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Rezumat. Prezentul material explorează argumentaţia care stă la 

baza cadrului legal care a reglementat utilizarea ajutorului de stat de către 
ţările membre ale Uniunii Europene pe timpul crizei financiare. Începând 
cu 2008, intervenţiile masive în industria bancară a guvernelor statelor 
membre care încercau să elimine efectele acestei crize au schimbat în mod 
fundamental logica de bază a întregii politici cu privire la controlul 
ajutorului de stat în Uniunea Europeană. În această lucrare, încercăm să 
scoatem în evidenţă dimensiunea extraordinară a impactului crizei 
financiare asupra politicii controlului ajutorului de stat în Uniunea 
Europeană şi să analizăm dacă principiile fundamentale ale acestei 
legislaţii au fost modificate. Concluzia este că locul special de care se 
bucură industria financiară, în general, şi industria bancară, în particular, 
din punctul de vedere al politicii în domeniul concurenţei, este nefondat. 
Uniunea Europeană este, după criză, în poziţia inconfortabilă de a 
relegitima controlul ajutorului de stat. 
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Aplicarea politicii în domeniul concurenţei la industria bancară a fost în 
mod aparent un subiect de interes major pentru economişti. Aşa cum arăta 
Adolphe Berle în urmă cu mai mult de 60 de ani, „aplicarea legilor antitrust la 
sectorul bancar …  devine un subiect de importanţă practică majoră” (Berle, 
1949, p. 549). Este discutabil dacă această observaţie a fost materializată 
ulterior. Dar, spre deosebire de experienţa politicii antitrust în Statele Unite ale 
Americii, cel mai important aspect al acestui subiect pentru politica europeană 
în domeniul concurenţei a fost legat de impactul intervenţiilor publice în 
sectoarele bancare ale statelor membre ale Uniunii Europene. Practicile private 
ale instituţiilor bancare au ocupat un loc mult mai puţin important în atenţia 
autorităţilor de specialitate. 

Criza financiară contemporană care a demarat în 2007 şi a explodat în 
Europa în 2008 a dus însă la intervenţii masive ale autorităţilor publice în 
economie. Mai mult, sectorul financiar şi industria bancară în mod particular au 
fost principala ţintă a acestei intervenţii: „scala crizei financiare şi economice 
care a izbucnit în toamna lui 2008 şi riscurile sistemice asociate cu ea au fost de 
o asemenea natură încât statele membre au utilizat sume nemaiîntâlnite de 
ajutor de stat către sectorul financiar” (Larosiere, 2009, p. 6). 

Toate statele membre ale Uniunii Europene au iniţiat paşi semnificativi în 
direcţia intervenţiei. Mărimea ajutorului de stat a fost cu adevărat 
nemaiîntâlnită, chiar conform cifrelor furnizate de către Comisia Europeană. 
Aceasta ajunge – cel puţin din punctual de vedere al sumelor angajate ca 
promisiune – la 30% din produsul intern brut al Uniunii Europene. Statele care 
nu au iniţiat nicio acţiune în acest sens (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, 
Malta şi România) au o pondere neglijabilă faţă de nivelul european a activelor 
financiare (sub 1%) (Comisia Europeană, 2011, p. 36). Acestea sunt ţări ale 
căror sectoare bancare sunt dominate de către filialele marilor grupuri bancare 
europene. 

 
Ce este o criză? 
 
