BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

1. Introducere

Obiectivele acestei prezentări :
Pentru decidenţi: să prezinte opţiuni de analiza în procesul de luare a deciziilor politice cu privire la
obiectivele şi design-ul politicii macroeconomice pe termen mediu şi lung; de exemplu:
• opţiuni de analiză internă [cost / beneficiu] cu privire la cadrul de finanţare oportun şi necesar României
după martie 2013 [termenul de finalizare a PSBA derulat în prezent cu CE/FMI/BM/BCE]
•

opţiuni de analiză a introducerii monedei euro şi din perspectiva impactului financiar presupus de noul
pachet de guvernanţă economică europeană

Pentru publicul larg: să informeze succint cu privire la formele şi volumele de finanţare active în prezent
la nivel european [pentru Grecia, Irlanda şi Portugalia] şi comasarea acestora într-un singur instrument, începând
cu luna iunie 2013 [2012?]
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2. Asistenţa financiară în UE - donatori
donatori::

Sursa: speech Klaus Regling, Singapore, EFSF website
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2. Asistenţa financiară în UE - instrumente :
ESMMecanismul
European de
Stabilitate

EFSF
Facilitatea Europeană
de Stabilitate
Financiară
EFSM - Mecanism
European de Stabilizare
Financiară
• 60 mld. € împrumut
acordat de CE pentru
toate SM

Facilitatea BdP/ ţările
non-euro

• 50 mld. € împrumut

• 500 mld. € capacita-

• 440 mld. € EFSF II
•

780 mld. € garanţii

•

3.7 ori capacitate de multiplicare

•

Finanţarea se face prin emiterea
de titluri de stat garantate de SM

acordat de CE

•

Generează un rating optim de
AAA (S&P, Fitch, Aaa-Moody”s)

garantate implicit de bugetul UE
În miliarde €

TOTAL - mld €

EU / zona euro

IMF

Greece

82,2

35,8

118

Ireland

62,5

22,5

85

Po rt ug a l

52

26

78

TOTAL- mld €

196,7

84,3

281

te de împrumut [+/-]
• Acord semnat in
iunie 2011
• intrarea în vigoare:
iulie 2013 [2012?]
• va înlocui EFSF şi
ESM
• Program preventiv/
de ajustare+condiţionalităţi
• Implicarea sectorului
privat-voluntară

Surse: Comisia Europeană, EFSF websites
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2. Asistenţa financiară în UE/zona euro :
2.1. Facilitatea BdP şi EFSM
Facilitatea Balanţei de Plăţi:

EFSM– Mecanismul European de Stabilizare Financiară:

• Exclusiv pt SM din zona noneuro [HU-5,5mld €, LV-2,9 mld. €

•

Extinde Facilitatea BdP pentru toate cele 27 SM

activ, RO1-5 mld. €, RO2 -]

•

Scop: SM se confruntă cu probleme financiare severe

•

Activitatea principală: CE poate împrumuta un volum max. de

• Scop: relaxarea presiunilor de

60 mld. €, în numele şi cu bugetul UE garanţie implicită apoi

finanţare externă

dispune acordarea asistenţei financiare [împrumut sau linie de
• Activitatea principală: CE poate
împrumuta un volum de max 50

credit] către SM beneficiar pe bază de program ec. de ajustare
•

mld €, în numele UE şi cu

Costuri: toate costurile sunt plătite de SM via CE, cost zero pt.
serviciul datoriei publice a UE

bugetul UE garanţie implicită
apoi dispune acordarea
asistenţei financiare [împrumut

•

Finanţarea se face prin emiterea de titluri pe pieţele financ. intl.

•

Volum deja activat: 48,5 mld. € total din care 22,5 mld. € Irlanda
şi 26 mld. € Portugalia cu o scadenţă de 3 ani

sau linie de credit] către SM
beneficiar pe bază de MoU cu
condiţionalităţi şi LA

•

Se poate combina cu asistenţa financiară oferite de alte IFIs
Generează un rating optim de AAA [Fitch, Moody's, S&P]
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2. Asistenţa financiară în UE/zona euro:
euro:
2.2. EFSF - Facilitatea Europeană de Stabilitate Financiară
EFSF original:
• Activitatea principală: acordarea de împrumuturi SM din zona euro şi
finanţarea acestora de pe pieţe, exclusiv pe bază de garanţii

• Plafon maxim garantat: 440 mld. € structurate conform tabelului; se poate
combina cu 60 mld € EFSF+250 mld. € FMI [750 mld.]
• Condiţii de creditare: garanţiile mobilizate pentru SM în dificultate sunt
contabilizate pe baze individuale [fiecare SM] şi nu generale [UE] – nu va
mai fi cazul pentru ESM
• Ratificat de 17 parlamente naţionale corespunzătoare zonei euro

