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1. De ce este necesară o uniune bancară?
• stoparea actualei tendinţe de fragmentare a pieţelor financiare în
Uniunea Europeană (UE), care este incompatibilă cu existenţa unei
Uniuni Economice şi Monetare (UEM);

• ruperea cercului vicios dintre datoria bancară şi cea suverană, precum
şi normalizarea primelor de risc pentru anumite ţări (de ex. Spania,
Italia);

• transmiterea unui mesaj de unitate europeană pentru a restaura
încrederea pieţelor în euro;

• realizarea de progrese în domeniul uniunii fiscale, întrucât va obliga
statele membre să ajungă la un acord în privinţa repartizării costurilor
(„burden –sharing”).
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2. Cine este în favoarea uniunii bancare?
Înfiinţarea unei uniuni bancare europene este susţinută de:
- Comisia Europeană,
- Banca Centrală Europeană (BCE),
- Fondul Monetar Internaţional (FMI),
- Banca Reglementelor Internaţionale (BRI),
- o serie de state membre UE şi
- numeroşi reprezentanţi ai mediului academic.
Pentru FMI, deşi o uniune bancară este de dorit la nivelul celor 27 de
state membre ale UE, ea este critică pentru cele 17 state membre din
zona euro (IMF, 2012).
Marea Britanie consideră că înfiinţarea unei uniuni bancare este o
extensie naturală pentru o uniune monetară, dar nu este esenţială pentru
o piaţă unică. În acest context, statul respectiv nu intenţionează să
participe la uniunea bancară (Osborne, 2012).
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3. Evoluţia conceptului de uniune bancară
• Conceptul de uniune bancară a fost avansat de
preşedintele Comisiei Europene, cu ocazia Consiliului
European informal - 23 mai 2012.
• Elemente suplimentare privind acest concept au fost
prezentate în memorandumul Comisiei Europene - 6 iunie
2012.
• Propunerile din memorandum au fost preluate şi dezvoltate
în cadrul secţiunii privind un cadru financiar integrat din
raportul „Spre o adevarată uniune economica şi monetară”,
prezentat Consiliului European din 28-29 iunie 2012 de
către dl. Herman van Rompuy.
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4. Conceptul de uniune bancară potrivit raportului Van
Rompuy
Potrivit raportului Van Rompuy, un cadru financiar integrat presupune următoarele
elemente:

• un cadru comun de reglementare („single rule book”);
• un sistem unic de supraveghere bancară europeană, cu un nivel
european şi un nivel naţional;

• o schemă europeană de garantare a depozitelor care ar urma să se
aplice băncilor supravegheate la nivel european;

• o schemă de rezoluţie europeană finanţată în principal din contribuţiile
băncilor care va permite aplicarea măsurilor de rezoluţie pentru
băncile supuse supravegherii la nivel european.
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5. Concluziile Consiliului European (28 – 29 iunie 2012)
privind uniunea bancară
• Consiliul

European a luat în discuţie raportul Van Rompuy şi a solicitat
preşedintelui său, în colaborare cu preşedintele Comisiei Europene, al
Eurogrupului şi al BCE, să elaboreze o foaie de parcurs, cu elemente specifice
şi cu repere de timp, pentru realizarea unei adevărate Uniuni Economice şi
Monetare care:
= > să includă propuneri concrete pentru păstrarea unităţii şi integrităţii Pieţei
unice a serviciilor financiare şi
= > să ia în considerare comunicatul Întâlnirii Zonei Euro şi, printre altele,
intenţia Comisiei de a înainta propuneri conform art. 127 din Tratat
[TFUE].
= > să examineze ce măsuri pot fi luate în conformitate cu Tratatele actuale
şi ce măsuri necesită schimbări ale acestora.

• Statele

membre vor fi asociate procesului de reflecţie şi consultate în mod
regulat. Parlamentul European va fi consultat.

•

Un raport interimar va fi prezentat în octombrie 2012, iar raportul final va fi
prezentat înainte de sfârşitul anului curent.
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6. Comunicatul Întâlnirii Zonei Euro (29 iunie 2012)
• Comisia Europeana va prezenta în scurt timp, pe baza
prevederilor articolului 127(6) din Tratat [TFUE], propuneri pentru
un mecanism de supraveghere unic.

• Totodată, şefii de stat şi de guvern din zona euro au cerut
Consiliului UE să ia în considerare aceste propuneri, ca o
problemă de urgenţă, înainte de sfârşitul anului 2012.