Definiţia uzuală utilizată pentru conceptul de criză economică a fost 

formulat de către statisticianul american Julius Shiskin în 1975: două trimestre 
de creştere economică negativă, respectiv de scădere a PIB-ului. Într-adevăr, în 
Uniunea Europeană, creşterea economică a scăzut de la o medie de 2% în 2006 
şi 2007 la 0% în 2008 şi -5% în 2009. Dar o asemenea definiţie formală nu face 
nicio trimitere la performanţa sectorului financiar astfel că, cel puţin în teorie, 
se pot înregistra crize din economia reală care să nu fie însoţite de o scădere a 
performanţei sectorului financiar. În realitate însă, la această situaţie se poate 
ajunge foarte rar în măsura în care sectorul financiar alocă cea mai mare parte a 
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capitalului într-o economie şi îndeplineşte funcţia de plăţi. Astfel, pentru a 
spune că sectorul financiar se confruntă cu o criză, se pot lua în considerare mai 
mulţi indicatori. De exemplu, Comisia Europeană a afirmat că „a existat în 
ultimele săptămâni o erodare generală a încrederii în cadrul sectorului bancar. 
Incertitudinea generalizată cu privire la riscul de credit al unor instituţii 
financiare individuale a secat piaţa creditării interbancare şi în consecinţă a 
făcut ca accesul la lichiditate să devină progresiv mai dificil pentru toate 
instituţiile financiare” (Comisia Europeană, 2008, p. 1). Spread-ul EURIBOR, 
considerat a fi reprezentarea încrederii instituţiilor bancare în partenerii de 
tranzacţii de pe piaţa interbancară a crescut de la mai puţin de 10 puncte 
procentuale la peste 170 astfel încât (lipsa de) lichiditate a devenit, pentru 
Uniunea Europeană, principalul indicator al crizei din sectorul bancar. 

În realitate, momentul începerii intervenţiei masive a statelor membre în 
sectorul financiar este falimentul băncii americane Lehman Brothers 
(septembrie 2008), atunci când pieţele financiare au considerat că evenimente 
similare se pot întâmpla în Europa. Acest lucru a dus la încetarea creditării 
interbancare. 

 
Posibilele cauze ale crizei 
 
Cvasitotalitatea instituţiilor europene implicate în guvernanţa economică 

în Uniunea Europeană au identificat în mod corect simptomele crizei financiare: 
scăderea încrederii în pieţele financiare, lipsa de lichiditate, preţul deformat al 
activelor financiare, problemele legate de supraveghere, precum şi a 
motivaţiilor deformate privind creditarea etc. În mod evident, pentru a propune 
o soluţie eficientă pentru ieşirea din criză, orice decident politic trebuie să ofere 
o interpretare cu privire la cauzele responsabile pentru survenirea crizei ale 
cărei efecte încearcă să le înlăture. Fără a dispune de o relaţie de cauzalitate 
teoretică între fenomenele economice, orice încercări de a iniţia paşi în direcţia 
rezolvării problemelor asociate cu criza pot fi inutile: pentru a lua un 
medicament, boala trebuie corect identificată. O intervenţie publică ce îşi 
propune să rezolve o criză trebuie să acţioneze la cauza efectelor pe care 
încearcă să le înlăture. Altfel, o asemenea intervenţie va fi, cel puţin, 
ineficientă. 

Poate cel mai „înclinat către teorie” document public sub sigla Uniunii 
Europene care a oferit o explicaţie a cauzelor crizei este „Raportul Grupului la 
Nivel Înalt asupra Supravegherii Financiare din Uniunea Europene”, prezidat de 
către Jacques de Larosiere şi publicat în februarie 2009. Spre deosebire de alte 
materiale publice şi documente oficiale ale Uniunii Europene, care de regulă 
abordează cauzele „imediate”, acest raport a luat în considerare cadrul 
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economic general care a dus la asemenea simptome „înguste”. Raportul a 
afirmat în mod explicit că „lichiditatea amplă şi ratele scăzute ale dobânzilor au 
fost factorii de bază din spatele prezentei crize, iar inovarea financiară a 
amplificat şi accelerat consecinţele excesului de lichiditate şi a expansiunii 
rapide a creditului. Creşterea macroeconomică puternică ce a început la 
mijlocul anilor 90 a dat iluzia că niveluri ridicate de creştere permanentă şi 
sustenabilă sunt nu numai posibile, dar şi probabile” şi că „la rândul lor, ratele 
foarte scăzute ale dobânzii au creat în SUA o bulă speculativă largă în sectorul 
imobiliar” (Larosiere, 2009, p. 7). 

În consecinţă, raportul Larosiere a argumentat drept cauză originală a 
crizei financiare contemporane politica monetară expansionistă a băncilor 
centrale atât din SUA, cât şi din EU. Cea mai logică recomandare a unui 
asemenea raport ar fi fost ca ieşirea din criză să se facă printr-o întoarcere la 
politica monetară „strânsă” (respectiv controlul masei monetare), ca şi o 
reîntoarcere a ratelor dobânzilor la niveluri mai conservatoare. 

