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1. Context 

 

Sistemul financiar al Uniunii Europene a devenit mai rezilient și mai pregătit să facă față șocurilor 

economice, iar capitalizarea băncilor s-a îmbunătățit ca urmare a crizei financiare din 2008 și  

crearea uniunii bancare în 2013. Sectorul financiar oferă acum mai multă flexibilitate, iar în 

actualul context al pandemiei de COVID-19, anumite reguli pot fi aplicate mult mai suplu, 

permițând băncilor să se concentreze către împrumuturi acordate gospodăriilor și întreprinderilor. 

Este însă esențial ca băncile să continue să rămână consecvente și transparente în evaluarea 

riscurilor și evitarea compromiterii rezistenței sectorului bancar european, prin identificarea 

situațiilor în care debitorii pot întâmpina dificultăți financiare care le-ar putea reduce capacitatea 

de rambursare pe termen lung, în conformitate cu legislația UE.  

Comisia Europeană reamintește faptul că normele UE permit băncilor și autorităților de 

supraveghere să acționeze flexibil, dar responsabil, în situații de criză economică, pentru a veni în 

sprijinul cetățenilor și al întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici și mijlocii.  

 

2. Prezentarea propunerii  
 

Pachetul prezentat la 28 aprilie 2020 își propune să încurajeze băncile să utilizeze toată 

flexibilitatea permisă de cadrele prudențiale și contabile ale UE, pentru a sprijini pe deplin cetățenii 

și întreprinderile în timpul pandemiei de COVID-19, prin oferirea de împrumuturi.  

 

Inițiativa propusă se adaugă la o serie de alte măsuri monetare, de reglementare și de supraveghere 

luate recent de Comisia Europeană pentru atenuarea impactului economic al pandemiei pe 

teritoriul Uniunii Europene și sprijinirea creditării bancare, astfel : 

 

 la 12 martie a.c., Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat o serie de măsuri pentru a se asigura că 

băncile pot continua să-și îndeplinească rolul de finanțare a economiei reale, pe măsură ce efectele 

economice ale coronavirusului (COVID-19) devin evidente. 

 

file:///C:/Users/ioana.vida/Downloads/%09https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_740
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312~45417d8643.en.html


 la 18 martie a.c., BCE a anunțat un nou program extins de cumpărare a activelor, în valoare 

totală de 870 miliarde de euro, cu rolul de stabilizare a sectorului bancar și de încurajare a 

băncilor să acorde împrumuturi întreprinderilor și gospodăriilor pe toată perioada crizei. 

 la 19 martie a.c., Comisia Europeană a extins cadrul temporar pentru ajutorul de stat, incluzând 

măsuri de recapitalizare și de datorie subordonată cu scopul de a sprijini în continuare 

economia în contextul pandemiei de COVID-19. 

 

 la 25 martie a.c., Autoritatea bancară europeană (ABE) a publicat o declarație cu privire la 

aplicarea cadrului prudențial în ceea ce privește neplata, flexibilitatea și aplicarea IFRS9 

(standard internațional de raportare financiară) în lumina măsurilor COVID-19.  

 

 La 1 aprilie a.c., Consiliul unic de rezoluție (CRU) a anunțat printr-o scrisoare că „își va folosi 

puterea discreționară și flexibilitatea oferită de cadrul de reglementare pentru a adapta 

perioadele de tranziție și obiectivele intermediare aplicate grupurilor bancare, precum și pentru 

a ajusta obiectivele MREL (cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile)." 

 

Pachetul este format dintr-o comunicare interpretativă privind aplicarea cadrelor contabile și 

prudențiale și o propunere de regulament de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și 

(UE) 2019/876. Parlamentul European și Consiliul urmează să aprobe propunerea legislativă. 

 

Propunerea de regulament conține modificări specifice ale reglementărilor privind cerințele de 

capital (CRR și CRR II) care vor maximiza capacitatea instituțiilor de credit de a acorda 

împrumuturi și de a absorbi pierderile provocate de pandemia de coronavirus, asigurând, în același 

timp, menținerea rezilienței. Măsurile propuse acoperă diverse aspecte, în special adaptarea 

calendarului de aplicare a standardelor internaționale de contabilitate asupra capitalul 

băncilor, tratamentul prudențial mai avantajos aplicabil garanțiilor publice în timpul acestei 

crize, amânarea datei aplicabile noii cerințe privind amortizorul pentru indicatorul efectului 

de levier și modificarea modului de excludere a anumitor expuneri din calculul indicatorului 

efectului de levier. În plus, anumite date de aplicare prevăzute de CRR sunt devansate, cum 

ar fi dispozițiile privind tratamentul anumitor programe informatice și privind factorii care sprijină 

IMM-urile și infrastructura. Măsurile propuse sunt destinate să completeze și să sprijine măsurile 

luate de autoritățile de supraveghere europene și naționale. 

