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Daniel Dăianu: Avem un sistem financiar defect

Vicepreşedintele ASF spune că sistemul bancar european este
supradimensionat şi funcŃionează pentru sine însuşi, iar nu spre binele
economiile

Alternativa ar fi o tranziŃie către un sistem bancar mai simplu

Sistemul de decizie la nivel european a devenit prizonierul unui sistem
financiar supradimensionat în raport cu economia reală, spune Daniel Dăianu,
vicepreşedinte al AutorităŃii de Supraveghere Financiară (ASF). Modele de
risc sunt inadecvate, efectul de pârghie cu care operează instituŃiile de credit
este excesiv, iar activităŃile speculative proprii ale băncilor prea ridicate faŃă
de finanŃarea propriu-zisă a economiile. "Avem un sistem financiar defect", a
declarat astăzi Dăianu la conferinŃa cu tema “Uniunea Bancara Europeana si
Noul Model Bancar – efecte pentru mediul de afaceri” organizată de grupul de
presă Bursa cu sprijinul Camerei de ComerŃ Româno-Britanice.
Sistemul bancar funcŃionează după "un design defectuos", iar acum cadrul de
reglementare european încearcă o corectare a acestuia. Criza financiară din
2008 a arătat că "nu orice inovaŃie finanicară este bună şi unele inovaŃii sunt
maligne", dar şi că "interconectivitatea poate aduce stricăciuni" în măsura în
care afectează robusteŃea sistemului. Expunerile mutuale sunt periculoase şi
de aceea se şi vobeşte despre un mecanism comun de garantare a
depozitelor bancare.
* Băncile ar trebui "sparte" în funcŃie de activitate
Multe dintre bănci îşi obŃin două treimi din câştiguri derivă în urma activităŃilor
de trading, iar volumul acestora ar trebui redus astfel încât băncile să se
întoarcă la misiunea lor fundamentală de finanŃare a economiei reale. "Se
pune în discuŃie însuşi modelul de bancă universală", a mai spus Dăianu.
El recomandă un sistem bancar mai simplu şi o separare a activităŃilor de
bănci de investiŃii de cele clasice, după modelul legii Glass-Steagal care a fost
introdusăîn SUA după Marea Criză din 1929-1933. Diminuarea activităŃii
speculative ar trebui să fie Ńinta de urmărit, dar mai "este cale lungă până să
ajungem la un nou model de banking care să facă sistemul mai robust", a
completat oficialul ASF.
* Capitalizarea, o sarcină costisitoare pentru bănci
În opinia sa, capitalizarea suplimentară a băncilor pentru un total de 55
miliarde euro prevăzută de autorităŃile europene este insuficientă. În acest
sens, ar fi de amintit că la problemele apărute la banca belgiană Deixia
necesarul de capital a fost de 40-50 miliarde euro numai pentru a se Ńine
sistemul funcŃional.
O dificultate în plus pentru obŃinerea capitalului este reticenŃa din pieŃe.
Conform lui Dăianu, existenŃa aşa-numitelor planuri de bail-in care prevede
cooptarea unor categorii de creditori înntr-un aport la capitalul băncilor nu va
face decât să majoreze costurile de finanŃare. În plus, acestea vor accentua
fragmentarea pieŃelor în funcŃie de performanŃa economiilor; grupuri de firme
din Germania vor putea să se finanŃeze la costuri mult mai avantajoase decât
competitori din Spania şi Italia, spre exemplu.



* Moneda euro, o provocare suplimentară pentru sistemul bancar din UE
Spre deosebire de alte sisteme bancare din Ńările industrializate, cel european
are dezavantajul de a se afla într-o zonă monetară care nu este optimă.
Integrarea politică a Europei a fost urmărită încă dintru început tocmai pentru
a avea şi susŃinerea fiscală a uniunii monetare.
Proiectul uniunii bancare reprezintă o încercare de adâncire a integrării
sistemului financiar, mai spune Dăianu. Schema de garantare colectivă a
depozitelor nu este avută în vedere încă, iar mutualizarea parŃială a datoriilor
rămâne un obiectiv chiar dacă pe termen lung, a mai adăugat acesta.


