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Fișă rezumat 

Evaluarea impactului asupra executării extrajudiciare accelerate a garanțiilor reale pentru creditele garantate 
acordate societăților comerciale și antreprenorilor 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată?  

Nivelurile ridicate de credite neperformante afectează stabilitatea financiară, întrucât au un efect negativ 
asupra rentabilității și viabilității instituțiilor afectate, precum și un impact, prin reducerea creditării bancare, 
asupra creșterii economice. În consecință, creditele neperformante au un impact negativ atât asupra 
funcționării uniunii bancare, cât și asupra creării uniunii piețelor de capital. Pentru a răspunde problemei 
reprezentate de nivelul ridicat al creditelor neperformante în Europa, „Planul de acțiune pentru abordarea 
creditelor neperformante în Europa” al Consiliului European invită diverse instituții să ia măsuri 
corespunzătoare. În special, pentru a reduce riscul apariției în viitor a unor noi probleme legate de creditele 
neperformante, una dintre principalele politici constă în a permite băncilor să recupereze în mod eficace și 
rapid valoarea garanțiilor reale în cazul nerespectării de către debitori a obligațiilor de plată a creditelor 
garantate. De fapt, în situația în care procedurile pentru executarea garanțiilor reale sunt îndelungate și 
costisitoare, beneficiile microeconomice ale utilizării unor garanții reale se depreciază (ex ante, băncile tind să 
ofere credite mai puține și/sau la rate de dobândă mai mare, iar ex post acestea acumulează un stoc mare de 
credite neperformante, în cazul cărora recuperarea valorii din garanțiile reale este dificilă). În UE, procedurile 
de executare sunt, în general, de natură judiciară. Cu toate acestea, în unele state membre, lipsa de eficiență 
a sistemelor judiciare constituie o problemă pentru rezoluția creditelor neperformante, în principal din cauza 
duratei excesive a procedurii. Uneori, acest lucru este cauzat de numărul mare de dosare pendinte în 
instanță, rezultatul în practică fiind reducerea sumelor recuperate de către creditorii garantați. Unele state 
membre dispun de mecanisme extrajudiciare de executare a garanțiilor reale, ca alternativă mai rapidă și mai 
ieftină la procedurile judiciare. Statele membre au proceduri extrajudiciare foarte eterogene, existând 
diferențe mari în ceea ce privește abordarea, domeniul de aplicare și eficiența lor, ceea ce afectează în mod 
negativ condițiile de concurență echitabile atât pentru bănci, cât și pentru debitorii care sunt societate 
comercială. 

Ce se așteaptă de la această inițiativă?  

Prezenta inițiativă, care face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri menite să soluționeze problema 
creditelor neperformante, vizează: (i) asigurarea faptului că băncile din toate statele membre au la dispoziție 
proceduri extrajudiciare de executare a garanțiilor reale și (ii) îmbunătățirea eficacității mecanismelor 
naționale existente prin punerea la dispoziția creditorilor garantați a unui instrument eficient pentru a recupera 
rapid valori mai mari ale garanțiilor reale în cazul nerespectării obligațiilor de plată de către un debitor care 
este societate comercială. Acest lucru ar fi în beneficiul băncilor, deoarece ar preveni acumularea viitoare a 
unui nivel ridicat de credite neperformante în bilanțurile lor. Prin consolidarea capacității băncilor de a 
recupera rapid valoarea garanțiilor reale, într-un mod consecvent în toate statele membre, această inițiativă 
ar trebui să permită băncilor să acorde mai multe împrumuturi întreprinderilor, în special IMM-urilor. Un set 
minim de caracteristici armonizate pentru procedurile extrajudiciare ar asigura condiții de concurență 
echitabile pentru băncile din toate statele membre, făcând posibilă acordarea mai multor credite la nivel 
transfrontalier. În sfârșit, prin faptul că și investitorii terți vor beneficia de pe urma executării extrajudiciare în 
cazul vinderii portofoliului de credite neperformante, inițiativa ar avea un impact pozitiv asupra pieței 
secundare a creditelor neperformante. Aceasta ar facilita stabilirea prețurilor și efectuarea tranzacțiilor și ar 
asigura o mai mare lichiditate pe piețele împrumuturilor pentru investitorii paneuropeni care vor putea să își 
desfășoare activitatea în condiții similare pe întregul teritoriul al UE, prin economii de scară. 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  

