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Introducere 

 

În urma expirării Tratatului CECO în 2002, statele membre au decis să transfere activele și 

pasivele către Comunitatea Europeană (în prezent UE), însă să le mențină separate de bugetul 

general (Protocol
1
 privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO, anexat la 

Tratatul de la Nisa). Comisia este responsabilă de lichidarea ordonată a pasivelor și de 

investirea activelor existente pe piețele de capital pentru a genera venituri în vederea 

finanțării cercetării în sectoarele cărbunelui și oțelului prin intermediul Fondului de cercetare 

pentru cărbune și oțel (FCCO). La finalul procesului de lichidare (care va dura până în 2027), 

aceste active vor fi cunoscute sub denumirea de „Activele Fondului de cercetare pentru 

cărbune și oțel”.  

 

La 1 februarie 2003
2
, Consiliul a adoptat trei decizii necesare pentru punerea în aplicare a 

protocolului, și anume o decizie generală (2003/76/CE)
3
 și decizii de stabilire a orientărilor 

pentru gestionarea activelor (2003/77/CE)
4
 și pentru programul de cercetare FCCO 

(2003/78/CE, înlocuită prin 2008/376/CE)
5
.  

 

În conformitate cu articolul 2 din Decizia 2003/77/CE a Consiliului, Comisia reevaluează 

funcționarea și eficiența orientărilor financiare pentru gestionarea activelor CECO în 

lichidare („orientările financiare”)
6
 o dată la cinci ani și, dacă este cazul, propune modificări. 

Un raport cu privire la ultima evaluare a fost realizat în 2012 și nu s-au propus modificări. 

Acum trebuie prezentat următorul raport pe cinci ani. 

 

 

Revizuirea orientărilor financiare pentru perioada de cinci ani cuprinsă între 2012 și 

2017 

În conformitate cu Decizia 2003/77/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin 

Decizia 2008/750/CE a Consiliului
7
, Comisia gestionează activele CECO în lichidare „astfel 

încât să se asigure disponibilitatea fondurilor așa cum și când este nevoie, generând cea mai 

mare rentabilitate posibilă în același timp și asigurând un grad de securitate și stabilitate înalt 

pe termen lung” (punctul 3 din anexa la Decizia 2003/77/CE a Consiliului). 

Având în vedere aceste obiective, orientările financiare au avut rezultate bune inițial în timpul 

perioadei de cinci ani cuprinse între 2012 și 2017. Cu toate acestea, din cauza ratelor scăzute 

                                                 
1 Protocolul nr. 37 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la consecințele financiare ale 

expirării Tratatului CECO și la Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel. 
2 JO L 29, 5.2.2003, p. 22. 
3  Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în 

aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele 

financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și 

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (JO L 29, p. 22). 
4  Decizia 2003/77/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a orientărilor financiare multianuale 

pentru gestionarea activelor Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) în lichidare și, după 

încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (JO L 29, p. 25), modificată 

prin Decizia 2008/750/CE a Consiliului din 15.9.2008 (JO L 255, p. 28). 
5  Decizia 2003/78/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a orientărilor tehnice multianuale pentru 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (JO L 29, p. 25), înlocuită prin 

Decizia 2008/376/CE a Consiliului din 29.4.2008 (JO L 130, p. 7). 
6  Denumite, de asemenea, orientări privind gestionarea activelor. 
7  JO L 255, 23.9.2008, p. 28. 



 

2 

 

ale dobânzilor pe o perioadă prelungită, acestea par în prezent să fie prea restrictive pentru a 

constitui o bază eficientă pentru o abordare prudentă a gestionării activelor
8
 care să ofere 

randamente satisfăcătoare. În acest context, este adecvată extinderea sferei investițiilor 

eligibile pentru a permite diversificarea portofoliului. Pe baza datelor istorice, această măsură 

ar putea crește randamentele preconizate pe termen lung, deși nu se poate garanta că ea va 

îmbunătăți randamentele observate, în special pe termene scurte și medii. 

