Uniunea Bancară Europeană şi Noul Model
Bancar – efecte pentru mediul de afaceri
Grupul de presă BURSA organizează ConferinŃa
“Uniunea Bancară Europeană şi Noul Model Bancar
– efecte pentru mediul de afaceri”, în data de 27
martie 2014, începând cu ora 9.30, la Hotel Pullman,
World Trade Center Bucharest, sala New York.

Speakeri invitaŃi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderator: Remus Vulpescu, Reprezentant al societăŃii civile
Traian Băsescu, Preşedinte al României;
Victor Ponta, Prim-Ministru al României;
Ioana Petrescu, Ministru, Ministerul FinanŃelor Publice;
Bogdan Olteanu, Vice-Guvernator, Banca NaŃională a României;
Daniel Dăianu, Prim-Vicepreşedinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară;
Lucian Croitoru, Consilier al Guvernatorului, Banca NaŃională a României şi Preşedintele Consiliului
de AdministraŃie al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar;
Nicolae Dănilă, Membru al Consiliului de AdministraŃie, Banca NaŃională a României;
James Hyslop, Director, Banca Europeană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare;
Guillermo Tolosa, Reprezentantul Fondului Monetar InternaŃional pentru România;
Istvan Pal Szekely, Şeful Misiunii Periodice a Comisiei Europene în România;
Liviu Voinea, Ministru Delegat pentru Buget, Ministerul FinanŃelor Publice;
Dan Paul, Preşedinte, AsociaŃia Brokerilor;
Gheorghe Piperea, Profesor Universitar Doctor, Piperea şi AsociaŃii;

• ReprezentanŃi ai băncilor, oameni de afaceri.
Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaŃi vă rugăm să consultaŃi programul evenimentului.

Context
• Anul 2014 debutează cu reguli noi în sistemul bancar, directive care
afectează relaŃia dintre bănci şi clienŃii lor.
• În virtutea normelor care guvernează Uniunea Bancară Europeană, atât
băncile, cât şi clienŃii lor trebuie să îşi adapteze raporturile, pentru ca
băncile să-şi poată menŃine încrederea clienŃilor, iar clienŃii să continue să
apeleze la servicii bancare.
• Valul european al migraŃiei capitalurilor în afara Uniunii Europene trebuie
să nu afecteze sistemul bancar românesc, iar clientela bancară de aici
este de dorit să nu ajungă să caute servicii bancare pe alte continente.

Context
• Sistemul bancar european se transformă, iar propunerile şi deciziile luate la nivelul Uniunii
Europene vor avea efecte şi asupra mediului de afaceri.
• “Criza a arătat că, atunci când lucrurile au mers prost, contribuabilii au fost cei care
au plătit factura, iar simpla coordonare nu mai este adecvată”, a declarat preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, atunci când a prezentat, în faŃa Parlamentului
European, propunerea înfiinŃării unei Uniuni Bancare.
• Unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Bancare este ruperea legăturii dintre bănci şi
guverne, astfel încât să fie eliminată necesitatea susŃinerii instituŃiilor financiare în dauna
interesului public.
• Banca Centrală Europeană ar urma să preia supravegherea băncilor din Zona Euro, dar şi
a băncilor din Ńările Uniunii Europene care doresc să fie incluse în proiect.
• Parlamentul European are ultimul cuvânt asupra proiectului.
• Dacă alte state stau să cântărească implicaŃiile unei Uniuni Bancare, Ńara noastră nu are
dubii că vrea să participe la proiect, acesta fiind unul dintre puŃinele subiecte asupra căruia
preşedintele Traian Băsescu şi prim-ministrul Victor Ponta sunt în consens.

Context
• Parlamentul European are ultimul cuvânt asupra proiectului.
• Dacă alte state stau să cântărească implicaŃiile unei Uniuni Bancare, Ńara
noastră nu are dubii că vrea să participe la proiect, acesta fiind unul dintre
puŃinele subiecte asupra căruia preşedintele Traian Băsescu şi prim-ministrul
Victor Ponta sunt în consens.
Preşedintele României, Traian Băsescu, a declarat: "Dacă
aderarea la zona euro este plasată în perspectivă temporală
medie, dată fiind importanŃa asigurării convergenŃei reale,
participarea de la bun început la Uniunea Bancară este obiect
de consens politic intern şi se va operaŃionaliza pe termen
scurt".

Ar trebui să se alăture România Uniunii Bancare?
Avantaje:
• Supraveghere mai eficientă prin îmbunătăŃirea accesului la
informaŃii şi eliminarea posibilităŃii arbitrajului jurisdicŃional;
• Evitarea eventualelor distorsiuni în planul competiŃiei;
• Este preferabilă participarea la construcŃia unui mecanism căruia
România i se va alătura în mod necesar odată cu adoptarea euro;
• Înlăturarea unui stimulent pentru dezintermediere, inclusiv din
motive conjuncturale care Ńin de grupurile bancare din Ńara de
origine.
Dezavantaje:
• Aportul la un eventual fond de asistenŃă în caz de criză bancară,
mai ales în eventualitatea aplicării unei chei de contribuŃie care nu
Ńine seama de gradul de intermediere financiară
Sursa: “Uniunea Bancară: principii, provocări, perspective”, Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, 17 mai 2013, Sibiu

Teme propuse
•

Principalele propuneri ale Comisiei Europene privind “Mecanismul unic de RezoluŃie
bancară”;

•

Uniunea Bancară Europeană – soluŃie anti-criză?

•

Avantaje şi dezavantaje ale Uniunii Bancare Europene pentru Ńara noastră;

•

Efectele măsurilor europene în sistemul bancar pentru mediul de afaceri autohton:
- creşterea sau scăderea costului finanŃării?;
- facilitarea sau îngreunarea accesului la finanŃare?;

•

Noul model bancar;

•

FinanŃarea companiilor în noul model bancar;

•

Reluarea creditării şi costurile finanŃării;

•

Surse alternative de finanŃare – piaŃa de capital, instituŃii financiare nebancare
specializate, etc.

Target
În audienŃă vor fi prezenŃi aproximativ 200 de participanŃi:
• Companii mari şi IMM-uri din toate domeniile de activitate (agricultură, infrastructură,
energie, IT&C, construcŃii, resurse umane, auto, turism, mediu, transport, telecomunicaŃii,
dezvoltarea capacităŃii administrative);
• Bănci;
• Fonduri de garantare/contragarantare;
• SocietăŃi de avocatură;
• SocietăŃi de asigurare;
• SocietăŃi de leasing;
• SocietăŃi de brokeraj;
• Fonduri de investiŃii;
• AutorităŃi publice centrale şi locale;
• Mass-media (tv, presă, radio).

ConferinŃele BURSA în imagini

Contact
Grupul de presă BURSA
• Adresa:
•
•
•
•

Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:

Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod
poştal 010804;
+40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;
+40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;
marketing@bursa.ro;
www.bursa.ro / m.bursa.ro.