În consecinţă, nu poate fi decât provocator din punct de vedere intelectual 
faptul că niciuna dintre cele 32 de recomandări avansate în mod formal de către 
Grupul Larosiere nu a făcut vreo referire la politica monetară. O posibilă 
explicaţie a acestei lacune ţine de faptul că grupul avea ca temă de meditaţie 
reglementarea financiară în Uniunea Europeană. În consecinţă, abilitatea sa de a 
face recomandări privind politica monetară a fost extrem de limitată. Totuşi, 
având în vedere faptul că raportul a considerat că cvasitotalitatea celorlalţi 
factori generatori ai crizei sunt derivaţi de la acest factor monetar fundamental, 
această lipsă de poziţie pare a fi o lacună majoră. Soluţiile avansate pot eşua în 
mod sistematic dacă factorul fundamental nu este corectat. Toate aceste 
recomandări – precum reformularea Regulilor de la Basel, rolul Agenţiilor de 
Rating, al normelor contabile, al produselor securitizare precum şi al pieţelor 
derivate – nu sunt decât răspunsuri la nişte efecte derivate. Se poate argumenta 
că, în mod fundamental, o economie naţională cu o reglementare a sectorului 
financiar excelentă nu poate preveni apariţia unei crize atât timp cât factorii 
monetari nu sunt luaţi în considerare. 

Reacţia politicilor publice din ţările membre ale Uniunii Europene cu 
privire la sectorul financiar şi ocazionate de criză pot fi incluse în trei mari 
categorii: 

 politici monetare ale Băncii Centrale Europene şi ale băncilor centrale 
ale altor state membre (precum Banca Angliei); 

 modificări ale legislaţiei privitoare la sectorul financiar; 
 utilizarea ajutorului de stat de către guvernele ţărilor membre pentru a 

susţine instituţiile financiare. 
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Fără a analiza prea îndeaproape reacţiile adoptate în cadrul politicilor 
monetare, se poate totuşi puncta că abordarea adoptată de către Banca Centrală 
Europeană a fost să trateze criza drept o criză de lichiditate. În mod sistematic, 
documentele europene au scos în evidenţă acest lucru, accentuând faptul că 
numeroase instituţii financiare europene erau solvabile (activele erau mai 
valoroase decât datoriile), dar erau confruntate cu probleme de lichiditate. 
Această stare de fapt este însă o caracteristică permanentă a sistemului bancar al 
rezervelor fracţionare. Cu toate acestea, băncile nu pot evita situaţiile de tip 
„retragere masivă şi concomitentă” a depozitelor la vedere ale populaţiei, 
respectiv ceea ce se numeşte „bank run”. 

Începând cu acelaşi octombrie 2008, Banca Centrală Europeană a aplicat 
o politică monetară „non-standard” de „suport mărit de credit” care s-a tradus 
printr-o „lichiditate nelimitată oferită de banca centrală unor instituţii financiare 
eligibile din Euro-zonă la principala rată de refinanţare şi cu oferirea de garanţii 
adecvate” (Comisia Europeană, 2011, p. 20). În acelaşi timp, principala rată de 
refinanţare a scăzut cu 350 puncte procentuale între octombrie 2008 şi mai 2009 
până la aproximativ 1% (ECB, 2010, p. 55). Astfel, după explozia crizei, reacţia 
principală a fost exact cea care, chiar conform Raportului Larosiere, a generat 
criza. 

 
Controlul ajutorului de stat în Uniunea Europeană 
 
Uniunea Europeană este singura autoritate publică din lume care 

implementează un control al ajutorului de stat asociat cu politica în domeniul 
concurenţei. Datorită naturii particulare a acestei construcţii politice – atât 
interguvernamentală, cât şi supranaţională – Uniunea Europeană încearcă să 
prevină apariţia unei curse competitive a subvenţiilor între statele membre. 

