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COMUNICARE A COMISIEI COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI 

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 

Al treilea raport privind progresele înregistrate cu privire la reducerea creditelor 

neperformante și la reducerea în continuare a riscurilor în uniunea bancară 

 

INTRODUCERE 

În actualul context economic și financiar, Uniunea Europeană ar trebui să profite de 

oportunitatea consolidării uniunii economice și monetare. În conformitate cu Foaia de 

parcurs a Comisiei din 6 decembrie 2017 privind aprofundarea uniunii economice și 

monetare
1
 și cu Agenda liderilor

2
, finalizarea uniunii bancare rămâne unul dintre 

obiectivele-cheie ale politicii Uniunii. Finalizarea uniunii bancare va consolida și mai mult 

încrederea în sectorul bancar și la nivel mai larg în uniunea economică și monetară. Acest 

lucru va stimula reziliența uniunii economice și monetare la șocurile adverse, permițând o 

mai bună partajare transfrontalieră a riscurilor de către sectorul privat. 

Prezenta comunicare reprezintă o contribuție la Consiliul European și la summitul zonei 

euro în configurație deschisă al celor 27 de state membre ale UE din decembrie, care vor 

discuta despre progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea Mecanismului 

european de stabilitate și finalizarea uniunii bancare, inclusiv pașii următori către un sistem 

european de garantare a depozitelor, în conformitate cu declarația summitului zonei euro în 

configurație deschisă din iunie. Aceste progrese ar trebui să se realizeze în paralel cu 

progresele în ceea ce privește reducerea riscurilor. 

Astfel cum a subliniat Comisia în comunicarea din 11 octombrie 2017
3
, uniunea bancară ar 

trebui finalizată prin realizarea, în paralel, a reducerii riscurilor și a partajării riscurilor, pe 

baza foii de parcurs a Consiliului din iunie 2016
4
. Reducerea riscurilor și partajarea 

riscurilor se completează și se consolidează reciproc. În paralel, ar trebui să se realizeze 

progrese în diferitele domenii implicate, inclusiv acordul privind mecanismul de sprijin 

pentru Fondul unic de rezoluție și un sistem european de garantare a depozitelor. 

Unul dintre domeniile-cheie pentru reducerea riscului în sectorul bancar european este 

scăderea în continuare a creditelor neperformante (CN). Criza financiară și recesiunile 

ulterioare au condus la o incapacitate mai mare a debitorilor de a-și rambursa 

împrumuturile, în contextul în care a crescut numărul persoanelor și al întreprinderilor care 

                                                           
1
  COM(2017) 821. 

2
  http://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf. 

3
  https://ec.europa.eu/info/publications/171011-communication-banking-union_en. 

4
  http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/17/conclusions-on-banking-union/. 

http://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/171011-communication-banking-union_ro
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/17/conclusions-on-banking-union/
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s-au confruntat cu dificultăți de plată continue și chiar cu falimentul. Acest lucru s-a 

petrecut în special în statele membre care s-au confruntat cu recesiuni lungi sau profunde. În 

consecință, multe bănci au constatat o creștere a creditelor neperformante în portofoliile lor. 

Ratele ridicate ale CN rămân o provocare importantă, în special pentru unele state membre. 

Stocurile ridicate de credite neperformante pot afecta performanța băncilor. În primul rând, 

creditele neperformante generează un venit mai mic pentru o bancă decât creditele 

performante, reducând astfel rentabilitatea acesteia, și pot provoca pierderi care diminuează 

capitalul băncii. În al doilea rând, creditele neperformante blochează cantități semnificative 

de resurse ale băncilor, atât umane, cât și financiare. Aceasta reduce capacitatea băncii de a 

acorda împrumuturi, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii. La rândul său, acest efect 

negativ din punctul de vedere al acordării de credite reduce, de asemenea, capacitatea 

întreprinderilor de a investi, generând astfel un efect tangibil asupra economiei reale. 

În vederea reducerii stocurilor ridicate de credite neperformante, Uniunea a convenit asupra 

unui set cuprinzător de măsuri descrise în „Planul de acțiune pentru abordarea 

împrumuturilor neperformante în Europa”
5
, care este în prezent pus în aplicare. Ca răspuns 

la această necesitate și depășind aspectele menționate în Foaia de parcurs a Consiliului din 

2016, Comisia a prezentat, în martie 2018, un pachet specific cuprinzător de măsuri pentru 

reducerea în continuare a creditelor neperformante. De asemenea, Consiliul a convenit să 

revină în mod regulat la problema CN și să evalueze progresele înregistrate pe baza unui 

inventar al Comisiei. Prezenta comunicare reprezintă al treilea astfel de raport al Comisiei 

privind progresele înregistrate, ca răspuns la solicitarea Consiliului. Acesta completează 

Raportul privind progresele înregistrate cu privire la uniunea piețelor de capital, adoptat tot 

astăzi. 

1. CONTEXTUL GENERAL: REDUCEREA RISCURILOR ÎN UNIUNE 

În ultimul deceniu, Uniunea și statele sale membre au depus eforturi deosebite pentru a 

reduce riscurile în sectorul bancar
6
. Mai multe măsuri luate de la criza financiară până în 

prezent au consolidat în moduri semnificative și practice solvabilitatea băncilor, efectul de 

levier și poziția lichidității, au îmbunătățit substanțial guvernanța și supravegherea 

sectorului bancar și au sporit semnificativ posibilitatea de rezoluție a băncilor. Ratele medii 

ale fondurilor proprii de nivel 1
7
 ale băncilor din zona euro aflate sub supravegherea directă 

a mecanismului unic de supraveghere au crescut de la 14,18 % în trimestrul al doilea al 

anului 2017 la 14,67 % în trimestrul al doilea al anului 2018. Această întărire a pozițiilor de 

capital se reflectă și în indicatorii mai ridicați ai efectului de levier. Indicatorul mediu al 

efectului de levier
8
 a crescut de la 5,08 % în trimestrul al doilea al anului 2017 la 5,14 % în 

                                                           
5
  https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/. 

