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Cele doua scopuri majore ale Conferintei CESE pe tema mentionata in titlu 
au fost : 
 

• Masuri rapide care sa permita relansarea economica  pentru a evita 
recesiunea economica si efectele sale sociale; 

• Identificarea cailor  de redefinire si imbunatatire a reglementarilor 
pietelor financiare. 

 
 
Au participat ca invitati reprezentanti ai partenerilor sociali la nivel 
European ( Business Europe si ETUC ), reprezentanti ai Institutiilor 
Europene ( Banca Centrala Europeana, Comisia Europeana, Parlamentul 
European, Centrul  European de Studii Politice , CESE )  reprezentanti ai 
mediului academic European etc. 
 
 
Principalele teme lansate de Presedintele CESE, Mario Sepi, in cuvantul 
de deschidere au fost urmatoarele : 
 

1. Cine are autoritatea sa defineasca si sa aplice noile reguli 
transparente ? 

2. Cum pot politicile economice  sa orienteze reglementarea pietelor 
financiare catre investitii productive ? 

3. Care este relatia dintre piata financiara si economia reala ? 
4. Cum poate fi creata bunastarea ? 
5.  Este Planul de redresare European suficient ? 

 
Au mai fost mentionate in cuvantul Presedintelui CESE urmatoarele idei : 
 

• faptul ca nu este cunoscut inca adevaratul nivel al dimensiunii crizei; 

• faptul ca societatea civila nu poate fi exclusa pentru ca ea este 
principalul protagonist in relansarea economica; 



• societatea civila trebuie sa cunoasca real cauzele precum si care 
sunt solutiile de iesire din criza; 

• faptul ca nivelul estimat al costului crizei ( cca 3% din PIB ) este 
foarte ridicat; 

• faptul ca un cost al oportunitatilor pierdute este foarte dificil de 
evaluat; 

• faptul  ca in luna martie, 2009 va fi organizata o Conferinta comuna 
CE - CESE cu participarea CES nationale pe tema evaluarii 
efectelor Planului de redresare la nivel European; 

• necesitatea revizuirii Tratatului de la Maastricht; 

• relatia dintre partenerii sociali este esentiala pentru recladirea 
economiei ! 

 
 
In interventia sa,  secretarul general al ETUC, Dl John Monks, a precizat 
: 
 

• realitatea  faptului ca aceasta criza incepe sa se simta si se simte 
rau ! 

• exista o dimensiune globala a crizei care reclama nevoia 
reechilibrarii sistemului bancar; 

• marele risc actual cu bancile este ca acestea nu preiau nici un risc ! 

• Sistemul bancar trebuie reconfigurat si nu pe modelul american; 

• Ne confruntam cu un rism de ciocnire  ( clash ) intre reglementarile 
la nivel comunitar si politicile guvernelor nationale; 

• ETUC cheama pentru un nou “Social Deal” care sa mentina salariatii 
in activitate cu reducerea corespunzatoare a timpului de lucru, noi 
scheme de salarizare, dialog macroeconomic, investitii publice in 
tehnologii verzi, accent pe securitate in cadrul flexicuritatii; 

• Ne confruntam cu finalul unui anumit tip de capitalism; 

• Prioritatea majora este sa miscam economia ! 
 
 
In interventia sa, secretarul general al Business Europe, Dl Philippe de 
Buck a subliniat urmatoarele idei : 
 

• Efectele crizei se simt din 2006 (  subprime in SUA ), 2007 ( active 
toxice ), 2008 ( inghetare completa a tranzactiilor interbancare ) si 
2009 ( recesiune economica); 

• Somajul se afla inca la minime istorice din cauza unei decade de 
dezvoltare fara precedent; 



• Intram intr-o era noua  pentru ca cea de pana acum a fost nu a fost 
condusa pe baza  de reglementari la nivel mondial si a si fost 
dublata de un control precar; 

• Politicile macroeconomice nu au fost corect coordonate ceea ce a 
determinat in final interventia fara precedent a guvernelor pentru a 
salva banci si a relansa economiile nationale; 

• Somajul va creste probabil cu 4 milione de oameni in 2009 dupa 
estimarile CE; 

• Regulile economiei de piata trebuie mentinute chiar daca distributia 
creditului a fost nationalizata ; 

• Autoritatile UE si in special Banca Centrala Europeana au intrat in 
joc la timp si cu efecte mari; 

• Trebuie recunoscuta prudenta de ieri si implicarea de astazi a BCE; 
 
Principalele actiuni recomandate de reprezentantul Business Europe 
au fost urmatoarele : 
 

1. Implementarea urgenta a planurilor de redresare care trebuie sa 
fie operationalizate la timp, tintite bine si temporare ( 3T= Timely, 
Targeted and Temporarily ); 

2. Nerenuntarea la esenta prevederilor Pactului de stabilitate; 
3. Largirea rolului Bancii Centrale Europene  respectand 

independenta bancilor, dar supraveghindu-le; 
4. Reevaluarea momentului in care ar trebui integrate tarile din 

afara zonei Euro; 
5. Identificarea raspunsului la intrebarea: “Cum salvam economia 

sociala a UE ?”; 
6.  Concentrarea acum pe investitii in pregatirea personalului. 

 
Reprezentantul BCE a precizat ca cei 10 ani de Euro reprezinta o poveste 
de succes care s-a dovedit o ancora fiabila in conditii de criza. 
 
Celelalte interventii ale invitatilor Institutiilor Europene si ale mediului 
academic sunt concis reliefate in urmatoarele precizari: 
 

• Nimeni nu si-a imaginat viteza si profunzinea acestei crize; 

• Capitalismul este precum colesterolul: bun si rau  ! (Presedintele 
CESM – Franta, Dl J. Dermagne ); 

• Sunt doua mari probleme : pierderile suferite si cum le digeram !; 

• Trebuie definite strategii de iesire ( exit strategies ) din situatiile 
financiare cu care ne confruntam; 



• Sistemul financiar bancar trebuie sa se puna in slujba economiei 
reale; 

• Un aspect crucial il reprezinta reformarea supravegherii bancare; 

• ECOFIN si-a propus un colegiu de regulatori operational la nivelul 
UE pana in 2010; 

• Chestiunile legate de aceasta criza se vor afla pe agenda multi ani ; 

• Pe langa reglementarea saraca si supervizarea precara ne-am 
confruntat si cu o absenta a “ due diligence” in companii si banci; 

• Pietele financiare sunt inca nervoase. Unele s-au mai linistit dar 
multe inca nu ! 

• Trebuie sa spunem “da” convergentei globale, dar tot “da” si intaririi 
supravegherii la nivel comunitar, inclusiv printr-un regim nou de 
sanctiuni; 

• Guvernanta corporatista trebuie consolidata; 

• Europa e divizata si are o voce slaba la nivel international; 

• Este necesar un raspuns comunitar coerent; 

• Triunghiul  solutiei  este: Reglementare-Supervizare-Managementul 
crizei;  

• In 3 luni s-a trecut de la frica de inflatie la frica de deflatie; 
 
 
Concluziile conferintei au fost, sintetic, urmatoarele : 
 

1. Schimbarea arhitecturii financiare a UE este necesara ! 
2. Statele trebuie sa reglementeze mai ferm propriile economii. 
3. Abordarile trebuie sa fie pe termen mediu si nu pe termen scurt  ! 
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