semnificative, de multe ori greu 
de evaluat, 

2. cerinţe de capital suplimentare pentru portofoliul de tranzacţionare, 
modificarea vizând modul de evaluare a riscurilor asociate acestuia, în 
măsură să reflecte potenţialele riscuri rezultate din evoluţiile pieţei, 

3. cerinţe de publicitate privind expunerile securitizate, în scopul sporirii 
transparenţei şi al înţelegerii profilului de risc al instituţiilor financiare, 

4. politicile şi practicile de remunerare ale instituţiilor financiare, cu 
posibilitatea sancţionării celor care încurajează sau recompensează 
asumarea excesivă a riscurilor. 

În prezent, la nivelul Uniunii Europene a fost abordată posibilitatea 
modificării cerinţelor de capital suplimentare pentru creditele rezidenţiale 
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exprimate în valută care ar trebui aplicate creditelor pentru care raportul dintre 
valoarea creditului şi valoarea garanţiei depăşeşte un anumit nivel, ceea ce 
indică practici de creditare neresponsabile, eliminarea opţiunilor naţionale 
pentru a evita diferenţele în implementarea reglementărilor europene la nivelul 
statelor membre, precum şi provizionarea dinamică a pierderilor aşteptate; 
astfel instituţiile financiare ar trebui să constituie provizioane pentru pierderile 
inerente aşteptate din riscul de credit în perioadele de creştere economică, 
favorabile, iar în perioadele nefavorabile, aceste provizioane urmează a fi 
anulate pentru a acoperi pierderile raportate. Provizionarea dinamică ar trebui să 
fie aplicată atât pentru elementele bilanţiere, cât şi pentru elementele 
extrabilanţiere, ar trebui să fie aplicată la nivel individual şi consolidat şi să se 
bazeze pe o metodologie comună. 

Astfel, se impune revizuirea prevederilor Acordului de Capital Basel II, 
care să ofere posibilitatea creşterii treptate a nivelului de capital minim necesar, 
abordarea şocurilor, implementarea unui management riguros al lichidităţii şi 
eliminarea prociclicităţii. 

Implementarea Pilonului II presupune dezvoltarea de metode pentru 
determinarea gradului de adecvare a capitalului necesar acoperirii altor riscuri 
decât cele reglementate în cadrul Pilonului I.  

Activitatea de supraveghere în cadrul Pilonului II implică o colaborare 
strânsă cu structurile supravegheate, care la rândul lui presupune din partea 
instituţiilor de credit implementarea procesului intern de evaluare a adecvării 
capitalului la riscuri (ICAAP), ca parte integrantă a activităţii zilnice de 
management, a planificării strategice, a procesului de evaluare a performanţei, 
iar din partea autorităţii implică evaluarea ICAAP şi a abordărilor din Pilonul I.  

Obiectivul principal este protejarea contribuabililor europeni de situaţii 
asemănătoare celor din toamna anului 2008, iar acest proiect a fost transmis 
ECOFIN şi ulterior supus aprobării Parlamentului European. 
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Sursa: de Larosière, 2009, p. 57. 

 
Figura 1. Cadrul structurii instituţionale europene 
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Reprezentativitatea exerciţiului a fost asigurată prin includerea a 91 de 
grupuri bancare din 20 de ţări membre UE, care deţin 65% din totalul activelor 
la nivel UE. Exerciţiul s-a desfăşurat la nivel consolidat şi s-a stabilit că pot 
participa grupuri bancare din fiecare stat membru al UE pentru acoperirea a cel 
puţin 50% din activele bancare ale ţării respective. 

Scenariul de bază presupune un reviriment economic lent faţă de 
recesiunea din 2008-2009, se estimează o recuperare lentă a creşterii economice 
(creştere PIB UE27 va fi de 1% pentru 2010 şi de 1,7% pentru 2011). În acelaşi 
timp, rata şomajului rămâne la un nivel ridicat pentru anumite ţări datorită 
efectelor întârziate ale recesiunii economice. Ratele inflaţiei, exprimate prin 
nivelul preţurilor de consum, se menţin la un nivel general stabil, cu unele 
variaţii în anumite ţări datorate structurii ciclice sau măsurilor fiscale adoptate. 