6
  A se vedea, de asemenea: „Raportul de monitorizare privind indicatorii de reducere a riscurilor”: 

https://www.consilium.europa.eu/media/37029/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-

2018.pdf.  

7
  Rata fondurilor proprii de nivel 1 reprezintă raportul dintre fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii – 

respectiv capitalul propriu și rezervele sale publicate – și activele sale totale ponderate la risc. 

8
  Mai exact indicatorul efectului de levier „fully loaded” (raportul dintre fondurile proprii de nivel 1 și 

activele totale ale băncii), calculat într-o manieră mai strictă și prezentat înainte de 2019, când se încheie 

faza de tranziție. Beneficiul de atenuare al perioadei tranzitorii de punere în aplicare este ignorat. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/
https://www.consilium.europa.eu/media/37029/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2018.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37029/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2018.pdf
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trimestrul al doilea al anului 2018. Băncile din zona euro și-au menținut, de asemenea, 

reziliența la șocurile de lichiditate, deoarece rata de acoperire a necesarului de lichiditate a 

rămas stabilă la 140,92 % în trimestrul al doilea al anului 2018, comparativ cu 142,79 % în 

trimestrul al doilea al anului 2017. Toate acestea demonstrează măsurile ferme luate pentru 

a reduce riscurile în zona euro. Ca rezultat, riscurile au fost abordate într-un mod mai 

eficace și mai uniform. Recentul test de rezistență arată că eforturile băncilor de a-și 

consolida baza de capital în ultimii ani le-au întărit reziliența și capacitatea de a face față 

șocurilor, subliniind soliditatea sistemului bancar european. 

După cum s-a subliniat în Comunicarea privind uniunea bancară din 2017
9
 și după cum s-a 

confirmat prin cel de Al doilea raport privind progresele înregistrate cu privire la reducerea 

creditelor neperformante
10

, Comisia a prezentat noi măsuri substanțiale și complementare 

pentru a reduce riscurile și a spori reziliența sectorului bancar european. De exemplu, în 

noiembrie 2016, Comisia a propus „pachetul de măsuri pentru reducerea riscurilor” în 

sectorul bancar, un pachet legislativ semnificativ pentru revizuirea Directivei privind 

redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD), a Regulamentului privind mecanismul 

unic de rezoluție (RMUR), a Directivei privind cerințele de capital IV (CRD IV) și a 

Regulamentului privind cerințele de capital (CCR), cu scopul de a reduce în continuare 

riscurile rămase din sectorul bancar.
11

 Comisia salută progresele semnificative înregistrate 

în discuțiile din cadrul trilogurilor dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie cu 

privire la acest pachet, care ar trebui să pregătească terenul pentru ajungerea la un acord 

înainte de sfârșitul anului. În 2016, Comisia a adoptat și o propunere de directivă privind 

cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței 

procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie.
12

 Existența unor reguli 

eficiente privind restructurarea și insolvența este într-adevăr esențială pentru prevenirea și 

reducerea creditelor neperformante. 

                                                           
9
  COM(2017) 592 din 11 octombrie 2017. 

10
  COM(2018) 133 din 14 martie 2018. 

11
  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_ro.htm. 

12
  COM/2016/0723 - 2016/0359 (COD). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_ro.htm
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Tabelul 1: Punerea în aplicare a foii de parcurs pentru finalizarea uniunii bancare 

  DESCRIEREA POLITICII 
 

PARLAMENTUL  

EUROPEAN 

 
CONSILIUL DE 

MINIȘTRI 

1.  
Sistemul european de asigurare a 

depozitelor   

2.  Reforma cerințelor de capital   

3.  
Capacitatea de absorbție a pierderilor 

și de recapitalizare (reg. și dir.)   

4.  Mecanismul comun de sprijin bugetar   

5.  

Dezvoltarea în continuare a piețelor 

secundare pentru CN, inclusiv 

recuperarea mai eficientă a valorii 
  

6.  
Acoperirea minimă a pierderilor 

pentru expunerile neperformante   

ACORD POSIBIL ÎN CONDIȚIILE UNUI ANGAJAMENT POLITIC FERM AL TUTUROR 

INSTITUȚIILOR UE 

ACORD RAPID POSIBIL URMÂND PROCEDURILE NORMALE 

 

2. EVOLUȚII RECENTE ALE CREDITELOR NEPERFORMANTE 

Ratele creditelor neperformante au continuat să scadă în prima jumătate a anului 2018. 

Această scădere a urmat și a confirmat tendința generală de îmbunătățire din ultimii ani. 

