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Pe fondul actualei situaţii economice europene, este din ce în ce mai evidentă necesitatea
consolidării unor dispozitive de organizare şi stabilizare, concretizate prin reglementări financiare
la nivelul Uniunii Europene. Eficienţa acestora este însă condiţionată de strânsa colaborare dintre
statele Uniunii Europene, în scopul restabilirii echilibrului pe pieţele financiare.
Sinteza integrală
Institutul European din România, în parteneriat cu Ambasada Franţei la Bucureşti, continuă seria
de evenimente ,,România-Franţa: împreună în Europa” cu cea de-a douăzecea conferinţă,
intitulată ,,Noile reglementări financiare în Uniunea Europeană”. Invitatul principal a fost
domnul Gérard Rameix, mediator naţional pentru creditarea întreprinderilor, fost Secretar
General al Autorităţii Pieţelor Financiare. Evenimentul a fost deschis de către domnul Henri
Paul, Ambasador al Franţei la Bucureşti şi moderat de doamna Gabriela Drăgan, director
general al Institutului European din România (IER).
În deschiderea conferinţei, doamna Gabriela Drăgan a menţionat faptul că un subiect care poate
părea abstract şi tehnic la prima vedere, are, de fapt, implicaţii majore asupra vieţii de zi cu zi a
cetăţenilor europeni. Domnul Henri Paul a confirmat, la rândul său, importanţa acestei întâlniri,
salutând prezenţa, în premieră, la Bucureşti a unuia dintre cei mai buni specialişti în
macroeconomie din lume, o persoană cu o experienţă îndelungată atât în domeniul public cât şi
cel privat. A adăugat, de asemenea, faptul că tema reglementărilor financiare a depăşit cu mult

stadiul şi aria de interes iniţiale, când era rezervat specialiştilor în domeniul economic, aceasta
fiind astăzi dezbătută şi înţeleasă de un număr din ce în ce mai mare de persoane, date fiind
extinderea pieţelor financiare şi confruntarea cu actuala criză economică.
În deschiderea discursului său, domnul Gérard Rameix a abordat problema reglementărilor
financiare, definindu-le ca fiind dispozitive ce permit stabilizarea unui sistem şi care au la bază un
set de reguli care, dacă sunt respectate, pot crea un cadru propice echilibrului în sistemul
economic european. Aceste reglementări pot fi analizate dintr-o dublă perspectivă, prima fiind de
natură prudenţială, iar cea de-a doua privind reglementările specifice pieţei. Abordarea
prudenţială se referă la instituţiile bancare şi companiile de asigurări, fiind nevoie ca băncile care
fac împrumuturi să respecte regulile de acţiune pe piaţă şi să aibă suficiente fonduri pentru a
acoperi riscurile şi a atrage încrederea clienţilor. În privinţa reglementării pieţei, domnul Rameix
s-a referit în mod particular la locul unde se realizează schimbul de titluri financiare, adică bursa.
Este nevoie ca aceasta să fie solidă şi să vegheze asupra informaţiilor de pe piaţă, asupra
corectitudinii cu care are loc schimbul de titluri, a fluctuaţiei preţurilor, în scopul reflectării unei
imagini reale a raportului cerere-ofertă.
***
Prezentând un scurt istoric al reglementărilor financiare în UE din anii 1980 şi până în prezent,
invitatul a evidenţiat progresul realizat lent şi cu dificultate, concretizat prin crearea pieţei unice
europene şi introducerea concurenţei în diferite domenii ale economiei. Problemele care au
apărut în această perioadă vizează ponderea inegală a pieţelor financiare în ţările europene şi
decalajele dintre acestea şi, nu în ultimul rând, diferenţele culturale. În urma reglementărilor
financiare din anii 2000, concepute pe baza bilanţului situaţiei economice de la acea vreme, s-a
ajuns la concluzia că trebuie înfiinţat un comitet format din specialişti de nivel european în
domeniul economic, având rolul de a propune noi reglementări, pe măsură ce apar schimbări pe
pieţele financiare.
După această perioadă au apărut documente precum Lista infracţiunilor economice (manipularea
cursurilor de schimb, difuzarea de informaţii false etc.), Directiva privind transparenţa, acordul
statelor europene de a aplica Normele IFRS (standarde internaţionale de armonizare contabilă) şi
Directiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), care ajută la o mai bună organizare
a bursei şi introduce concurenţa între bursele naţionale şi noi instituţii ce pot sprijini investiţiile.
Sub ameninţarea crizei financiare (începând cu anul 2007), pieţele financiare din Uniunea
Europeană resimt problemele cu care se confruntă instituţiile bancare din Statele Unite şi au loc
dezechilibre economice majore. Instituţiile Uniunii nu reuşesc să facă faţă în această situaţie
tensionată, ceea ce conduce la un eşec, amplificat de faptul că statele europene au acţionat
separat şi nu reunindu-şi forţele, pentru a depăşi un astfel de moment critic. În consecinţă, în

Marea Britanie clienţii şi-au erodat încrederea în instituţiile bancare (deşi este ţara cu cea mai
veche tradiţie în domeniul financiar), în Franţa băncile şi-au asumat riscuri ridicate, investind în
produse evaluate ca având un grad înalt de încredere, acestea fiind numai două exemple.
Concluzia evidentă ce reiese în urma unei asemenea perioade tulburi este aceea că instituţiile
europene nu ne pot proteja pe deplin de transmiterea şocurilor economice generate de
globalizare, pieţele fiind interconectate, iar acţiunile financiare într-o strânsă şi continuă
interdependenţă. Reacţii au apărut la toate nivelurile, atât în plan naţional, cât şi internaţional,
Banca Centrală Europeană (BCE) având un rol de coordonare remarcabil, evaluând şi sprijinind
economia statelor membre. De asemenea, eforturile de consolidare a cadrului european au
beneficiat şi de o serie de discuţii la nivel înalt cu Statele Unite ale Americii şi cu marile ţări
asiatice, în vederea cooperării şi restabilirii echilibrului la nivelul guvernanţei economice globale.
În privinţa reglementărilor financiare la nivelul Uniunii Europene, s-a constatat necesitatea creării
şi utilizării unor instrumente mai performante, care să fie implementate în toate statele, în scopul
reducerii şocurilor crizei economice actuale. Regulile, însă, se pot dovedi insuficiente atât timp cât
statele ezită să treacă dincolo de pragul retoricii politice, pentru a face sacrificiile impuse de
obiectivul redresării economice.
Calea de urmat, a precizat domnul Gérard Rameix, presupune consolidarea unei supravegheri
europene a riscurilor, poziţionarea mai bună a structurilor europene specializate şi delegarea
identificării soluţiilor către o echipă de specialişti europeni. În privinţa băncilor, BCE reuşeşte să
traverseze perioada economică incertă, susţinând moneda euro şi oferind ajutor statelor grav
afectate, precum Grecia.
Sesiunea de dezbateri de la finalul evenimentului a evidenţiat interesul deosebit al publicului
numeros prezent la conferinţă pentru acest subiect, precum şi pentru identificarea soluţiilor
depăşirii crizei economice actuale.
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