Dacă se analizează condițiile de piață, se observă că acestea sunt foarte dificile începând din 

2012, din cauza contextului caracterizat de randamente scăzute care a prevalat pe piețele de 

euro-obligațiuni, în principal din cauza creșterii economice slabe și a inflației scăzute. 

Politica monetară favorabilă a BCE, în special programele sale de achiziționare de obligațiuni 

care au început în 2015, a venit și mai mult în sprijinul acestei tendințe. În consecință, 

randamentele au atins în prezent niveluri scăzute fără precedent, și chiar negative. 

Incertitudinea politică a afectat, de asemenea, piețele financiare și a condus la numeroase 

episoade de criză și volatilitate. Două exemple recente sunt criza din Grecia și referendumul 

din Regatul Unit privind apartenența la UE.  

În acest context, rezultatele obținute de la ultima revizuire din 2012 au fost pozitive: sumele 

au fost plătite astfel cum s-a solicitat de DG RTD și când s-a solicitat acest lucru și, mai mult 

decât atât, rentabilitatea portofoliului a fost satisfăcătoare, date fiind mediul de piață și 

orientările conservatoare privind investițiile. Mai exact, în decursul perioadei cuprinse între 1 

iulie 2012 și 31 decembrie 2016, portofoliul a înregistrat un randament cumulat de +8,3 %. 

Mai multe detalii sunt disponibile în rapoartele anuale ale CECO, precum și în anexa la 

raport, unde este prezentată, de asemenea, structura portofoliului în decembrie 2016 (a se 

vedea și anexa I la prezentul raport)
9
.  

Dimensiunea portofoliului a scăzut puțin în timpul perioadei de cinci ani, întrucât 

rentabilitatea totală și noile contribuții primite nu au compensat fluxurile de ieșire cumulate 

în valoare de 216,4 milioane EUR
10

 achitate către DG RTD și utilizate pentru a finanța 

cercetarea în sectoare legate de industria cărbunelui și oțelului
11

. Per total, valoarea totală de 

piață a portofoliului la data de 31 decembrie 2016 se situa la 1,69 miliarde EUR comparativ 

cu 1,74 miliarde EUR la data de 30 iunie 2012, cu o scădere de aproximativ 2,8 %.  

În pofida performanței relativ bune a portofoliului CECO raportat la criteriile de referință 

relevante, veniturile alocate finanțării proiectelor de cercetare pentru cărbune și oțel au fost în 

scădere în ultimii ani. Acest lucru se datorează, în principal, contextului actual caracterizat de 

rate scăzute ale dobânzilor. Acest fapt a redus semnificativ randamentele și a avut un efect 

negativ asupra veniturilor obținute de pe urma portofoliului care au putut fi puse la dispoziția 

Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel. 

                                                 
8  A se remarca faptul că activitatea de gestionare a activelor este supravegheată de o funcție dedicată de 

gestionare a riscurilor, care monitorizează respectarea cadrului intern de gestionare a riscurilor al Comisiei. 

În plus, sistemele și procedurile de gestionare a riscurilor și a activelor fac obiectul unor audituri periodice 

efectuate atât de auditori interni, cât și de auditori externi, precum și de Curtea de Conturi Europeană. Nu s-

au adus în discuție probleme semnificative în ceea ce privește gestionarea fondurilor. 
9  Cel mai recent raport este „Raportul financiar al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului în lichidare 

(CECO în lichidare) la 31 decembrie 2016” [C(2017)5870]. 
10  Sumele puse la dispoziția DG RTD au la bază date contabile care fac obiectul unui mecanism de 

„uniformizare”, ceea ce implică faptul că, în perioadele cu randament mai scăzut/cupoane mai scăzute, 

fluxurile de ieșire pot depăși rentabilitatea portofoliului.  
11  Așa cum se prevede în Decizia 2003/77/CE a Consiliului. 
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Motive pentru schimbare și propuneri privind orientările financiare 

Context 

La finalul anului 2016, performanța portofoliului de la adoptarea Deciziei 2003/77/CE a 

Consiliului a fost satisfăcătoare, având în vedere orientările conservatoare privind investițiile. 