Cele mai recente cifre indică faptul că rata brută a creditelor neperformante pentru toate 

băncile din UE a scăzut în continuare la 3,4 % (trimestrul al doilea din 2018), o scădere cu 

1,2 puncte procentuale de la an la an (a se vedea figura 1). Rata creditelor neperformante a 

instituțiilor semnificative
13

 a scăzut, de asemenea, în același interval de timp cu aproape un 

punct procentual, până la 4,4 %. Pe termen lung, această rată și-a continuat astfel tendința de 

scădere începută în trimestrul al patrulea al anului 2014. Surse de date suplimentare cu 

privire la tendința pe termen mai lung indică faptul că rata creditelor neperformante se 

apropie din nou de nivelurile dinainte de criză (a se vedea figura 2). Rata de provizionare
14

 

s-a îmbunătățit în continuare și a crescut la 59 % (trimestrul al doilea al anului 2018). 

                                                           
13

  Și anume instituții de credit care sunt supravegheate direct de Banca Centrală Europeană, în calitatea sa de 

organism de supraveghere. 

14
  Această rată indică amploarea fondurilor pe care o bancă le-a rezervat pentru a acoperi pierderile din 

credite. 

Sursă: Banca Centrală Europeană. Deoarece nu au fost disponibile date privind constituirea de provizioane 

pentru credite, rata de provizionare pentru UE a fost calculată luând în considerare deprecierile și creditele 

neperformante pentru toate instrumentele de datorie (credite și titluri de natura datoriei). 
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Figurile 1 și 2: Rata creditelor neperformante în Uniune 

 

Ratele creditelor neperformante au scăzut în aproape toate statele membre. Cu toate acestea, 

situația continuă să prezinte diferențe semnificative de la un stat membru la altul (a se vedea 

Tabelul 2). La sfârșitul trimestrului al doilea din 2018, 12 state membre aveau rate scăzute 

de credite neperformante, mai mici de 3 %, în timp ce altele aveau rate considerabil mai 

ridicate – 3 state membre au raportat rate de peste 10 %. Există progrese încurajatoare și 

susținute în majoritatea cazurilor chiar și în statele membre care înregistrează încă rate 

ridicate de credite neperformante, datorită unei combinații între acțiunile politice și creșterea 

economică. 

Această reducere a creditelor neperformante și a ratelor creditelor neperformante a fost 

facilitată de acțiuni hotărâte - din partea conducerii băncilor și a factorilor de decizie - în 

special în statele membre cu niveluri relativ ridicate de credite neperformante. Există o 

tendință în statele membre de a îmbunătăți în continuare practicile de gestionare a riscurilor 

(în special în cazul băncilor vulnerabile) și de consolidare a provizionării pentru creditele 

neperformante, îmbunătățind astfel pozițiile de capital ale băncilor. De exemplu, în Spania, 

ca urmare a rezoluției Banco Popular din 2017, alte bănci au accelerat curățarea bilanțurilor 

lor. În Cipru, creditele neperformante au continuat să scadă de la sfârșitul lui 2015 și se 

preconizează că vor scădea mai rapid în a doua jumătate a acestui an, când se va elimina din 

sistemul bancar un portofoliu semnificativ de credite neperformante, datorită unui volum 

considerabil de vânzări de credite neperformante. Continuarea utilizării schemelor de 

securitizare a creditelor neperformante oferă la rândul său un impuls reducerii CN. În Italia, 

schema de securitizare susținută cu garanții de stat (denumită Garanzia Cartolarizzazione 

Sofferenze – GACS) a fost introdusă în 2016 și a fost prelungită cu încă șase luni în 

septembrie 2018. O serie de alte inițiative în materie de infrastructură de piață sprijină, de 

asemenea, abordarea creditelor neperformante. De exemplu, în Portugalia, inițiativele de 

promovare a coordonării între creditori (pentru accelerarea restructurării creditelor sau a 

vânzărilor de credite neperformante) reprezintă o adăugire bine-venită în mixul de politici. 

În general, mediul în care băncile își pot soluționa creditele neperformante s-a îmbunătățit 

semnificativ de la criză. În consecință, băncile s-au putut baza pe stabilitatea reinstaurată în 

sistemul financiar, parțial cu ajutorul unui cadru de reglementare mai bun și mai clar. 

Această stabilitate a permis băncilor să își consolideze capacitatea internă de gestionare și 

de rezoluție a creditelor neperformante. În multe cazuri, băncile au dezvoltat aceste activități 

în entități dedicate independente. Pe lângă această capacitate, băncile au profitat și de o 
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extindere a serviciilor de împrumuturi externe disponibile, care au sprijinit externalizarea 

din ce în ce mai mare a activităților de rezoluție a creditelor neperformante. Piața de 

administrare a creditelor neperformante a crescut în mod clar și a devenit mai dezvoltată în 

întreaga Europă. 

În concordanță cu îmbunătățirile cadrului de reglementare în urma crizei, băncile și alți 

participanți la piață au dobândit astfel experiență și cunoștințe substanțiale privind rezoluția 

creditelor neperformante. Creșterea constantă a vânzărilor de credite neperformante și a 

securitizării creditelor neperformante a încurajat această evoluție importantă spre un mediu 

mai matur de rezoluție a creditelor neperformante. Cu toate acestea, o soluție cu adevărat 

durabilă pentru problema creditelor neperformante rămase în Europa depinde de eforturile 

suplimentare pentru aplicarea unor abordări inovatoare și de colaborare. Unele au apărut 

deja pe piață, având în vedere că s-au format parteneriate cuprinzătoare între diferiți 

participanți la piață, de exemplu între bănci și administratori de credite terți specializați. 

