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I. De ce uniunea bancară nu este soluţia? 

• Din cei trei piloni au mai rămas doi 

• Abordarea graduală este greşită şi va conduce la instabilitate[1] 

• Fondul bancar de rezoluţie este insuficient iar costurile împrumuturilor 

vor fi semnificative în absenţa garantării comune 

• Favorizarea băncilor mari în determinarea contribuţiilor 

• Sistemul bancar din umbră – rol tot mai mare în finanţare ca urmare a 

lipsei reglementărilor 

• Centralizarea supravegherii şi controlului pentru un sistem complex 

conduce la creşterea fragilităţii acestuia 

  



II. De ce nu trebuie să adere celelalte state UE 
la uniunea bancară? 

• Cadrul uniunii este încă nefinalizat 

• Dispute privind contribuţiile la constituirea fondului bancar[2] 

• Incertitudini cu privire la contribuţia statelor non-euro 

• Influenţă redusă în cadrul MUR 

• Nu poate opri tendinţa dezintermedierii financiare 

• Perspectiva responsabilităţii fiscale pentru crize externe [1] 

• Concluzia: Amânarea aderării până la intrarea în zona 

euro este cea mai bună soluţie 



III. Consecinţe pentru România 

• Creşterea costurilor de finanţare [3] 

• Restructurarea bilanţurilor băncilor străine 

• Necesitatea intervenţiei pentru finanţarea băncilor? 

• De unde surse? 

• Crearea unor dezavantaje competitive pentru băncile locale 

• Nu putem adera la uniunea bancară doar din spirit de 

solidaritate 



IV. Adevăratul motiv al instabilităţii financiare 

• Creşterea exponenţială a datoriilor 

• Motivul? Modul în care sunt creaţi banii în economia 

modernă 

• Băncile comerciale nu trebuie să aştepte constituirea de noi 

depozite pentru acordarea creditelor [4] 

• Limitarea creaţiei monetare a fost ignorată de băncile 

centrale 

  

• Concluzia: Stabilizarea sistemelor bancare nu se poate 

face fără eliminarea cauzei principale a instabilităţii   



"Elementul cheie pentru uniunea bancară este existenţa 

unei autorităţi cu putere financiară. Aşa ceva nu există, 

deci nu avem o uniune bancară".  

 

Paul de Grauwe, London School of Economics 
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