Cu toate acestea, în decursul ultimilor ani, condițiile de piață s-au modificat semnificativ. 

Privind în perspectivă, situația piețelor financiare în general și a piețelor de euro-obligațiuni 

în special a devenit și mai dificilă, din cauza randamentelor cu caracter puternic negativ (în 

special pentru titluri de valoare de la emitenți cu cea mai ridicată calitate a creditului), a 

probabilității crescute de materializare a riscului de rată a dobânzii
12

 și a reducerii 

semnificative a lichidităților (în special în ceea ce privește obligațiunile disponibile pentru 

achiziționare) – ceea ce implică o creștere a probabilității ca randamentele foarte scăzute sau 

chiar negative să continue. 

În prezent, cele două ipoteze de lucru principale sunt (1) că portofoliul CECO are un orizont 

de investiții pe termen lung și (2) că acesta este relativ lipsit de pasive semnificative și, astfel, 

nu face obiectul unor fluxuri de ieșire majore. Pe această bază, se propune extinderea sferei 

investițiilor potențiale permise prin orientările financiare, în vederea atenuării, pe cât posibil, 

a impactului randamentelor scăzute sau negative și a sporirii diversificării și rezilienței 

portofoliului. În continuare sunt prezentate mai multe propuneri. Aceste posibilități extinse de 

investiții trebuie puse în aplicare într-un mod compatibil cu conservarea capitalului pe termen 

lung și cu obiectivele de stabilitate ale mandatului, sporind totodată randamentul preconizat 

al portofoliului.  

Propunerile de modificare a orientărilor financiare ar extinde sfera investițiilor eligibile în 

termeni de active/instrumente disponibile și combinații posibile de expuneri la risc (de 

exemplu, riscul de rată a dobânzii și riscul de credit sau chiar unele forme diversificate de risc 

al pieței titlurilor de capital). Noile oportunități de investiții ar permite ca portofoliul să fie 

gestionat într-un mod mai eficient (în ceea ce privește diversificarea și raportul între risc și 

randament) și cu randamente preconizate mai mari pe termen lung.  

Ar trebui înțeles faptul că, pe termen scurt spre mediu, aceste propuneri ar putea, în funcție de 

condițiile de piață, să sporească volatilitatea portofoliului și, de asemenea, să atragă după sine 

performanțe negative pentru perioade limitate de timp atunci când apar condiții de piață 

neobișnuite sau neașteptate.  

În general, gestionarea activelor implică un risc în materie de investiții care nu poate fi 

înlăturat pe deplin, iar randamentele investițiilor pot fi pozitive sau negative. În timpul 

perioadelor cu rate ale dobânzii foarte scăzute și creșteri probabile ale ratei în decursul anilor 

următori, singura modalitate de a îmbunătăți randamentele preconizate este de a accepta un 

risc sporit/o volatilitate sporită. Din cauza naturii intrinseci a investițiilor și a evoluției 

                                                 
12  Dat fiind contextul caracterizat de randamente foarte scăzute, se preconizează că riscul creșterii ratelor 

dobânzilor va rămâne ridicat în viitorul apropiat. De exemplu, dacă băncile centrale încep să normalizeze 

politica monetară în mod agresiv în cazul creșterii inflației, valoarea de piață a titlurilor de valoare cu venit 

fix va scădea. 
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condițiilor de piață și a ratelor dobânzii, chiar și activele sigure și lichide pot antrena 

randamente negative
13

.  

 

Orientările financiare actuale 

Orientările financiare actuale urmează o abordare relativ conservatoare. Acest fapt se reflectă, 

de exemplu, în sume cu limită absolută strictă (de exemplu, maximum 250 de milioane EUR 

per stat membru al UE), ratinguri de credit ridicate (de exemplu, rating de credit minim AA, 

cu excepția statelor membre ale UE și a instituțiilor UE) și restricții privind scadența maximă 

(de exemplu, maximum 10,5 ani de la achiziție).  