Cadrul legal pentru controlul ajutorului de stat este chiar Tratatul Uniunii 
Europene (TUE), care interzice în mod explicit ceea ce defineşte a fi „ajutor de 
stat”: „orice ajutor acordat de către un stat membru sau din resurse de stat în 
orice formă care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin 
favorizarea anumitor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în 
care afectează comerţul dintre statele membre, este declarat a fi incompatibil cu 
Piaţa Comună” (TUE, art. 107). Din această perspectivă, asistenţa oferită de 
către statele membre către sectorul bancar a atras încă de la începutul procesului 
de integrare europeană atenţia din partea Comisiei Europene, apărătorul şi 
implementatorul TUE. Comisia a încercat frecvent să promoveze şi în sectorul 
bancar legislaţia privind concurenţa, deşi cu mult mai puţină energie decât în 
alte sectoare.  
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Pornind de la definiţia ajutorului de stat oferită mai sus, pentru a fi 
calificat drept ajutor de stat, o măsura de asistenţă din partea guvernului trebuie 
să satisfacă următoarele caracteristici: 

 să reprezinte un beneficiu/avantaj. Dincolo de subvenţiile pure (care au 
un element evident de gratuitate) şi tranzacţiile prin care autorităţile 
achiziţionau active „cu probleme” la preţuri nominale (fără niciun discount 
necesar riscului mărit) reprezintă tot ajutor de stat. Politica în domeniul 
concurenţei califică drept ajutor de stat orice investiţie a statului în cadrul unei 
entităţi private (incluzând deci ceea ce este denumit „capitalizare” sau 
„recapitalizare”, care nu respectă principiul investitorului privat de pe piaţă 
(altfel spus, investiţia statului să fie recompensată ca orice investiţie făcută de 
investitorii de pe pieţele financiare).  

 transfer de resurse ale statului. Această interpretare se traduce prin 
faptul că, în afara resurselor acordate efectiv entităţilor private de la bugetul de 
stat (orice subvenţie publică se califică în această categorie), se pot include şi 
transferuri potenţiale. De exemplu, o garanţie acordată de către un guvern la 
emisiunea de obligaţiuni a unei bănci este un asemenea transfer potenţial 
deoarece transferul de resurse de la stat se poate concretiza doar în situaţia în 
care riscul de bază acoperit survine. Astfel, toate garanţiile oferite de către un 
guvern se califică drept ajutoare de stat. 

 selectivitatea ajutorului. Se consideră că orice intervenţie a statului în 
sistemul economic, atunci când oferă asistenţă entităţilor private, nu poate fi 
calificată drept ajutor de stat dacă este o schemă generală, oferită tuturor 
agenţilor privaţi. Pentru ca o intervenţie să fie calificată cu efecte anti-
concurenţiale, trebuie ca această să fie în mod explicit oferită unuia/unei 
categorii speciale de agenţi economici. În cazul intervenţiei publice ocazionate 
de criză, o schemă oferită unui întreg sector se califică drept ajutor de stat. 

 impactul asupra comerţului intracomunitar. Ajutorul de stat trebuie să 
aibă un impact distorsionant asupra fluxurilor de bunuri şi factori de producţie 
de pe Piaţa Unică. De exemplu, atunci când un stat membru acordă ajutor 
întregii industrii bancare din economia sa, băncile naţionale sunt în situaţia de a 
concura cu băncile din celelalte ţări ale Uniunii Europene. 

Cu alte cuvinte, subvenţiile pe care un stat membru le acordă unui 
producători particular îi va conferi acestuia un avantaj competitiv faţă de 
producătorii concurenţei din acelaşi sector. În consecinţă, ca urmare a ajutorului 
de stat, structurile concurenţiale de pe piaţă sunt conservate, fapt care are un 
efect negativ asupra bunăstării consumatorilor (nemaivorbind de faptul că 
sumele necesare subvenţiei sunt luate, prin taxare, de la toată populaţia 
plătitoare de taxe din ţara respectivă). Dar textul de bază care reglementează 
controlul ajutorului de stat interzice nu numai asistenţa acordată unei singure 
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companii (care dezavantajează ceilalţi producători din acelaşi sector), dar şi 
subvenţiile acordate unei întregi industrii naţionale. Argumentul principal 
derivă nu din evaluarea impactului negativ asupra prosperităţii consumatorilor 
din respectiva ţară, ci din faptul că o politică publică ce favorizează producătorii 
naţionali (în ansamblul lor) în procesul lor concurenţial faţă de producătorii din 
acelaşi sector, dar din alte ţări ale Uniunii Europene. În alte cuvinte, subvenţiile 
la nivel de sector într-un stat membru al Uniunii Europene sunt o formă de 
protecţionism naţional, considerat incompatibil cu Piaţa Unică Internă. 