• Atunci când un mecanism unic de supraveghere va fi stabilit,
implicând BCE, Mecanismul European de Stabilitate (MES) va
putea să recapitalizeze în mod direct băncile din zona euro.
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7. BCE şi supravegherea prudenţială conform TFUE
• Art. 127(6) din Tratat [TFUE] prevede următoarele:
„Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în
conformitate cu o procedură legislativă specială, după
consultarea Parlamentului European şi a Băncii Centrale
Europene, poate încredinţa Băncii Centrale Europene
misiuni specifice privind politicile în domeniul
supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit şi a altor
instituţii financiare,
cu excepţia întreprinderilor de
asigurări”.
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare

• Comunicatele ce au urmat întâlnirii Consiliului European
din 28-29 iunie 2012 sunt redactate într-un limbaj vag, prin
care se urmăreşte obţinerea de impresii pozitive şi
evitarea asumării de angajamente clare (Wyplosz, 2012).
• Multe opţiuni de politică privind uniunea bancară vor fi
decise în perioada imediat următoare, urmând a fi făcute
publice prin raportul interimar din luna octombrie 2012.
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare

Ce ţări vor participa la uniunea bancară?
Comisia Europeana este în favoarea unei uniuni bancare care să cuprindă toate
statele membre ale UE. Totuşi:
- este de aşteptat ca uniunea bancară să fie deschisă mai întâi ţărilor din
zona euro.
- este posibil ca liderii UE să apeleze la procedura de „cooperare
întărită”, care ar permite unor grupuri de ţări non-euro să opteze pentru
participarea la uniunea bancară.
O uniune bancară care se va aplica numai ţărilor din zona euro este de natură să
genereze probleme dificile:
=> Poate duce la o fragmentare a pieţei unice a serviciilor financiare,
ce va afecta în primul rând Marea Britanie.
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare
Ce bănci vor fi incluse în mecanismul de supraveghere unică?
• La o extremă, un model de supraveghere unică ar putea avea în vedere numai
băncile cu activitate transfrontalieră semnificativă. Acest model are avantajul că
este mai uşor de acceptat din punct de vedere politic.
• La cealaltă extremă, uniunea bancară va fi extinsă asupra tuturor băncilor,
indiferent de mărimea lor.
- În favoarea modelului pledează experienţa caselor de economii din Spania, care
au devenit sistemice prin numărul lor („too many to fail”);
- Modelul permite eliminarea într-o măsură mult mai mare a cercului vicios
„datorie bancară-datorie publică”;
- O uniune bancară totală nu însemnă că supraveghetorul european unic
va controla direct toate băncile, o serie de atribuţii de supraveghere urmând a fi
delegate, în baza principiului subsidiarităţii, autorităţilor naţionale de resort.
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare
Ce instituţie va fi supraveghetorul unic?

•

Centralizarea supravegherii bancare europene este elementul cheie al uniunii
bancare.
=> Referirile la art. 127 (6) din Tratat [TFUE] din comunicatul Întâlnirii
Zonei Euro sugerează că BCE ar putea obţine un rol important în
cadrul mecanismului unic de supraveghere bancară.
=> Utilizarea BCE ca vehicul pentru supravegherea bancară nu va
necesita schimbări ale Tratatului, această măsură devenind astfel o
opţiune atractivă pentru a se avansa rapid pe calea înfiinţării unei
uniuni bancare.

•

Referirile la BCE arată totodată că poziţia Comisiei Europene pentru Autoritatea
Bancară Europeană (ABE) în calitate de supraveghetor unic a pierdut teren în
favoarea opţiunii ferme a Germaniei pentru BCE.
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare
Ce instituţie va fi supraveghetorul unic? (continuare)

• Dacă sfera de

cuprindere a uniunii bancare va fi limitată la zona euro, atunci
BCE va participa alături de alţi supraveghetori naţionali la activitatea ABE.

• Desemnarea BCE în calitate de supraveghetor unic, ridică următoarele
probleme principale:
- stabilirea modului de implicare a băncilor centrale naţionale din Eurosistem
în supravegherea bancară;
- conflictul potenţial între obiectivele supravegherii bancare şi cele ale politicii
monetare;
- alegerea celor mai potrivite aranjamente de guvernanţă la nivelul
Eurosistemului pentru a se evita politici sub optim.

Băncile centrale sunt implicate în supravegherea bancară în 15 ţări din
zona euro.
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare
Ce entitate va fi desemnată autoritate de rezoluţie?

• Concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2012 şi comunicatul
Întâlnirii Zonei Euro din 29 iunie 2012 nu aduc clarificări în privinţa
entităţii care ar putea fi desemnată drept autoritate de rezoluţie în
cadrul uniunii bancare.
• BCE nu trebuie să devină autoritate de rezoluţie pentru uniunea
bancară, oricare ar fi sfera de cuprindere a acesteia, datorită implicării
sale în controverse inevitabile privind modul de distribuire a pierderilor
între statele membre.

• Opţiunea ce se impune este cea a înfiinţării unei noi instituţii în calitate
de autoritate de rezoluţie a uniunii bancare, instituţie ce va trebui să
aibă strânse legături cu MES.
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare
Ce entitate va fi desemnată autoritate de rezoluţie? (continuare)

• În prezent, proiectul de directivă privind un cadru pentru redresarea şi
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii (publicat în data
de 6 iunie 2012) nu are în vedere o autoritate de rezoluţie la nivel
european/al zonei euro
• Proiectul prevede doar înfiinţarea unui sistem european al
aranjamentelor de finanţare pentru punerea în practică a măsurilor de
rezoluţie, ce va consta din următoarele elemente:
(1) aranjamente de finanţare naţionale;
(2) împrumuturi între aranjamentele naţionale de finanţare;

(3) mutualizarea aranjamentelor naţionale de finanţare (utilizate în
cazul rezoluţiei unui grup bancar transfrontalier).
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare
Ce fel de aranjamente trebuie stabilite pentru garantarea depozitelor?

• Aranjamentele pentru garantarea depozitelor reprezintă un element
controversat al uniunii bancare.
• Structura acestor aranjamente va depinde de:
- perimetrul geografic al uniunii bancare (zona euro/zona UE) şi
- tipul de instituţii ale căror depozite vor fi garantate la nivel
central (băncile sistemice/toate băncile).
• Literatura de specialitate recomandă ca aranjamentele de garantare
să fie corelate cu nivelul supravegherii bancare
=> dacă protecţia depozitelor este acordată la nivel
european/zona euro, supravegherea va trebui să fie la acelaşi
nivel, altfel supraveghetorii naţionali vor avea stimulente
puternice pentru a ignora riscurile excesive asumate de băncile
din jurisdicţia lor.
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8. Structura posibilă a Uniunii Bancare
Ce fel de aranjamente trebuie stabilite pentru garantarea depozitelor? (continuare)

• Trebuie clarificate legăturile dintre fondul de garantare centralizat şi
schema de rezoluţie centralizată.
=> Raportul Van Rompuy precizează că „schema europeană de
garantare şi fondul european de rezoluţie ar putea fi stabilite sub
controlul unei autorităţi de rezoluţie comune”.

• Trebuie să se clarifice aspectele legate de tranziţia la un fond de
garantare centralizat: băncile cu probleme trebuie să-şi cureţe portofoliile
de credite neperformante şi să fie recapitalizate înainte de a intra sub
protecţia acestui fond.
=> Un rol important în această direcţie l-ar putea juca MES.

• Pentru a fi credibil, aranjamentul centralizat de garantare a depozitelor
trebuie să beneficieze de o sursă de sprijin financiar de ultimă instanţă.
Acest sprijin ar putea fi asigurat de MES.
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9. Implicaţii pentru România
În absenţa unor prevederi clare privind modul de structurare al uniunii
bancare, evaluarea impactului acesteia asupra sistemului financiar
din România se poate face doar pornind de la diferite scenarii.
În condiţiile în care va exista un sistem unic de supraveghere la nivel UE
sau România ar adera la uniunea bancară, este posibil ca sfera de
exercitare a supravegherii prudenţiale de către autoritatea naţională
relevantă să se reducă la controlul băncilor de importanţă locală.
Punerea în operă a unui sistem centralizat de garantare a depozitelor
limitat la nivelul zonei euro este de natură să producă efecte negative
asupra volumului depozitelor din România, fiind posibil, în condiţii de
stres, să se înregistreze migrări ale acestora către băncile aparţinând
sistemului amintit mai sus.
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10. Paşii următori

Un raport interimar privind UEM ce va cuprinde o secţiune
referitoare la uniunea bancară va fi întocmit de preşedintele
Consiliului European pentru întâlnirea acestui for din
18-19 octombrie 2012, raportul final urmând a fi prezentat în
luna decembrie a anului curent.

Perioada ţintă pentru punerea în operă a uniunii
bancare este primăvara anului 2013.
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Vă mulţumesc!
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