ECONOMIC

România a spus „DA” aderării la uniunea bancară, în vreme ce Suedia,
Polonia, Olanda clatină din cap a „NU”. Realitatea a demonstrat că simpla
coordonare a zonei euro a devenit insuficientă; este nevoie acum de o
supraveghere mai strictă și de o mai bună integrare la nivel european,
pentru a evita repetarea crizelor bancare, pentru a restabili încrederea în
sistemul financiar și pentru a-i proteja pe deponenți.

B

ăncile operează la nivel transfrontalier,
dar activitățile lor sunt supravegheate
la nivel național. Moneda comună
și integrarea financiară determină o
vulnerabilitate a zonei euro la crizele
bancare, care se propagă de la un stat
membru la altul. Soluția o reprezintă o
supraveghere mai strictă la nivelul UE.
Comisia Europeană a prezentat cu
ceva timp în urmă proiectul pentru
implementarea unui sistem unic de
supraveghere bancară în zona euro, care
extinde prerogativele Băncii Centrale
Europene, în timp ce Autoritatea
Bancară Europeană va garanta coerența
reglementărilor la nivelul tuturor celor 27
de state membre UE.
Parlamentul European, Consiliul
European și Eurogroup, forumul
miniștrilor de Finanțe din zona euro, vor

asigura exercitarea controlului
democratic asupra activităților de
supraveghere ale BCE.
Astfel, Banca Centrală Europeană
ar dobândi noi atribuții de
monitorizare a vreo 6.000
de bănci din zona euro. Ca
urmare a acestui mecanism
unic de supraveghere,
BCE ar urma să preia
autorizarea băncilor și
a altor instituții de credit,
propunându-și să demareze
procedura în ianuarie
2013; în următorul an,
toate băncile ar intra sub
incidența mecansimului de
supraveghere.
UE are în vedere și
introducerea cerințelor

de capital pentru bănci și a garanțiilor
pentru depozitele bancare, precum și
restructurarea sectorului financiar, prin
închiderea băncilor neviabile. Sigur că
încă mai există disensiuni. Președintele
Franței, Francois Hollande, vrea cât mai
repede realizarea uniunii bancare, în timp
ce cancelarul german, Angela Merkel,
crede că mai e nevoie de timp, ca uniunea
să fie „de calitate”.
În ceea ce ne privește, deși nu
aparținem zonei euro, Traian Băsescu
i-a asigurat pe Jose Manuel Barroso și
pe Herman van Rompuy, președintele
Consiliului European, că opțiunea
României este de a fi parte a uniunii
bancare.
Premierul Ponta are însă alt punct de
vedere, susținând că uniunea bancară
este o idee bună, dar că România, ca să fie
parte la ceva, trebuie să fie și „primită la
masă”, iar în propunerea actuală, nefiind
membră a zonei euro, nu poate nici să
participe, nici să aibă drept la vot, în
cadrul uniunii bancare.
La rândul său, guvernatorul Mugur
Isărescu spune că uniunea bancară și
consolidarea supravegherii reprezintă un
proces inevitabil, mult mai rapid decât
s-a anticipat cu câteva luni în urmă, iar
România va trebui să se înscrie în el.
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