În absența unei intervenții de politică, divergențele dintre țări în ceea ce privește capacitatea sistemului lor 
bancar de a gestiona creditele neperformante pentru a beneficia de un acces mai bun la finanțare nu vor fi 
soluționate și ar putea continua să se intensifice. Numai băncile care își desfășoară activitatea în statele 
membre în care există mecanisme extrajudiciare rapide și eficiente de executare a garanțiilor reale vor 
dispune de instrumente adecvate pentru a atenua acumularea viitoare de credite neperformante. Prin urmare, 
riscul cu care se confruntă statele membre în care aceste mecanisme nu există sau nu funcționează în mod 
corespunzător constă în reducerea creditării pentru corporații sau în faptul că aceste credite vor fi mai 
costisitoare, astfel cum a s-demonstrat în unele state membre cu ocazia ultimei crize financiare. Băncile care 
desfășoară activități transfrontaliere vor continua să se confrunte cu cadre fragmentate de executare a 
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garanțiilor reale și vor fi nevoite să analizeze caracteristicile diferitelor sisteme juridice. Acest lucru generează 
costuri inutile și constituie un obstacol pentru activitatea de creditare transfrontalieră în cadrul pieței unice. 
Valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE ar fi de a face condițiile de concurență mai echitabile pentru bănci 
și pentru debitorii care sunt societate comercială, precum și de a extinde piața secundară pentru creditele 
neperformante prin economii de scară. Acest lucru ar fi în beneficiul întregii Uniuni Europene, întrucât vor fi 
reduse efectele de propagare prin care, având în vedere nivelul ridicat de interconectare a sistemului 
financiar din UE (și în special din zona euro), problema creditelor neperformante dintr-un stat membru 
afectează negativ creditarea și economia din alte state membre. 

 

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o 
opțiune preferată? De ce?  
Pentru evaluarea impactului s-au avut în vedere următoarele opțiuni de politică (pe lângă scenariul de bază, 
și anume nicio acțiune la nivelul UE): 
 

 Opțiunea 1 - o acțiune fără caracter obligatoriu, bazată pe inițiativele internaționale existente de 
armonizare a procedurilor extrajudiciare de executare a garanțiilor reale (instrument: recomandare). 

 Opțiunea 2 - armonizare minimă a procedurilor extrajudiciare de executare a garanțiilor reale 
(instrument: directivă). 

 Opțiunea 3 - crearea unui nou drept de garanție la nivelul UE, împreună cu o armonizare completă a 
procedurii extrajudiciare de executare (instrument: regulament). 
 

După evaluarea și analizarea impacturilor, opțiunea 2 a fost considerată preferabilă, deoarece îndeplinește 
obiectivele de politică, maximizând totodată raportul costuri/beneficii. De asemenea, opțiunea 2 oferă un 
echilibru adecvat între asigurarea coerenței la nivelul UE și furnizarea unui grad suficient de flexibilitate 
pentru ca statele membre să pună în aplicare noile norme într-un mod care să reducă la minimum impactul 
asupra dreptului național privat (civil, comercial), a legislației în materie de proprietate și a dreptului public, 
având în vedere multiplele legături cu dreptul privat și public din statele membre. În consecință, dintre cele 
trei opțiuni analizate, opțiunea 2 este considerată a fi proporțională în cea mai mare măsură. 

Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?  
Opțiunea 3 a fost respinsă de întregul spectru al părților interesate (cu foarte puține excepții), în special 
având în vedere că instituirea unui nou drept de garanție la nivelul UE ar fi prea complexă și ar interfera prea 
mult cu sistemele juridice naționale, respectiv cu dreptul civil, transferul de proprietate, cerințele în materie de 
publicitate, insolvența, inclusiv clasificarea creditorilor în caz de insolvență, și dreptul public.  