Restricțiile actuale exclud investițiile din portofoliul CECO într-o gamă largă de active 

financiare. De exemplu:  

- restricțiile privind ratingul exclud aproape întreaga piață a obligațiunilor corporative 

și a obligațiunilor financiare. Expunerea la acestea din urmă ar putea oferi o 

diversificare și randamente mai mari, ceea ce ar putea contribui la atenuarea 

impactului ratelor pe termen scurt negative
14

 în contextul actual; 

- se pot formula argumente asemănătoare în ceea ce privește limitele care vizează 

scadența. Acestea împiedică investițiile în obligațiuni cu termene mai lungi care ar 

putea oferi beneficii asemănătoare
15

. Modificarea acestor restricții ar permite alocări 

de active diversificate, cu randamente preconizate mai mari pentru portofoliu, 

menținând totodată riscul global al portofoliului la niveluri asemănătoare cu cele 

actuale, grație efectelor corelației negative; 

- mai multe clase de active și tehnici de gestionare a riscurilor sunt excluse, de 

asemenea, prin orientările actuale în materie de investiții. 

Prin urmare, recomandăm modificarea orientărilor actuale pentru a permite extinderea setului 

de posibilități de investiții prin lărgirea limitelor în materie de investiții și includerea de noi 

clase de active care se preconizează că vor permite portofoliului CECO să înregistreze 

randamente mai mari ajustate în funcție de risc pe termen lung. Modificările în cauză ar fi 

compatibile cu cerințele stabilite la articolul 2 alineatul (1) din Decizia 2003/76/CE a 

Consiliului. 

Modificările propuse pentru orientările financiare 

A. Ajustarea restricțiilor în materie de limite absolute, ratinguri și scadență  

Se propune adoptarea unei abordări mai dinamice în ceea ce privește aspectele tehnice ale 

punerii în aplicare care necesită o oarecare flexibilitate (cum ar fi determinarea limitelor în 

materie de riscuri, scadență și concentrare).  

                                                 
13  La momentul întocmirii prezentului raport, rata dobânzii în cazul obligațiunilor germane pe doi ani, de 

exemplu, este aproape minus 0,75 % anual (în vreme ce obligațiunile germane pe 10 ani oferă o rată a 

dobânzii de doar +0,4 % anual).  
14  Consultați, de asemenea, punctul D de mai jos pentru o modalitate mai sofisticată de a gestiona riscul/durata 

ratei dobânzii. 
15  Un alt beneficiu al obligațiunilor pe termene mai îndelungate este o mai mare convexitate; în termeni simpli, 

valorile lor de piață cresc mai mult în cazul unei reduceri a ratelor comparativ cu pierderile aferente unei 

creșteri echivalente a ratelor.  
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Acest lucru ar permite calibrarea lor mai regulată și mai precisă în funcție de evoluția 

condițiilor de piață. Abordarea ar avea la bază orientările recente adoptate pentru fondul de 

garantare al Fondului european pentru investiții strategice
16

, unul dintre celelalte portofolii 

majore gestionate de Comisie.  

Toleranța la risc ar putea, de asemenea, să fie definită în termeni mai generali (de exemplu, 

prin enumerarea categoriilor eligibile de active propriu-zise). Limitele ar putea fi exprimate 

mai bine în termeni de valoare de piață decât ca valoare noțională și ar putea fi definite drept 

expuneri procentuale maxime ale valorii de piață totale a portofoliului. Expunerile ar fi 

definite într-un mod mai precis deoarece, din cauza contextului caracterizat de randamente 

scăzute sau negative, multe titluri de valoare au prețuri cu mult peste valoarea nominală (100 

%), iar valorile nominale s-ar putea să nu mai reflecte adevărata valoare economică a unor 

astfel de expuneri. Un alt motiv pentru care o abordare care fixează limita sub formă de 

procent din valoarea de piață a devenit mai relevantă este acela că valoarea de piață totală a 

portofoliului se modifică, fie din cauza evaluării de piață, fie din cauza fluxurilor de intrare 

sau ieșire. 

