
ARACO 
 
 
                                                                 NOTA 
                   privind interventia Dnei Christine Lagarde, director general al FMI, 
                In cadrul plenului Comitetului Economico Social European din 10.12.13 
 
 
 
Onorand invitatia CESE, Dna Christine Lagarde, director general al FMI, a participat la 
sedinta plenara a CESE cu nr. 494 punctand in interventia sa obiectivele cheie ale FMI, 
prognoza pe termen scurt a evolutiei economico sociale a UE precum si prioritatile actuale ale 
Fondului. 
 
 
Principalele teme expuse cu acest prilej au fost urmatoarele: 
 
1. Dna Lagarde a multumit pentru rolul jucat de CESE in cadrul institutiilor europene si a 

precizat ca FMI pune pret pe rolul jucat de societatea civila. 
2. Fondul e perceput ca un actor care se bazeaza exclusiv pe austeritate insa, de la 

infiintarea sa in 1944, FMI activeaza in beneficiul celor 188 membri ( state ) prin 3 directii 
de actiune cheie:  

1. Supraveghere 
2. Creditare pe termen scurt 
3. Sporire a capacitatilor tehnice 

 
3. Perspectiva de viitor  pentru economia europeana se pare ca trece de la capitolul de 

previziuni negative la cel de previziuni pozitive, perspective de crestere aparand mai in 
toate statele membre. 

4. Semnele de intrebare din anii precedenti in legatura cu viabilitatea zonei euro s-au diluat. 
5. Mesajele publice au o nota de optimism legat de finalul crizei insa, daca e sa fim cinstiti, 

nivelurile atinse de somaj ( 12% la nivelul UE si peste 24% la nivelul tinerilor ) atesta ca 
oamenilor nu le merge bine. 

6. Motivele de ingrijorare actuale tin de ratele sub asteptari ale cresterilor economice,clivajul 
care persista intre cresterea economica reala si cresterea economica potentiala, cresterea 
economica neunitara in statele membre, suspiciunea de nesustenabilitate. 

7. Cresterea economica nu e suficienta, nu e uniforma in statele UE, potentialul viitor al 
cresterii economice e inca incert iar pentru tineri perspectiva nu este de imbunatatire ! 

8. In aceste conditii este necesara stimularea puternica a cresterii economice, nu doar prin 
exporturi  ci si prin aportul pietelor interne. 

9. In zona euro asigurarea cresterii economice va fi mai greu de realizat si de aceea va fi 
nevoie de masuri ample, sustinute, pe mai multe planuri, fiind identificate urmatoarele          
4 prioritati pentru aceasta: 

1. Revitalizarea fluxurilor de credit, 
2. Incurajarea cererii interne, 
3. Reducerea datoriei, 
4. Crearea unor piete ( forta de munca si produse ) care sa favorizeze 

cresterea. 



10. In legatura cu revitalizarea fluxurilor de credit s-a precizat ca va fi nevoie de vindecarea 
bancilor ce pot fi vindecate si eliminarea activelor toxice din sistem. 

11. In legatura cu incurajarea cererii interne  s-a facut precizarea ca BCE trebuie sa se 
asigure ca rata dobanzii va ramane jos iar actiuni preventive vor face ca riscul inflationist 
sa fie redus. 

12. Bugetele de stat sunt mai putin flexibile decat politicile BCE si e posibil sa putem relaxa 
marjele de deficit daca nu se ating tintele de crestere stabilite. 

13. In legatura cu reducerea datoriei s-a afirmat ca nu vom avea crestere economica daca 
familiile, societatile, corporatiile nu scapa de datorii. In acest sens guvernele trebuie sa 
modifice regulile de insolventa interne. 

14. Este important sa rupem cercul vicios dintre banci si datoria suverana. 
15. In legatura cu crearea unor piete care sa favorizeze cresterea s-a precizat ca va trebui 

asigurata o alocare justa a resurselor. 
16. In tarile unde surplusul intern e mare vor trebui stimulate investitiile. 
17. In tarile  cu deficit extern va trebui sa crestem productivitatile angajatilor si companiilor. 
18. A fost dat ca exemplu pozitiv modul de reformare a pietei muncii din Germania din anii de 

criza ( reducerea programului de lucru, imbunatatirea procedurilor de negociere a CCM 
etc) 

19. UE a facut eforturi incredibile si este acum pe o cale mai buna decat acum cativa ani. 
20. A fost o idee buna sa avem o uniune monetara insa va fi greu sa avem si o uniune 

bancara, ceea ce este o alta piatra de hotar. 
21. Este esential sa nu renuntam la reforme si la crestere ! 
22. In final, dna C Lagarde a citat din Nelson Mandela spunand ca " dupa ce te urci pe un deal 

inalt iti dai seama ca te asteapta alte dealuri si mai inalte". 
23. Raspunzand intrebarilor din sala, dna Director general al FMI a precizat ca nu sustine 

introducerea taxei de 10% pe avere vehiculata in mass media din Franta si ca, in cazul 
Romaniei, vede ca necesare, in domeniul relatiilor de munca, prevederi minimale intr-un 
CCM la nivel national si apoi detalieri specifice la nivelul CCM pe unitate. 
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