Opțiunea 2 a beneficiat în cea mai mare măsură de sprijin din partea sectorului bancar, a investitorilor terți și 
a unora dintre statele membre, care consideră avantajoasă stabilirea unui set comun de elemente care să 
reglementeze procedurile extrajudiciare de executare a garanțiilor reale în întreaga UE. Cu toate acestea, 
unele părți interesate au exprimat unele rezerve în ceea ce privește interacțiunile dintre acest mecanism și 
procedurile de restructurare și de insolvență (de exemplu, suspendarea mecanismului în cadrul procedurilor 
de restructurare/insolvență), care ar avea un impact asupra atractivității și eficienței sale. Asociațiile de 
întreprinderi au susținut la rândul lor parțial opțiunea, având în vedere reducerea preconizată a costurilor 
îndatorării, în special pentru IMM-uri. Asociațiile de întreprinderi, la fel ca unele state membre, au susținut că 
un nou cadru ar avea o mai mare valoare adăugată în statele membre în care nu există un astfel de sistem 
sau al căror sistem este ineficient. În cele din urmă, grupul de experți a considerat că opțiunea 2 ar fi cea mai 
puțin intruzivă, dar ar permite în același timp atingerea unui nivel adecvat de armonizare în întreaga UE.  

Opțiunea 1 a beneficiat de un oarecare sprijin din partea asociațiilor de întreprinderi și a unora dintre statele 
membre, întrucât ar permite o abordare focalizată, pentru a stimula statele membre care nu au proceduri 
extrajudiciare de executare să instituie astfel de proceduri, și ar evita apariția unor perturbări în statele 
membre care dispun de astfel de sisteme. Cu toate acestea, puține părți interesate au indicat această opțiune 
ca o posibilă cale de urmat. 

C. Impacturile opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  

Funcția principală a garanțiilor reale este reducerea riscului de pierderi pentru un furnizor de credite în ceea 
ce privește lichidarea unei datorii, respectiv rambursarea împrumutului de către debitor. Gradul în care o lege 
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care reglementează tranzacțiile garantate poate îndeplini o funcție de reducere a riscurilor depinde în 
principal de eficiența juridică a garanțiilor reale prevăzute de o lege națională și de valoarea garanției la 
executare. Se preconizează că opțiunea 2 va îmbunătăți eficiența mecanismelor extrajudiciare de executare 
a garanțiilor reale în întreaga UE prin ameliorarea ambelor aspecte, reducând astfel riscul pierderilor pentru 
creditori. Creditorii au în mod clar un avantaj: se preconizează că ratele de recuperare prevăzute de 
opțiunea 2 vor crește, în medie, în UE, de la 68 % – valoarea estimată în prezent – la 78 % (conform datelor 
Băncii Mondiale din cadrul proiectului Doing Business. Într-un model de scenariu de recesiune viitoare, în 
care valoarea brută ipotetică a noilor credite neperformante ar fi de 463 de miliarde EUR, opțiunea 2 ar duce 
la creșterea valorii recuperărilor cu 8 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 2,3 % în comparație cu 
scenariul de referință. Îmbunătățirea eficienței mecanismelor extrajudiciare de executare a garanțiilor reale în 
UE ar genera, de asemenea, o serie de beneficii economice pentru debitori, în special o ofertă mai mare de 
credite și condiții tarifare mai bune. Reducerea costurilor îndatorării pentru societăți ar fi, potrivit unei estimări 
prudente, de 10 puncte de bază din rata de dobândă activă, reprezentând, pe termen lung, economii anuale 
pentru debitori de peste 500 de milioane EUR. 

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  

Întrucât opțiunea preferată instituie un cadru privind procedurile extrajudiciare de executare, costurile 

asociate acestor proceduri ar urma să fie suportate mai ales de bănci/creditorii garantați și de societăți, nu de 

contribuabili, cum se întâmplă în cazul executării judiciare a garanțiilor reale. Costurile care ar fi suportate de 

părțile private nu sunt estimate a fi semnificative. Vor exista unele costuri în sarcina autorităților competente 

care supraveghează băncile în ceea ce privește colectarea preconizată a informațiilor de către bănci privind 

numărul de împrumuturi garantate care sunt executate pe cale extrajudiciară. 

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?  