Acest lucru le permite din ce în ce mai mult să partajeze cunoștințe și informații. Astfel, 

băncile și alți actori de pe piață pot face în continuare progrese în ceea ce privește 

inițiativele legate de digitalizare și platforme (de exemplu coordonarea creditorilor sau 

depozitele de date). Aceste evoluții au potențialul de a reduce costul gestionării creditelor 

neperformante și de a ușura transferul creditelor neperformante de la bănci la întreprinderi 

mai bine pregătite pentru a suporta povara operațională și financiară relevantă. Continuarea 

specializării în rândul participanților la piață va îmbunătăți în continuare eficiența 

gestionării și rezoluției creditelor neperformante din diferite clase de active. 

Aceste îmbunătățiri sunt esențiale pentru a aborda cu eficacitate stocul actual de credite 

neperformante. Până în prezent, eforturile s-au concentrat puternic pe creditele 

neperformante garantate și – într-o măsură mai mică – pe creditele neperformante de retail 

negarantate. O mare parte din expunerea rămasă constă în credite neperformante acordate 

clienților corporativi și întreprinderilor mici și mijlocii, în special în statele membre în care 

creditele neperformante au fost rezultatul recesiunii economice, și nu al crizei piețelor 

imobiliare. În general, creditele neperformante acordate clienților corporativi și 

întreprinderilor mici și mijlocii sunt mai eterogene și se dovedesc adesea mai dificil de 

abordat. 

Se poate considera că gestionarea creditelor neperformante se află într-o fază de 

transformare. Aceasta s-a maturizat constant, de la o activitate de criză la o abordare mai 

structurală și mai funcțională. Progresele comerciale, tehnologice și de reglementare încep 

să producă rezultate, dar trebuie să fie în continuare susținute prin decizii politice specifice, 

atât la nivel național, cât și la nivel european. Acestea ar putea reprezenta ulterior bazele 

care ar permite sistemului să se transforme într-o structură complet sustenabilă, capabilă să 

asigure rezoluția eficientă a stocurilor existente de credite neperformante și să gestioneze – 

și astfel să prevină – acumulările ulterioare. 
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Tabelul 2: Creditele neperformante și provizioanele pe state membre
15

 

  

Sursă: Banca Centrală Europeană, date bancare consolidate. Calculele serviciilor Comisiei (DG FISMA) 

                                                           
15

  Note: Cifrele corespund instituțiilor de credit interne și filialelor și sucursalelor aflate sub control străin.  

* Nu sunt disponibile date specifice sectorului pentru UE, pentru Malta (și anume trimestrul al doilea al 

anului 2018) și pentru Spania (și anume trimestrul al doilea al anului 2017). Datele specifice sectorului 

(adică expunerea totală a gospodăriilor și a societăților nefinanciare) pentru Bulgaria, Germania și Ungaria 

sunt disponibile numai în valoare contabilă. 

** Datele privind constituirea de provizioane pentru credite nu sunt disponibile pentru Bulgaria, Germania, 

Spania (cu excepția trimestrului al doilea al anului 2018), Ungaria și UE. În aceste cazuri, cifrele sunt 

bazate pe deprecieri pentru toate instrumentele de datorie (cu alte cuvinte credite și titluri de natura 

datoriei). 

2018Q2 2017Q2 2018Q2 2017Q2 2018Q2 2017Q2

Belgia 2,4 2,8 3,4 4,0 53,9 50,1

Bulgaria 9,2 12,1 14,5 19,2 64,2 54,8

Cehia 2,2 2,9 4,1 5,3 65,2 53,1

Danemarca 2,5 2,9 2,9 3,2 35,9 38,4

Germania 1,7 2,3 2,8 4,3 83,6 43,6

Estonia 1,8 2,0 2,3 2,5 38,7 44,6

Irlanda 8,5 11,6 11,8 15,8 37,6 37,6

Grecia 44,9 46,9 48,4 50,6 52,2 49,2

Spania 4,1 5,3 5,2 - 63,3 59,9

Franța 2,9 3,4 4,0 4,6 65,4 59,7

Croația 8,7 11,7 13,3 16,5 72,9 68,8

Italia 10,0 12,2 12,9 15,9 59,3 52,9

Cipru 28,1 33,4 44,7 52,7 48,6 47,1

Letonia 5,9 5,9 8,5 9,3 38,5 43,8

Lituania 3,1 3,7 3,9 4,9 34,9 36,3

Luxemburg 0,6 0,7 1,8 1,8 49,8 51,6

Ungaria 6,7 10,4 9,2 15,3 76,5 66,3

Malta 3,2 3,7 - 6,7 50,0 41,8

Țările de Jos 2,0 2,3 2,7 3,0 35,0 38,3

Austria 2,9 4,1 4,0 5,7 65,8 62,6

Polonia 7,0 6,6 7,5 7,2 67,7 58,0

Portugalia 11,7 15,5 12,9 16,2 58,5 49,4

România 5,9 8,5 7,6 11,0 77,1 69,4

Slovenia 7,4 11,4 9,9 14,7 67,4 70,4

Slovacia 3,8 4,1 4,2 4,7 84,6 68,9

Finlanda 1,1 1,4 2,0 2,1 33,2 31,9

Suedia 1,3 1,2 1,5 1,4 34,5 34,8

Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de 

Nord

1,3 1,6 2,3 2,5 48,3 40,6

Uniunea Europeană 3,4 4,6 - - 59,0 50,8

Credite și avansuri 

neperformante brute 

(ca % din totalul creditelor 

și avansurilor brute)

Credite 

neperformante din 

sectorul privat* 

(ca % din creditele din 

sectorul privat)