 
Ajutorul de stat în sectorul financiar pe perioada crizei 
 
Majoritatea absolută a analiştilor asistenţei publice în sectorul financiar, 

incluzând oficialii Comisiei Europene, au calificat gradul şi volumul 
intervenţiei publice pe perioada crizei în economie, în general, şi în sectorul 
bancar în particular drept formidabil şi fără precedent în experienţa întregului 
procesului de integrare europeană. „Scala crizei financiare şi economice care a 
izbucnit în toamna lui 2008, precum şi riscurile sistemice asociate cu acesta au 
fost de o asemenea natură încât statele membre au utilizat sume nemaiîntâlnite 
de ajutor de stat pentru sectorul financiar ... pentru a restaura stabilitatea 
financiară şi o funcţionare normală a pieţelor financiare, incluzând accesul 
continuu al companiilor europene la credit”. 

De fapt, ajutorul de stat promis de către statele membre sectorului 
financiar a atins 30% din produsul intern brut al Uniunii Europene pentru 2008 
(Comisia Europeană, 2010, p. 2). Acesta reprezintă o sumă enormă care, 
combinată cu faptul că ponderea sectorului public în PIB depăşeşte cu mult 
50% în ţările Uniunii Europene, ar fi dus prezenţa statului în economiile statelor 
membre la un nivel fără precedent, frizând inclusive realitatea din statele 
socialiste. Cu toate acestea, ajutorul de stat acordat efectiv nu a depăşit însă 
între 2008 şi 2011 nivelul de 10% din PIB astfel că scenariul cel mai pesimist 
nu s-a concretizat. 

Coerenţa reacţiei publice în sectorul financiar pe perioada crizei în 
Uniunea Europeană a fost inclusă în mai multe Comunicări emise de către 
Comisia Europeană. Este cazul: 

 „Comunicării bancare” (the Banking Communication) = trasează 
cadrul general şi principiile care ar trebui urmate de către statele 
membre în intervenţiile lor; 

 „Comunicarea recapitalizării” (the Recapitalization Communication) = 
încearcă să reintroducă principiul investitorului privat în acordarea 
ajutorului de stat prin specificarea randamentului care ar trebui plătit 
statelor membre pentru capitalul oferit instituţiilor bancare; 
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 „Comunicarea cu privire la activele toxice” (the Impaired Assets 
Communication) = a descris mecanismele prin care statele membre ar 
trebui să trateze problema critică a „activelor toxice” existente în industria 
bancară, care constituie principala ameninţare la solvabilitatea acestora; 

 „Comunicarea privind restructurarea” (the Restructuring 
Communication) = a încercat, poate prea târziu, să traseze obligaţiile 
băncilor cu privire la măsurile colaterale obţinerii asistenţei, respectiv 
cea de a-şi reformula strategiile de dezvoltare. 

În toate aceste comunicări, Comisia Europeană a agregat reacţiile de 
politică publică ale statelor membre într-o schema la nivel european pentru a 
face faţă crizei. A fost un efort major de coerenţă din partea acesteia, fiind, în 
fapt, efortul de a salva pe de-a întregul logica regimului controlului ajutorului 
de stat în Uniunea Europeană şi a compatibiliza măsurile aparent ad hoc şi chiar 
haotice ale statelor membre cu logica asistenţei europene. Prin acest efort, 
Comisia Europeană nu numai că a legitimat aceste intervenţii, dar a salvat 
regimul controlului ajutorului de stat. 

 
De ce este industria bancară atât de specială 
 
Calificarea industriei bancare ca fiind „specială” în ansamblul economiei 

a fost unul dintre argumentele centrale în legitimarea intervenţiei publice pe 
perioada crizei. Băncile au funcţia de acoperire a decalajului de maturitate între 
pasivele lor pe termen scurt (depozite la vedere către populaţie) şi active pe 
termen lung (respectiv creditele acordate firmelor). O asemenea transformare a 
scadenţelor (maturity mismatch) duce la un risc intrinsec de lichiditate pentru 
băncile comerciale, pe care, după cum se argumentează, băncile centrale 
încearcă să îl elimine prin funcţia de ultim creditor şi furnizor de lichiditate.  