IMM-urile depind de creditele bancare pentru operațiunile lor într-o mai mare măsură decât societățile de mari 
dimensiuni, deoarece acestea din urmă se pot finanța mai ușor pe piețele publice de capital, prin emiterea de 
obligațiuni sau prin majorarea capitalurilor proprii. Băncile și-ar diminua rata de dobândă activă deoarece, în 
activitățile lor de creditare, se pot aștepta, grație unui mod eficace și rapid de executare a garanțiilor reale, 
atât la o probabilitate mai redusă de nerespectare a obligațiilor de plată (având în vedere că hazardul moral al 
debitorului este redus), cât și la o diminuare a pierderilor în caz de nerespectare a obligațiilor de plată 
(întrucât valoarea garanției reale nu va scădea din cauza unor proceduri judiciare îndelungate). De fapt, se 
constată că îmbunătățirea ratelor de recuperare cu 10 puncte procentuale este, în medie, asociată cu 
scăderea costurilor de creditare cu 10 până la 18 puncte de bază (cu un efect de scădere a costurilor mai 
mare cu aproximativ 40 % pentru debitorii care contractează credite mici). În plus, având în vedere 
diminuarea riscurilor explicată mai sus (în special diminuarea pierderilor în caz de nerespectare a obligațiilor 
de plată), se preconizează că mai multe proiecte care anterior nu au putut obține finanțare ar putea beneficia 
de împrumuturi bancare. Prin urmare, se preconizează că creditarea garantată și oferta globală de finanțare 
vor crește pentru IMM-urile care au active ce pot servi drept garanții reale. 

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și asupra administrațiilor naționale? 
Nu se preconizează niciun impact semnificativ asupra bugetelor și a administrațiilor naționale. Mecanismele 
extrajudiciare ar putea eventual reduce costurile administrative suportate de autoritățile publice, întrucât 
intervenția oricărei autorități publice, cum ar fi a unui notar sau a unui executor judecătoresc, în procedura de 
executare s-ar face pe cheltuiala părților. În plus, utilizarea sporită a mecanismelor extrajudiciare (dacă 
aceasta nu este contestată) ar reduce cazurile care necesită intervenția instanțelor, fapt care le-ar elibera 
capacitățile.  

Vor exista și alte impacturi semnificative?  
Având în vedere potențialul impact social negativ în cazul utilizării pe scară prea largă a executării 
extrajudiciare accelerate a garanțiilor reale, în scopul protejării anumitor categorii de furnizori de garanții 
reale, cum ar fi consumatorii, domeniul de aplicare va fi limitat la tranzacțiile financiare ale întreprinderilor (de 
exemplu, împrumuturi între bănci și societăți și antreprenori). Consumatorii nu se vor încadra în domeniul de 
aplicare al directivei, având în vedere potențialul impact negativ asupra averii și a patrimoniului lor. Chiar și în 
cazul debitorilor care sunt societate comercială, reședința principală a debitorului va fi exclusă din domeniul 
de aplicare.  

În plus, se preconizează că opțiunea 2 va avea o influență generală pozitivă asupra ocupării forței de muncă 
și a antreprenoriatului, deoarece ar facilita accesul la finanțare pentru societăți și antreprenori. Cu toate 
acestea, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când garanțiile reale sunt principalul motor al activității), 
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executarea extrajudiciară ar putea face imposibilă continuarea activității de către societatea/antreprenorul în 
cauză, iar acest lucru ar putea obliga societatea/antreprenorul să concedieze angajați. Posibilitatea ca 
societatea sau antreprenorul să solicite în orice moment instanței judecătorești deschiderea unei proceduri de 
restructurare va asigura faptul că angajații societății/antreprenorului în cauză vor beneficia de toate drepturile 
și măsurile de protecție de care lucrătorii dispun în cadrul unor astfel de proceduri. Opțiunea reținută nu va 
afecta drepturile lucrătorilor prevăzute de legislația existentă. 

D. Acțiuni subsecvente 

Când va fi revizuită politica?  

La cinci ani de la data punerii în aplicare a directivei, Comisia va efectua o evaluare a acestei inițiative. 
Obiectivul evaluării va fi de a verifica, printre altele, cât de eficace și de eficientă a fost măsura în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor prezentate în evaluarea impactului și de a decide dacă sunt necesare noi 
măsuri sau modificări. 

 

 