Şocul advers presupune un şoc al încrederii la nivel global, care afectează 
în sens negativ cererea agregată şi o componentă specifică a UE materializată 
printr-un şoc asupra randamentelor provenite din înrăutăţirea situaţiei datoriilor 
suverane. Impactul riscului suveran este diferenţiat la nivelul ţărilor pentru a se 
lua în considerare particularităţile fiecărei economii naţionale ale statelor 
membre UE. 

Scenariul advers presupune o nouă recesiune cu un PIB UE-27 
neschimbat în 2010 şi o scădere de 0,4% pentru 2011. Rata şomajului este mult 
mai ridicată decât în 2009, iar rata inflaţiei mult mai redusă în 2011. 

În scopul evaluării riscului de piaţă, s-a presupus un şoc asupra 
parametrilor reprezentativi pentru portofoliul de tranzacţionare al băncilor. 
Aceşti parametri au fost corelaţi cu scenariile macroeconomice şi pot fi 
consideraţi direcţionali, în sensul în care unele bănci au putut realiza câştiguri 
din anumite portofolii, ameliorând impactul şocului indus de stresarea 
parametrilor specifici pieţei. Valoarea ajustărilor pentru evaluarea pierderilor 
din portofoliul de tranzacţionare, probabilităţile de nerambursare (Probability of 
Default - PD), cât şi pierderile în caz de nerambursare (Loss Given Default - 
LGD) sunt afectate atât de modificările impuse de scenariile macroeconomice, 
cât şi de impactul suplimentar produs de şocul pe riscul suveran. 

Principalele caracteristici în modelarea riscului suveran constau în 
aplicarea unor ajustări asupra valorii portofoliului de tranzacţionare şi 
excluderea, prin ipoteză, a posibilităţii de intrare în incapacitate de plată a unui 
stat membru. 

Şocurile macroeconomice şi şocul pe riscul suveran se materializează în 
scenariu prin creşterea randamentelor pentru împrumuturile guvernamentale 
care conduc la creşterea costurilor de finanţare pentru companii şi populaţie. Un 
cost de finanţare mai mare afectează direct bilanţul băncilor datorită creşterii 
PD şi LGD aferente împrumuturilor neguvernamentale. 
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Măsurile de suport guvernamental aplicate în cursul crizei financiare 
pentru susţinerea băncilor aflate în dificultate pot fi clasificate în patru 
categorii: 

1. suplimentări de capital, prin cumpărarea de acţiuni sau instrumente 
hibride ce pot fi considerate capital, 

2. garantarea activelor băncilor comerciale, 
3. garantarea pasivelor (scheme de asigurare a depozitelor), 
4. asigurare de lichidităţi de către băncile centrale. 
În cadrul exerciţiului se ţine cont doar de măsurile de suplimentare de 

capital şi de garantare a activelor întreprinse până la data de 1 iulie 2010. În 
această perioadă 34 de bănci au beneficiat de suplimentări de capital totalizând 
169,6 miliarde euro, iar 20 de bănci au beneficiat de sisteme de garantare a 
activelor. S-a considerat că marea majoritate a măsurilor de suport 
guvernamental au o durată de viaţă mult mai mare decât orizontul de timp vizat 
de exerciţiul de testare la stres, iar o eventuală retragere a acestora se va face 
doar în condiţiile în care necesarul de capital va fi furnizat de investitori privaţi. 

Rezultatele exerciţiului testării la stres la nivel agregat indică o rezistenţă 
crescută a sistemului bancar european, fiind pozitiv influenţat de sprijinul 
guvernamental de care au beneficiat unele dintre băncile participante. 

Pentru rata fondurilor proprii de nivel 1, în scopul evaluării rezultatelor 
acestui exerciţiu s-a considerat un prag de 6%. Conform acestui scenariu advers 
doar 7 bănci au înregistrat valori ale ratei fondurilor proprii de nivel 1 sub 
nivelul de 6%, necesarul de capital adiţional fiind 3,4 miliarde euro în 
comparaţie cu surplusul de 388,46 miliarde euro înregistrat de băncile care 
îndeplinesc condiţia de minim 6%. Băncile care nu au atins acest nivel sunt 
solicitate să propună un plan de redresare care va fi implementat împreună cu 
autorităţile de supraveghere în jurisdicţia în care operează. 