Nu vom explora în această lucrare dezbaterea fundamentală din drept şi 
economie cu privire la diferenţele şi meritele relative ale sistemului bancar 
bazat pe rezerve fracţionale faţă de sistemul bancar cu rezerve acoperite 100%. 
Este însă suficient de punctat că aceste caracteristici ale sistemului bancar 
contemporan amintite mai sus – şi caracterul său special – nu sunt decât 
derivate din natura sistemului bazat pe rezerve fracţionale: „costurile sociale ale 
falimentului unei bănci sunt mai mari decât costurile sale private din trei 
motive. În primul rând, falimentul afectează clienţii deponenţi neinformaţi care 
nu au nici motivaţiile şi nici mijloacele pentru a evalua riscul la care sunt 
expuşi. În al doilea rând, cunoştinţele băncilor cu privire la clienţii lor, şi în 
special corporaţiile mici, sunt un activ care se poate pierde în faliment. În 
ultimul rând, falimentul unei singure bănci poate genera o externalitate negativă 
către alte bănci datorită efectului de contagiune (CEPR, 2010, p. 10).  
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Comisia Europeană considera că „Băncile diferă în primul rând de firmele 
obişnuite în termeni de îndatorare avansat de modelul lor de afaceri, respectiv a 
ponderii majore a datoriei în finanţarea lor prin comparaţie cu capitalul propriu 
(Larosiere, 2009, p. 25). Mai mult, „pieţele pe care băncile operează sunt expuse 
riscului sistemic datorită masivelor externalităţi negative asociate cu eşecul unei 
bănci sau anticiparea unui asemenea eşec, şi impactul acestuia asupra competi-
torilor şi al economiei în general”. Un asemenea risc sistemic de contagiune între 
instituţiile bancare derivă din natura sistemului rezervelor fracţionale atât timp cât 
riscul fundamental al acestui sistem rămâne cel al lichidităţii. 

 
Impactul ajutorului de stat: provocarea pentru retorica postcriză 
 
Mai mulţi economişti au argumentat că încercările statelor membre de a 

interveni în scopul ieşirii din criză au pus întreaga logică a regimului 
controlului ajutorului de stat sub semnul întrebării. În consecinţă, singura 
reacţie pe care Comisia Europeană o putea adopta, cu excepţia scenariului de a 
renunţa cu totul la acest regim (ceea ce, printre altele, ar fi pus în pericol chiar 
Tratatul Uniunii Europene), a fost cea de a relaxa limitele puse în calea acţiunii 
guvernelor statelor membre. 

Dar o asemenea interpretare este, de fapt, în contradicţie cu pretenţia 
Comisiei Europene cum că întreaga schemă a fost de succes, iar impactul 
anticompetitiv al acestor măsuri neglijabil. Cu alte cuvinte, conform Comisiei, 
perioada crizei nu a reprezentat, până la urmă, nimic extraordinar în operarea 
regimului ajutorului de stat. O asemenea pretenţie este, în mod cert, supralicitată. 

 Aşa cum argumentează unii analişti, „recent adoptatele reguli cu privire la 
ajutorul de stat au stabilit o nouă balanţă între concurenţă şi stabilitatea 
financiară” (Gebski, 2009, p. 89). Dar termenul de „stabilitate” nu poate fi înţeles 
în condiţiile prezente decât ca conservare a unor structuri concurenţiale precriză. 
De fapt, întreaga schemă a permis evitarea pedepsirii băncilor care şi-au asumat 
un risc prea mare şi şi-au construit un bilanţ plin de „active problemă”. Trebuie 
menţionat faptul că aceste active erau „toxice” înainte de izbucnirea efectivă a 
crizei. Singurul lucru care permitea ca toxicitatea să nu devină periculoasă era 
lichiditatea masivă generată de către politicile monetare „relaxate”, ca şi prin 
ignorarea măsurilor de bază din punctul de vedere ale gestiunii riscului. 