B. Autorizarea investițiilor în alte monede 

La momentul actual, orientările financiare nu conțin mențiuni în ceea ce privește eligibilitatea 

investițiilor în monedă străină. În acest context, trebuie remarcat faptul că investițiile 

denominate în euro reprezintă doar circa 25 % din piața mondială de obligațiuni.  

Prin urmare, se propune să se permită în mod explicit investițiile în monede ale altor 

economii majore și/sau ale altor state membre ale UE în vederea sporirii diversificării.  

În special, investirea (parțială) în titlurile denominate în dolari americani ar permite accesul la 

piețe importante și lichide, cum ar fi piața datoriei publice din SUA. Acest lucru ar putea fi 

util având în vedere restricțiile în materie de lichidități de pe piețele de euro-obligațiuni 

menționate anterior. În plus, piețele americane nu sunt caracterizate de rate negative și ar 

permite obținerea unor expuneri la curbe de randament diferite, cu eventuale oportunități mai 

mari pentru carry/roll down
17

. 

Riscul de pierderi cauzate de fluctuația cursului de schimb valutar ar putea fi acoperit. Există 

instrumente de acoperire împotriva unui astfel de risc valutar, însă orientările financiare 

actuale nu conțin mențiuni în ceea ce privește acest tip de operațiune. În cazul în care 

investițiile în monede străine ar deveni eligibile în mod explicit, se propune să se permită, de 

asemenea, în mod explicit instrumentele derivate de acoperire împotriva riscului valutar al 

expunerilor care nu sunt denominate în euro. Utilizarea efectivă a unor astfel de instrumente 

ar implica, desigur, o analiză atentă a costurilor relevante și a condițiilor de piață 

predominante
18

.  

                                                 
16  Decizia C(2016)165 a Comisiei. 
17  „Carry”: în termeni simpli, „carry” este venitul la care este îndreptățit un investitor ca urmare a simplului 

fapt că deține un titlu/portofoliu (și anume, dobânzi acumulate/cupoane), indiferent de modificările valorii de 

piață și/sau de mișcările curbei; „roll-down”: de regulă, curbele de randament sunt orientate ascendent, prin 

urmare, pe măsură ce scadența unei obligațiuni se apropie, în cazul în care toate condițiile rămân 

neschimbate, randamentul așteptat de investitori scade – ceea ce are un efect pozitiv pentru prețul unei 

obligațiuni, întrucât prețurile fluctuează invers față de randamente.  
18  Trebuie remarcat faptul că serviciile Comisiei au acumulat experiență în ceea ce privește astfel de operațiuni, 

care au fost permise în orientările privind gestionarea activelor Fondului de garantare al FEIS.  
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C. Extinderea gamei de organisme de plasament colectiv 

În 2014, o echipă de specialiști din partea Băncii Mondiale a efectuat o evaluare a activităților 

de trezorerie și gestionare a activelor desfășurate de DG ECFIN. Banca Mondială a revizuit 

în detaliu procesele utilizate de ECFIN-L și a conchis că DG ECFIN își îndeplinește 

obiectivele în ceea ce privește gestionarea portofoliilor aflate în sfera sa de răspundere, în 

conformitate cu standardele solide ale sectorului. Banca Mondială a propus, de asemenea, 

câteva recomandări în vederea îmbunătățirii în continuare a procesului de investiții și a 

rentabilității.  