Provizioane totale 

pentru pierderi 

(credite)**  

(ca % din totalul creditelor 

îndoielnice și 

neperformante)
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În pofida acestui progres încurajator, creditele neperformante prezintă în continuare riscuri 

pentru creșterea economică și a stabilitatea financiară. Volumul total al creditelor 

neperformante din întreaga UE se situează la nivelul de 820 de miliarde EUR
16

. Obstacole 

de natură structurală continuă să împiedice o scădere mai rapidă a stocurilor de credite 

neperformante. Printre alte elemente, procedurile de restructurare a datoriilor, de insolvență 

și de recuperare a datoriilor continuă să fie un obstacol semnificativ în unele cazuri, 

deoarece acestea sunt în continuare prea lente și imprevizibile. Activitatea de pe piețele 

secundare de credite neperformante este în creștere în unele state membre, susținută de 

acțiuni politice relevante (astfel cum s-a explicat mai sus), deși nu este încă suficientă pentru 

a contribui substanțial la eforturile de reducere în mod structural a creditelor neperformante. 

Acestea fiind spuse, dezvoltarea pieței secundare este încurajatoare, deoarece aceasta a 

menținut un impuls continuu în mai multe state membre, băncile vânzând portofolii mari. 

Interesul investitorilor este în creștere, iar volumul tranzacțiilor cu credite neperformante 

este de asemenea în creștere. 

3. PROGRESELE REALIZATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PUNEREA ÎN APLICARE 

A PLANULUI DE ACȚIUNE AL CONSILIULUI  

Consiliul a convenit în planul de acțiune să revină periodic la problema CN, pentru a trece 

în revistă evoluția acestora în Uniune, și să evalueze progresele înregistrate în ceea ce 

privește punerea în aplicare a planului de acțiune, pe baza unei analize realizate de Comisie. 

Prezenta secțiune cuprinde o analiză detaliată referitoare la diferitele elemente ale planului 

de acțiune
17

. Tabelul 3 demonstrează că s-au făcut pași importanți pentru punerea completă 

în aplicare a planului de acțiune. 

                                                           
16

  Sursă: Banca Centrală Europeană 

17
  Acesta se bazează parțial pe contribuțiile Băncii Centrale Europene, ale Comitetului european pentru risc 

sistemic și ale Autorității Bancare Europene. 
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Tabelul 3: Progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune 

 

 

1. Interpretarea competențelor de supraveghere existente în legislația UE privind 

provizionarea creditelor neperformante 

Comisia a furnizat interpretarea solicitată în Raportul de analiză a mecanismului unic de 

supraveghere publicat la 11 octombrie 2017. S-a clarificat faptul că legislația Uniunii, în 

special articolul 16 alineatul (2) litera (d) din RMUS
18

 și articolul 104 alineatul (1) litera (d) 

din CRD IV
19

, acordă autorităților de supraveghere competența de a influența politica de 

provizionare a băncii în ceea ce privește creditele neperformante, în limitele cadrului 

contabil aplicabil, și de a aplica ajustările necesare ale fondurilor proprii (deduceri și 

tratamente similare) de la caz la caz. 

2. Prevenirea provizionării insuficiente prin practici de provizionare automată într-un 

interval stabilit 

În cadrul pachetului său de propuneri privind creditele neperformante prezentat în 

martie 2018, Comisia a propus un regulament de modificare a Regulamentului privind 

cerințele de capital, prin introducerea unor niveluri minime comune de acoperire pentru 

creditele nou-acordate care devin neperformante. În cazul în care o bancă nu îndeplinește 

nivelul minim aplicabil, se aplică deduceri din fondurile proprii ale acesteia. În prezent, 

                                                           
18

  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (Regulamentul privind mecanismul unic de supraveghere 

– RMUS). 

19
  Directiva 2013/36/UE (Directiva privind cerințele de capital – CRD IV). 

Nr. Stadiu Nr. Stadiu

1

Interpretarea competențelor de supraveghere 

existente în legislația UE privind provizionarea 

creditelor neperformante

8
Îmbunătățirea informațiilor pe care trebuie să 

le furnizeze băncile privind creditele 

2

Prevenirea provizionării insuficiente prin 

practici de provizionare automată într-un 

interval stabilit

9

Consolidarea infrastructurii de date privind 

creditele neperformante, inclusiv prin 

eventualele platforme de tranzacționare

3

Extinderea la băncile mici a liniilor directoare 

ale mecanismului unic de supraveghere privind 

creditele neperformante 

10
Elaborarea unui model pentru societățile de 

administrare a investițiilor

4
Adoptarea de linii directoare la nivelul UE 

privind gestionarea expunerilor neperformante
11

Dezvoltarea piețelor secundare pentru creditele 

neperformante

5

Noi linii directoare privind acordarea și 

monitorizarea creditelor și guvernanța internă a 

băncilor

12

Evaluarea comparativă a cadrelor naționale 

privind executarea silită a creditelor și privind 

insolvența 

6

Dezvoltarea unor abordări macroprudențiale 

pentru prevenirea acumulării creditelor 

neperformante în viitor

13
Accent sporit pe aspectele legate de insolvență 

în cadrul semestrului european

7

Cerințe sporite de prezentare a informațiilor 

privind calitatea activelor și creditele 

neperformante pentru toate băncile

14 Îmbunătățirea protecției creditorilor garantați

Realizat

Iminent

În curs
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propunerea este dezbătută în cadrul Consiliului și al Parlamentului European. Consiliul și-a 

stabilit poziția de negociere, iar Comisia invită Parlamentul să facă același lucru, astfel încât 

să se poată încheia un acord final înainte de sfârșitul actualei legislaturi. 