Calificarea din partea Comisiei Europene a propriului aport cu privire la 
implicarea în criza financiară a fost considerată pozitivă: „ajutorul de stat, ca şi 
alte tipuri de răspunsuri de politică publică, a fost eficient în a reduce 
instabilitatea financiară şi evitarea unei topiri a sistemului financiar care ar fi 
afectat întreaga economie” şi că „ajutorul de stat a contribuit la restaurarea 
încrederii şi a stabilităţii în sectorul financiar” (Comisia Europeană, 2011, p. 7). 
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Provocarea teoretică la o asemenea concluzie duce la o dilemă cu mult mai 
critică cu privire la natura sistemului economic din ţările membre ale Uniunii 
Europene: dacă ajutorul de stat a fost de succes într-o perioadă extraordinară, de 
ce nu ar putea fi acesta utilizat cu succes şi în perioada „normală”? De ce să fie 
ajutorul de stat redus după mult-aşteptata calmare a pieţelor? Dacă nu există 
niciun „efect pozitiv” pe care ajutorul de stat nu a reuşit să nu îl atingă pe 
perioada crizei, acelaşi rol ar putea fi îndeplinit şi în perioada postcriză. 

Astfel, Comisia Europeană ar putea cădea într-o capcană întinsă de 
propriile aprecieri: o prea optimistă evaluare a efectelor ajutorului de stat în 
economia europeană pe perioada crizei poate fi luată drept o pledoarie pentru 
permanentizarea ajutorului de stat în sectorul financiar. Iar acest lucru nu se 
poate traduce decât printr-o cvasisocializare a sectorului bancar. 

 
Concluzii 
 
Frustrarea autorităţilor în domeniului concurenţei care a apărut în timpul 

crizei financiare contemporane a constat în conştientizarea că ele sunt chemate 
pentru a rezolva probleme generate de regulă în alte arii de operare a politicilor 
publice precum politica monetară dusă de băncile centrale, precum şi 
supravegherea financiară a autorităţilor specializate. Aceasta este o provocare 
fundamentală pentru abordarea crizei din punctul de vedere al politicii în 
domeniul concurenţei în măsura în care se poate constata un sector bancar care 
pare a fi competitiv (dacă sunt analizate cotele de piaţă ale competitorilor), dar 
care este supradimensionat artificial (datorită politicii monetare) şi cu o slabă 
protecţie a drepturilor de proprietate (datorată slabei supravegheri financiare). 
Această provocare este confirmată de către Neelie Kroes, comisarul european 
pe probleme de concurenţă, care declara în octombrie 2009 că autorităţile în 
domeniul concurenţei „făceau ceea ce autorităţile de reglementare în sectorul 
bancar ar fi trebuit să facă”. Mai mult, ideea că sectorul bancar este într-un 
anume sens insulat de aria de operare a politicii în domeniul concurenţei a fost 
supusă unor atacuri puternice din partea aceluiaşi comisar, care afirmă că 
„aceasta ar trebui să fie ultima oară când băncilor li se permite să creeze o 
asemenea harababură”. Astfel, băncile centrale şi celelalte autorităţi de 
reglementare ar trebui să ia în considerare principii cu privire la concurenţă;  
altfel Comisia Europeană va interveni în acele cazuri în care drepturile 
consumatorilor sunt considerate a fi încălcate.  

Întreaga retorică cu privire la controlul ajutorului de stat în timpuri 
„normale” a fost sub asediu ca urmare a sumelor fără de precedent acordate 
aparent ad hoc de către guvernele ţărilor membre europene pe perioada crizei 
financiare. Încercarea Comisiei Europene de a salva regimul controlului 
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ajutorului de state este, după criză, sub presiunea teoretică a poziţiei inverse: 
dacă ajutorul de stat a fost atât de succes, de ce să nu fie acesta universalizat în 
sectorul bancar. Cu alte cuvinte, argumentaţia Comisiei Europene ar putea fi 
folosită drept o pledoarie pentru socializarea industriei bancare în Uniunea 
Europeană. Aceasta nu a oferit, cel puţin până acum, elemente suficiente pentru 
a contracara această poziţie.  
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