În mod concret, în cazul fondurilor pe termen lung, Banca Mondială a recomandat investirea 

unui anumit procent din aceste fonduri în participări la capital, eventual prin intermediul unor 

fonduri de plasament colectiv. Dacă sunt selectate cu atenție, aceste instrumente vor permite 

ca portofoliul să obțină o expunere bine diversificată din titluri de capital. Întrucât titlurile de 

capital au o corelare relativ mai scăzută cu investițiile cu venit fix, ele ar îmbunătăți profilul 

de risc/randament al portofoliului pe termen lung. În același timp, investițiile în titluri de 

capital pot crește volatilitatea randamentelor portofoliului pe termen scurt și mediu. Utilizarea 

expunerii diversificate din titluri de capital prin fonduri (sau fonduri tranzacționate la bursă) 

va atenua aceste riscuri. 

Organismele de plasament colectiv sunt menționate deja în orientările actuale, însă sunt 

asociate cu o cerință privind ratingul de credit de cel puțin AA, care de facto implică în 

principal doar organisme de plasament colectiv cu venit fix pe termen scurt, excluzând 

majoritatea fondurilor cu venit fix și a fondurilor de investiții de capital care nu au rating de 

credit.  

Prin urmare, se propune să se clarifice gama de clase de active și de organisme de plasament 

colectiv eligibile, pentru a permite investițiile în titluri de capital și pentru a extinde 

investițiile cu venit fix, inclusiv în astfel de organisme bine diversificate. 

Pe scurt, se propune ca toate tipurile de organisme de plasament colectiv să devină eligibile 

(de exemplu, fondurile de piață monetară, fondurile tranzacționate la bursă sau fondurile 

mutuale). Acestea pot, în măsuri diferite, să ofere o expunere diversificată la indici generali 

de piață, la anumite sectoare geografice și/sau la anumite clase de active precum instrumente 

cu venit fix și/sau titluri de capital. 

D. Autorizarea altor instrumente de acoperire împotriva riscurilor pentru a gestiona riscul 

de rată a dobânzii 

În contextul unei revizuiri inter pares realizate de Banca Mondială, una dintre observații a 

fost că instrumente precum operațiunile swap pe rata dobânzii și/sau contractele futures pe 

obligațiuni nu sunt permise la momentul actual. Cu toate acestea, instrumentele respective 

permit gestionarea eficientă a riscului de rată a dobânzii și, în prezent, sunt utilizate frecvent 

de instituțiile financiare publice. De regulă, aceste piețe sunt, de asemenea, lichide. De 

exemplu, în timpul crizei financiare, piața la termen a rămas extrem de lichidă față de piața la 

vedere a obligațiunilor de stat. Utilizarea acestor instrumente s-ar baza pe proceduri de 

gestionare a riscurilor și sisteme informatice robuste pentru a monitoriza și a gestiona 

fluxurile operaționale aferente și riscul intrinsec prezentat de această piață. Utilizarea acestor 

instrumente ar necesita, de asemenea, dezvoltarea capacității și a infrastructurii pentru 

gestionarea apelurilor în marjă și pentru urmărirea/justificarea modificărilor valorii acestor 

instrumente. 
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Concluzie 

În decursul perioadei revizuite, cuprinse între 2012 și 2017, portofoliul și-a îndeplinit 

obiectivele de furnizare a fondurilor în funcție de necesități, menținând un grad crescut de 

securitate și stabilitate și realizând un randament cumulat pozitiv satisfăcător raportat la 

criteriile de referință relevante.  

Cu toate acestea, de ceva vreme, condițiile de pe piețele financiare în general și de pe piețele 

de euro-obligațiuni în special au devenit mai dificile, îndeosebi din cauza ratelor negative ale 

dobânzii și a lichidității reduse. 

Pentru a spori diversificarea, reziliența și randamentele preconizate pe termen lung ale 

portofoliului, Comisia consideră că orientările în materie de investiții ar trebui extinse 

conform concluziilor expuse în prezentul raport. Aceasta ar permite ca portofoliul să își 

mențină capacitatea de a oferi randamente mai mari ajustate în funcție de risc. 

În acest context, Comisia va prezenta o propunere de Decizie a Consiliului în vederea 

modificării Deciziei 2003/77/CE de stabilire a orientărilor financiare multianuale pentru 

gestionarea activelor CECO în lichidare.  
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