3. Extinderea la băncile mici (care nu sunt supravegheate direct) a liniilor directoare ale 

mecanismului unic de supraveghere privind creditele neperformante 

Banca Centrală Europeană, în calitatea sa de organism de supraveghere, a colaborat strâns 

cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a finaliza liniile directoare publicate recent privind 

gestionarea expunerilor neperformante (a se vedea punctul 4 de mai jos). Aceste linii 

directoare ar trebui să fie aplicate de toate instituțiile de credit din Uniune. Instituțiile cu o 

importanță sistemică mai scăzută trebuie, de asemenea, să aplice liniile directoare în mod 

proporțional, în colaborare cu autoritățile naționale competente. 

4. Adoptarea de linii directoare la nivelul Uniunii pentru expunerile neperformante 

Autoritatea Bancară Europeană a publicat, în octombrie 2018, Liniile directoare privind 

gestionarea expunerilor neperformante și restructurate pentru bănci și autoritățile de 

supraveghere. Liniile directoare vizează gestionarea eficace și eficientă și reducerea durabilă 

a creditelor neperformante din bilanțurile băncilor. Prevederea principală a acestor linii 

directoare este ca băncile să stabilească strategii pentru expunerile neperformante, împreună 

cu măsuri operaționale și de guvernanță adecvate. Aceste strategii și măsuri fac obiectul 

evaluării în scopuri de supraveghere în cadrul procesului de supraveghere și evaluare. 

Liniile directoare ar trebui să fie aplicate începând cu 30 iunie 2019. 

5. Noi linii directoare privind acordarea și monitorizarea creditelor și guvernanța 

internă a băncilor 

Autoritatea Bancară Europeană a elaborat linii directoare privind acordarea și monitorizarea 

creditelor. Proiectul de linii directoare se dorește să acopere guvernanța internă a băncilor cu 

privire la riscul de credit; evaluarea bonității debitorilor
20

; evaluarea garanțiilor; și 

activitățile de monitorizare a riscului de credit ale băncilor, care acoperă diferite clase de 

active și contrapartide. Având în vedere sfera de cuprindere a subiectului și legătura acestuia 

cu cadrul de protecție a consumatorilor, de exemplu în cazul evaluării bonității potențialilor 

debitori, este posibil ca elaborarea unui set cuprinzător de linii directoare să dureze o 

perioadă îndelungată. Interacțiunea potențială cu părțile interesate din domeniul protecției 

consumatorilor cu privire la acest punct poate întârzia finalizarea proiectului de linii 

directoare. Autoritatea Bancară Europeană preconizează că va discuta proiectul de 

consultare referitoare la liniile directoare privind acordarea și monitorizarea creditelor la 

reuniunea consiliului supraveghetorilor de la începutul anului 2019 și că va publica 

documentul de consultare în cursul anului respectiv. 

                                                           
20

  Autoritatea Bancară Europeană va trebui să țină seama de evaluarea în curs a Directivei privind contractele 

de credit pentru consumatori de către Comisie, astfel încât să se evite ingerința în ceea ce privește 

prevederile directivei referitoare la evaluarea bonității debitorilor. Evaluarea Directivei privind contractele 

de credit pentru consumatori a fost anunțată în Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2019 [a se 

vedea anexa II la COM(2018) 800 final]. 
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6. Dezvoltarea unor abordări macroprudențiale pentru prevenirea acumulării creditelor 

neperformante în viitor 

Comitetul european pentru risc sistemic este pe cale să finalizeze un raport până la sfârșitul 

anului 2018 privind abordările macroprudențiale pentru prevenirea apariției problemelor 

legate de creditele neperformante la nivel de sistem. De asemenea, raportul acordă atenția 

cuvenită efectelor prociclice ale măsurilor care vizează stocurile de credite neperformante și 

potențialele efecte asupra stabilității financiare. Între timp, Comitetul științific consultativ al 

Comitetului a publicat propria contribuție pe această temă în septembrie 2018. Un aspect-

cheie care a fost investigat vizează viteza și forma optime ale rezoluției creditelor 

neperformante din perspectiva întregului sistem. 

7. Cerințe sporite de prezentare a informațiilor privind calitatea activelor și creditele 

neperformante pentru toate băncile 

Autoritatea Bancară Europeană a elaborat Liniile directoare privind gestionarea expunerilor 

neperformante și restructurate. Aceste linii directoare vizează stabilirea unui conținut 

comun și a unor formate uniforme de prezentare a informațiilor privind expunerile 

neperformante, expunerile restructurate și activele executate silit pe care trebuie să le 

prezinte băncile
21

. Acestea vizează alinierea aspectelor care trebuie prezentate pentru toate 

instituțiile din întreaga Uniune la cele recomandate în prezent în Orientările pentru bănci ale 

mecanismului unic de supraveghere. Autoritatea Bancară Europeană a efectuat o consultare 

publică, iar liniile directoare finale urmează să fie publicate în trimestrul al patrulea al 

anului 2018. Acestea ar trebui să fie aplicate începând cu 31 decembrie 2019. 