EFSF II (revizuit):
• Activitatea principală: completată cu intervenţia pe piaţa primară a titlurilor
de stat permisă în mod excepţional, cu condiţionalităţi stricte
• Plafon de garantare extins la max 780 mld €
Sursa: EFSF website
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2. Asistenţa financiară în UE/zona euro:
euro:
2.3. ESM – Mecanismul European de Stabilitate
Scop:
•

menţinerea stabilităţii financiare a zonei euro şi a UE ca întreg

Structură instituţională:
•

înlocuieşte EFSF şi EFSM ca structură permanentă şi din perspectiva acordării de asistenţă financiară
externă SM ESM [SM zona euro + SM care aderă la ESM pe baze ad-hoc/voluntare: PL şi SE]

Guvernanţă:
•

similară cu FMI [Board of Directors / SM+ CE+ BCE;autonomie decizională pt funcţia principală de creditare]

Volum actual de împrumut:

•

500 mld. euro care poate să crească (temporar, voluntar) sau să scadă [cu ce se consuma sub EFSF]– în
negociere; IMF şi statele non-euro pot contribui la multiplicarea acestui volum [se negociază ponderea FMI]

Capital total subscris [autorizat] şi structura capitalului:
•

700 mld. euro [80 mld. contribuţii capital vărsat (capital subscris de fiecare SM ESM şi capital vărsat în tranşe
egale de 20% plătite anual) + 620 mld. capital mobilizat (combinaţie de garanţii şi capital mobilizat)];
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2. Asistenţa financiară în UE/zona euro :
2.3. ESM - continuare
Activitatea principală:
•

mobilizarea de asistenţă financiară pe termen scurt/lung pentru SM ESM care au probleme de lichiditate/
solvabilitate generatoare de riscuri asupra stabilităţii financiare a UE ca întreg;

•

încă sub negociere: implicarea directă a ESM în sectorul bancar [recapitalizare] şi nu prin intermediul SM

Ce tip de criză vizează:
•

distincţie între probleme de lichiditate şi cele de insolvabilitate; analiza sustenabilităţii datoriei suverane de
către misiune comună CE/FMI/BCE şi posibile sancţiuni (accent pe latura preventivă);
•

lichiditate: program preventiv şi/sau program de ajustare cu condiţionalităţi [inclusiv post-program]

•

+ iniţiativa de la Viena pentru menţinerea expunerii creditorilor

•

insolvabilitate: un program masiv de ajustare cu condiţionalităţi + negocieri cu creditorii privaţi, inclusiv
includerea clauzelor standardizate de acţiune colectivă [CAC] în termenii si în condiţiile noilor obligaţiuni
de stat din zona euro astfel încât să se menţină lichiditatea pieţei – coerente cu CAC din UK si SUA

Instrumente:
•
similare cu EFSF şi FMI; poate, în mod excepţional, interveni pe piaţa primară
Implicarea sectorului privat (PSI):
•

voluntară, de la caz la caz, fără soluţii automate; includerea PSI in Tratat [ferm-DE) vag-FR, deloc-restul SM]

Cheia de contribuţie:
•
identică cu cheia de contribuţie la capitalul BCE sau, condiţional, o combinaţie între cheia de contribuţie la
capitalul BCE şi procent din venitul naţional brut [RO nu are o cifră oficială privind contribuţia la ESM]
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EFSM/EFSF şi ESM
calendar de lucru

Sursa: Comisia Europeană
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3. Implicaţii pentru România
din perspectiva accesării, in viitor, a asistenţei financiare europene:
Implicaţii instituţionale:
•

definirea opţiunilor de politici macroeconomice pe termen mediu şi lung: analiza internă cost / beneficii – în
funcţie de noul cadru european de asistenţă financiară permanent din 2013 (2012), reglementat legal şi
instituţional; programul economic preventiv aferent asistenţei financiare (inclusiv post-program) se poate
transforma în program de ajustare, cu condiţionalităţi, coordonat de CE, FMI, BM şi BCE [IFI]

Condiţionalităţi:
•

Îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate cu IFI, a noilor obiective derivate din pachetul legislativ
de guvernanţă economică europeană şi, posibil, nemobilizarea fondurilor PSBA – ar putea deveni condiţii de
contextualizare a criteriilor de calificare şi accesare, în viitor, a unui mecanism de asistenţă financiară

Clarificări tehnice absolut necesare:
•

Pe termen scurt: calculul contribuţiei RO la ESM şi analiza de oportunitate asupra datei aderării la ESM [odată
cu adoptarea euro sau mai devreme precum PL, SE], implicaţiile flexibilizării şi multiplicarea resurselor EFSF
din perspectiva recapitalizării instituţiilor de credit la nivel european,PSI vs. intrarea în vigoare a ESM in 2012

•

Pe termen mediu şi lung: finanţarea instituţiilor de credit la nivel european [implicaţiile celor 3 propuneri EBA
privind schemele de garantare, soluţii de fond de natură privată, oportunitatea taxării sectorului bancar,
implicarea stratului în mecanismele de salvare, etc.] – este nevoie mai mult decât poziţii oficiale elaborate
până acum

Ce va urma după PSBA (Precautionary Stand-By Agreement) ?
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