Buletin informativ: Sectorul Serviciilor Financiare
Bancile din zona euro in fata unei noi autoritati de
supraveghere – Preambul pentru bancile din statele
UE care intentioneaza sa adere la euro
General
Mecanismul unic de supraveghere (“MUS”) a
intrat in mod formal in aplicare incepand cu 4
noiembrie 2014. De mai mult de un an bancile se
pregatesc pentru transferul responsabilitatilor de
supraveghere catre Banca Centrala Europeana
(“BCE”).
Momentul 4 noiembrie este doar inceputul unei
calatorii mult mai lungi si posibil mai dificile
pentru toti cei implicati. Pe scurt, se
intentioneaza ca MUS sa introduca standarde
mult mai inalte de supraveghere decat cele cu
care erau obisnuite bancile in trecut; o mai mare
standardizare a metodelor si o schimbare in
perspectiva (astfel incat diferite probleme pot
aparea in ce priveste relatia de supraveghere).

Cum ar trebui bancile sa se pregateasca pentru
noul regim?
Bancile din zona euro trebuie: sa inteleaga asteptarile
noii autoritati de supraveghere si sa accepte
oportunitatea unui nou inceput in sfera supravegherii.
Primele 12 luni vor fi esentiale pentru stabilirea
prioritatilor si modalitatii de lucru in cadrul MUS.

Succesul in cazul noului regim impus de MUS
Impactul supravegherii bancilor (pentru moment doar
al celor din zona euro) – atat in termeni de costuri
financiare si in timp al managementului – poate
depinde de modalitatea in care bancile vor administra
relatia cu autoritatea. Astfel, este important ca bancile
sa stabileasca o relatie de incredere si intelegere a
activitatii lor cu supraveghetorii. In trecut aceasta
relatie a fost construita in urma unui proces interactiv
pe parcursul a multor ani; pe cand noua relatie cu
MUS trebuie stabilita imediat. Impactul supravegherii
asupra bancilor – atat in termeni de costuri financiare
cat si din punctul de vedere al timpului dedicat de
catre mangement – depinde de cat de activ vor reusi
bancile sa administreze relatia cu autoritatea de
reglementare.
Pentru a gestiona cu succes noul regim de
supraveghere, bancile trebuie sa fie proactive in a
adresa rezultatele analizei comprehensive finalizate
recent si mai mult decat atat – in analizarea acelor
aspecte ale activitatii lor care ar putea cauza ingrijorari
din perspectiva supravegherii, si in a administra
dialogul cu autoritatea cu privire la aceste probleme.
Orice modificari rezultate nu ar trebui implementate in
abstract – dimpotriva bancile trebuie sa aiba o viziune
strategica asupra modalitatii in care adaptarea la noul
regim se leaga de proiectele de modificare a legislatiei
si ce sinergii pot fi exploatate in noul context.

Patru caracteristici se afirma ca repere pentru
schimbarea supravegherii continue. Fiecare dintre
acestea pot afecta asteptarile privind supravegherea
de la nivelul bancilor in mare parte, desi efectul va fi
simtit din ce in ce mai rapid de catre bancile
semnificative supravegheate direct:

Ar putea fi intelept ca bancile din afara zonei euro sa
aiba in vedere si sa adreseze aceste aspecte in
strategiile si politicile lor pe termen scurt si mediu
avand in vedere faptul ca aderarea la MUS este doar o
chestiune de timp pentru acestea.



Pentru mai multe detalii privind MUS si actiunile pe
care ar trebui sa le intreprinda bancile in noul regim va
rugam accesati urmatorul link.






MUS va armoniza modalitatea in care
supravegherea bazata pe risc si perspective
se va desfasura in zona euro.
MUS va integra analiza atat calitativa cat si
cantitativa, dar va avea un factor cantitativ mai
pronuntat decat cel avut de cele mai multe
autoritati nationale competente la acest moment,
Urmarirea consecventei in supraveghere va fi
un factor cheie in supravegherea bancara
Analiza grupurilor ce prezinta caracteristici
similare va fi un nou instrument important, ce va
determina consecventa intre diferitele state
membre.
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