În scenariul de bază, rata fondurilor proprii de nivel 1 se îmbunătăţeşte pe 
parcursul celor doi ani consideraţi în exerciţiu, pe seama capitalizării 
profiturilor înregistrate înainte de şoc, iar suportul guvernamental reprezintă 1,2 
puncte procentuale din rata fondurilor proprii de nivel 1 agregat.  

Efectele şocurilor macroeconomice influenţează atât numărătorul ratei 
fondurilor proprii de nivel 1 prin modificările survenite asupra profiturilor, cât 
şi numitorul prin modificarea activelor ponderate la risc. 

SEBC notează stabilitatea la nivel agregat a veniturilor nete provenite din 
dobânzi şi comisioane, ceea ce conduce la aprecierea pozitivă a perspectivelor 
de creştere a capacităţilor de câştig. Această apreciere se explică prin faptul că 
scenariile macroeconomice aplicate presupun şocuri diferenţiate pe ţări, de 
aceea rezultatul exerciţiului la nivel consolidat are un impact diferit în funcţie 
de distribuţia geografică a activităţii instituţiilor de credit, precum şi datorită 
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faptului că ipoteza creşterii şi aplatizării curbei randamentelor poate avea efecte 
pozitive pentru instituţii de credit în condiţiile unui mediu în care se aplică 
dobânzi variabile, prin translatarea către clienţii finali a costurilor mai ridicate 
cu finanţarea. 

Având în vedere circumstanţele speciale de pe pieţele financiare, SEBC 
susţine transparenţa acestui exerciţiu, publicând rezultatele la nivel agregat şi 
priveşte acest exerciţiu de testare la stres ca o dezvoltare pozitivă şi ca un pas 
înainte în convergenţa practicilor de testare la stres. 

Exerciţiul de testare la stres a sistemului bancar românesc derulat de BNR 
a fost armonizat cu exerciţiul european, ţinându-se cont de elementele specifice 
sistemului bancar românesc, în funcţie de cadrul macroeconomic actual, fiind 
luate în considerare două scenarii macroeconomice pe un orizont de doi ani, 
respectiv 2010 şi 2011 (BNR, 2010). 

Rezultatele acestui test indică o rezistenţă crescută a sistemului bancar 
românesc, iar nivelul ratei fondurilor proprii de nivel 1 este situat în general 
peste media grupului din care face parte instituţia de credit, ceea ce 
demonstrează încă o dată robusteţea sistemului bancar. 

5. Concluzii 
Actuala criză financiară a evidenţiat slăbiciunile cadrului de reglementare 

şi supraveghere prudenţială care a condus la un proces de reformare a acestuia 
atât la nivelul autorităţilor europene, cât şi al celor din România, cunoscând o 
serie de modificări de substanţă legate de reconsiderarea cerinţelor de capital 
pentru instituţiile financiare, cu scopul diminuării efectelor prociclice, 
reducerea riscului de lichiditate în scopul încurajării comportamentului 
anticiclic al instituţiilor financiare (cerinţa de acoperire a lichidităţii – LCR şi 
cerinţa de finanţare stabilă netă – NSFR), armonizarea reglementărilor privind 
raportarea financiară (IFRS), acordarea unui tratament special instituţiilor 
financiare de importanţă sistemică, reglementarea şi supravegherea agenţiilor de 
rating. 

Asigurarea unui cadru legislativ eficient pentru administrarea crizelor cu 
caracter naţional şi/sau transfrontalier impune reformarea măsurilor de 
intervenţie timpurie, a celor de restructurare a băncilor, precum şi a procedurilor 
de insolvenţă bancară. 

Crearea noii arhitecturi de supraveghere europeană bazată pe cei doi 
piloni permite un proces evolutiv pentru crearea unui sistem de supraveghere 
european mai eficient, integrat şi sustenabil.  
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