8. Îmbunătățirea informațiilor pe care trebuie să le furnizeze băncile privind expunerile 

din credite din portofoliul lor bancar 

Pentru a consolida infrastructura de date cu date uniforme și standardizate pentru creditele 

neperformante, Autoritatea Bancară Europeană a emis, în decembrie 2017, modele pentru 

monitorizarea informațiilor privind creditele. Aceste modele nu fac parte din rapoartele de 

supraveghere, însă băncile și investitorii sunt încurajați să utilizeze aceste modele 

standardizate privind creditele neperformante pentru tranzacțiile comerciale
22

. Modelele 

cuprind informații privind creditele, contrapartidele aferente creditelor și garanțiile 

furnizate. După ce au fost emise modelele, s-au efectuat teste suplimentare cu datele actuale 

în prima jumătate a anului 2018. Utilizarea modelelor de către diferite instituții și contactele 

Autorității Bancare Europene cu părțile interesate au furnizat feedback suplimentar, iar 

Autoritatea a publicat o versiune revizuită în septembrie 2018. Interacțiunea Autorității cu 

sectorul de resort a confirmat faptul că diferiți participanți la piață utilizează în prezent 

aceste modele pentru tranzacții. 

                                                           
21

  Aceste linii directoare extind domeniul de aplicare al Ghidului Autorității Bancare Europene privind 

cerințele de publicare în temeiul părții a opta din Regulamentul privind cerințele de capital („EBA GL2016 

11”), publicat în decembrie 2016. 

22
  Modelele pentru tranzacțiile cu credite neperformante furnizate de Autoritatea Bancară Europeană pentru 

diverse clase de active permit raportarea la nivelul cel mai detaliat posibil, împrumut cu împrumut, și 

conțin peste 450 de puncte de date relevante pentru evaluarea și obligația de diligență necesare în 

tranzacțiile cu credite neperformante. 
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9. Consolidarea infrastructurii de date pentru creditele neperformante și examinarea 

posibilității de creare a platformelor de tranzacționare a CN 

O platformă de tranzacționare a creditelor neperformante la nivelul Uniunii ar reprezenta o 

piață electronică în care deținătorii de credite neperformante – băncile și creditorii nebancari 

– și investitorii interesați pot face schimb de informații și pot efectua tranzacții. O astfel de 

platformă are potențialul de a aborda mai multe surse actuale de disfuncționalități ale pieței 

pe piața secundară a creditelor neperformante, inclusiv asimetria informațiilor dintre 

vânzători și cumpărători și costurile ridicate ale tranzacțiilor. În consecință, ar putea ajuta 

băncile să-și crească vânzările și să obțină prețuri de vânzare mai mari decât este posibil în 

prezent, să ușureze accesul investitorilor la piețele de credite neperformante și, astfel, să 

permită băncilor să elimine creditele neperformante și să-și curețe bilanțurile mai repede. O 

astfel de platformă ar putea contribui la rezolvarea stocurilor actuale de credite 

neperformante și ar oferi un canal permanent pentru eliminarea eficientă a viitoarelor credite 

neperformante în momentul în care apar. În acest sens, ar putea fi o investiție importantă, 

dar cu costuri reduse în infrastructură care să împiedice o nouă acumulare de stocuri mari de 

credite neperformante în viitor. În consecință, ar putea reprezenta un mijloc esențial de a 

contribui la o soluționare durabilă a problemei creditelor neperformante în Europa. 

Consiliul a invitat Banca Centrală Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și Comisia să 

aibă în vedere înființarea unei platforme de tranzacționare a CN pentru a stimula dezvoltarea 

piețelor secundare. Prin urmare, prezenta comunicare este însoțită de un document de lucru 

al serviciilor Comisiei privind potențiala înființare a unei astfel de platforme de 

tranzacționare, elaborat în comun de către Comisie, Banca Centrală Europeană și 

Autoritatea Bancară Europeană. Acesta evidențiază punctul de vedere al serviciilor Comisiei 

privind modul în care ar putea funcționa în practică măsurile pentru un astfel de vehicul. 

De asemenea, Comisia a invitat astăzi părțile interesate din sectorul de resort să participe la 

o masă rotundă pentru a începe demersurile de realizare a platformelor de credite 

neperformante la nivelul întregii Uniuni. Comisia va solicita părților interesate să ajungă la 

un acord, până în primăvara anului 2019, cu privire la formele concrete de elaborare și 

emitere a unor standarde sectoriale pentru platformele europene de credite neperformante. 

Comisia, în colaborare cu Banca Centrală Europeană și cu Autoritatea Bancară Europeană, 

va continua să joace un rol-cheie în facilitarea luării măsurilor necesare, de către toate 

părțile interesate relevante, pentru promovarea creării platformelor de credite neperformante 

la nivelul întregii Uniuni. 

10. Elaborarea unui model pentru societățile naționale de administrare a investițiilor 

În cadrul pachetului privind CN din martie 2018, serviciile Comisiei au publicat un model 

tehnic privind înființarea unei societăți naționale de administrare a investițiilor, în strânsă 

colaborare cu Banca Centrală Europeană, cu Autoritatea Bancară Europeană și cu 

Comitetul Unic de Rezoluție. Modelul, care nu are caracter obligatoriu, oferă statelor 

membre care doresc acest lucru îndrumări privind restructurarea băncilor lor, prin înființarea 

de societăți de administrare a investițiilor (sau prin intermediul altor măsuri privind CN), în 

cazul în care acestea le consideră utile, în deplină conformitate cu reglementările UE în 

domeniul bancar și al ajutorului de stat. 
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11. Dezvoltarea piețelor secundare pentru creditele neperformante 

În cadrul pachetului său privind CN din martie 2018, Comisia a propus o directivă privind 

administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor. Unul din 

obiectivele propunerii este acela de a dezvolta în continuare piețele secundare pentru NPL, 

prin armonizarea cerințelor și prin crearea unei piețe unice la nivelul Uniunii pentru 

administrarea creditelor și transferul de credite bancare către terți. În prezent, propunerea 

este dezbătută în cadrul Parlamentului și al Consiliului. Comisia solicită ca aceste negocieri 

să fie finalizate înainte de sfârșitul actualei legislaturi. 