Comunicarea interpretativă confirmă posibilitatea utilizării flexibilității autorizate de normele 

contabile și prudențiale, cum ar fi cele elaborate de Comitetul de la Basel pentru supraveghere 

bancară, de Autoritatea Bancară Europeană și de Banca Centrală Europeană, subliniază domeniile 

în care băncile sunt invitate să acționeze în mod responsabil și reamintește modalitățile în care 

băncile pot ajuta întreprinderile și cetățenii prin intermediul serviciilor digitale. 

 

 flexibilitatea inclusă în IFRS 9 - instrumente financiare  

 

La cererea Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF) și a G20, a fost introdus Standardul 

Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 9, care definește modul în care companiile ar trebui 

să-și valorifice activele financiare și să măsoare riscul asociat activității de creditare. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_838
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https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_letter_on_potential_covid-19_outbreak_relief_measures_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0169&qid=1591286340537
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0310&qid=1591293667679


Evaluarea unei creșteri semnificative a riscului de credit ar trebui să se bazeze pe durata de 

viață rămasă a activelor financiare în cauză, iar în caz de creștere semnificativă a riscului de credit 

și ar trebui ca băncile să acorde o pondere suficientă scenariilor bazate pe perspective 

macroeconomice stabile pe termen lung. 

Băncile sunt invitate să efectueze o analiză cantitativă și calitativă și să țină seama de 

caracteristicile specifice ale moratoriului privat sau statutar pentru a decide dacă s-a produs o 

creștere semnificativă a riscului de credit la împrumuturile cărora li se aplică moratoriul. 

Băncile sunt încurajate să furnizeze informații pertinente cu privire la determinarea 

provizioanelor pentru pierderile de credit așteptate în conformitate cu IFRS 9, inclusiv 

informații privind scenariile pesimiste. 

Schemele de moratorii publice și private introduse ca răspuns la criza COVID-19 nu conduc în 

mod automat la reclasificarea unei expuneri ca fiind restructurată datorită dificultăților 

financiare, iar băncile ar trebui să își aplice în continuare, într-un mod bazat pe riscuri, politicile 

obișnuite de evaluare a improbabilității de plată. 

 rolul și responsabilitatea sectorului bancar  

Susținerea economică și măsurile de sprijin adoptate de autoritățile publice în această perioadă au 

nevoie de o colaborare deplină și eficientă din partea sectorului bancar, și în plus, este nevoie ca 

băncile să accelereze procesul de transformare digitală a activităților lor și să ia măsuri ferme 

în combaterea fraudei. 

În circumstanțele actuale, băncile sunt invitate, să adopte o abordare prudentă în ceea ce 

privește plata remunerației variabile, iar reținerea dividendelor reprezintă o ajustare prudentă 

a politicilor de distribuire ale băncilor în actualul context ce criză. 

3. Poziții ale diverselor instituții 

 Proiect de raport al Parlamentului European (Comisia pentru afaceri economice și monetare ) 

din 20 mai 2020 și amendamentele din 27 mai 2020 referitoare la propunerea de regulament 

care prevăd, printre altele, introducerea unor filtre prudențiale, oferirea unei mai mari 

flexibilități în cadrul IFRS 9 și acordarea unui tratament preferențial permanent pentru 

împrumuturile garantate de sectorul public pentru credite neperformante și pentru expunerile 

suverane emise de statele din afara zonei euro. 

 Raportul Președinției consiliului UE din 3 iunie 2020 privind consolidarea Uniunii bancare 

 Avizul Băncii Centrale Europene din 20 mai 2020 cu privire la modificarea cadrului prudențial 

al Uniunii ca răspuns la pandemia de COVID-19  

 Proiectul de aviz referitor la ajustările normelor prudențiale bancare ca răspuns la criza 

COVID-19 al Comitetul Economic și Social European care va fi adoptat în ședința plenară din 

10-11 iunie 2020 

 Pozițiile parlamentelor naționale ale statelor membre UE sunt disponibile aici și aici. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-652396_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-AM-652494_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8335_2020_ADD_1_COR_1&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020AB0016
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/covid-19-crisis-response-adjustments-banking-prudential-rules
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200169.do?appLng=RO
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200310.do?appLng=RO


 Poziția ministrului olandez al finanțelor la 5 iunie 20202, de susținere acestor măsuri, 

exprimată printr-o scrisoare adresată parlamentului olandez 

 

4. Următoarele etape 

Comisia va începe discuții cu sectorul financiar european pentru elaborarea de bune practici, 

capabile să  ofere un sprijin suplimentar cetățenilor și întreprinderilor, pentru evitarea fragmentării 

naționale și asigurarea de condiții de concurență echitabile. 

În ceea ce privește comunicarea interpretativă, Comisia va monitoriza punerea în aplicare a 

acesteia în strânsă cooperare cu mecanismul unic de supraveghere al BCE și cu autoritățile 

naționale competente. 

În privința propunerii legislative, aceasta va fi examinată de Parlamentul European și de Consiliu, 

Comisia mizând pe o cooperare deplină a acestor instituții și o adoptare în regim de urgență, în 

luna iunie a acestui an.  
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6. Link-uri utile 

 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_740 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_757 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_769 

 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10260&did=2

020D22245 
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