12. Evaluarea comparativă a eficienței regimurilor naționale de executare silită a 

creditelor (inclusiv de insolvență) din perspectiva unui creditor bancar 

Administrarea creditelor neperformante ar avea de câștigat de pe urma unor cadre mai 

eficiente și mai previzibile privind executarea silită a creditelor și privind insolvența. Prin 

urmare, serviciile Comisiei efectuează un exercițiu de evaluare comparativă a regimurilor 

naționale de executare silită a creditelor, care cuprind atât executarea silită individuală, cât 

și executarea silită colectivă sau procedurile de insolvență. Obiectivul este de a obține o 

imagine fiabilă a întârzierilor și a ratelor de recuperare a valorii pe care le înregistrează 

băncile în situația în care debitorii nu își respectă obligațiile. Aceste rezultate sunt puternic 

influențate de capacitatea judiciară din statele membre respective. Progresele privind 

exercițiul de evaluare comparativă au fost prezentate și discutate cu statele membre la 

reuniunile din 21 februarie și 20 iunie 2018, inclusiv problema lipsei de acces la date 

semnificative. 

13. Un accent sporit pe aspectele legate de insolvență în cadrul semestrului european 

Problemele din cadrele naționale de insolvență corporativă reprezintă un subiect de lungă 

durată în cadrul semestrului european. Acestea au fost analizate în mai multe rapoarte de 

țară și au fost adoptate mai multe recomandări specifice fiecărei țări cu privire la acest 

subiect. Începând din 2013, s-au adresat recomandări specifice privind problemele legate de 

insolvență, în ani diferiți, unui număr de douăsprezece state membre: Bulgaria, Croația, 

Cipru, Italia, Letonia, Malta, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria. În 

2018, s-au adoptat recomandări specifice privind insolvența pentru șase state membre: 

Bulgaria, Cipru, Italia, Letonia, Portugalia și Slovenia. În cadrul semestrului european 

actual, problemele legate de insolvență vor fi analizate și în rapoartele de țară pentru 

anul 2019. În mai 2019, Comisia va transmite Consiliului propuneri privind recomandările 

specifice fiecărei țări. 

14. Analizarea în continuare a posibilității de îmbunătățire a protecției creditorilor 

garantați 

În cadrul pachetului privind creditele neperformante din martie, Comisia a propus o 

directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea 

garanțiilor. Unul dintre obiectivele propunerii este de a permite executarea extrajudiciară 

accelerată a garanțiilor în cazul în care creditorii și debitorii sunt de acord în prealabil (dar 

nu și pentru creditele acordate consumatorilor). În prezent, propunerea este dezbătută în 

cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Comisia solicită ca aceste negocieri să fie 

finalizate înainte de sfârșitul actualei legislaturi. 
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4. CONCLUZII 

După cum se arată clar în prezentul Raport privind progresele înregistrate, reducerea 

riscurilor în sectorul bancar din UE continuă într-un ritm susținut și se înregistrează 

progrese semnificative. În consecință, Raportul privind progresele înregistrate reprezintă o 

contribuție importantă la Consiliul European și la summitul zonei euro în configurație 

deschisă al celor 27 de state membre ale UE din decembrie, în cadrul cărora se vor discuta 

consolidarea Mecanismului european de stabilitate și finalizarea uniunii bancare, inclusiv 

pașii următori către un sistem european de garantare a depozitelor. Este urgent să se 

realizeze progrese în acest domeniu, în paralel cu progresele în ceea ce privește reducerea 

riscurilor. 

După cum se arată clar în prezentul Raport privind progresele înregistrate, creditele 

neperformante continuă să scadă în Uniune. Această tendință de scădere puternică este 

foarte încurajatoare, dar ratele ridicate ale creditelor neperformante rămân o provocare în 

unele state membre. 

Planul de acțiune, convenit de Consiliu în iulie 2017, a reprezentat un pas important în 

abordarea acestei provocări. S-au înregistrat progrese substanțiale în ceea ce privește 

punerea sa în aplicare. Cu toate acestea, pentru a putea soluționa problema creditelor 

neperformante în modul cel mai eficace posibil, planul de acțiune ar trebui pus în aplicare 

pe deplin de toți actorii. Este esențial să se răspundă provocării pe care o reprezintă 

nivelurile ridicate ale creditelor neperformante, atât în ceea ce privește reducerea stocurilor 

existente până la niveluri sustenabile, cât și în ceea ce privește prevenirea acumulărilor în 

viitor. 

În special, Comisia invită Parlamentul și Consiliul să aprobe rapid „pachetul privind 

reducerea riscurilor” în sectorul bancar, precum și toate elementele pachetului cuprinzător 

de măsuri legislative propuse în martie 2018 pentru soluționarea problemei creditelor 

neperformante. Acest pachet, împreună cu progresele semnificative înregistrate în ceea ce 

privește reducerea creditelor neperformante, în colaborare cu Autoritatea Bancară 

Europeană, cu Banca Centrală Europeană și cu Comitetul european pentru risc sistemic, este 

indispensabil pentru a sprijini eforturile colective în curs care vizează reducerea riscurilor 

rămase în sectorul bancar european și a pregăti terenul mai ales pentru finalizarea uniunii 

bancare. 
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