Pierre WERNER
– Repere biografice –

1.

Pierre Werner s-a nãscut la 29 decembrie 1913 la Saint-André-les-Lille
(Franþa) într-o familie luxemburghezã. Pãrinþii sãi s-au reîntors în MareleDucat în toamna anului 1914, la puþinã vreme dupã declanºarea primului
rãzboi mondial.
Tânãrul Pierre Werner ºi-a fãcut studiile primare ºi secundare în
Luxemburg. În perioada 1934-1937 urmeaza cursurile de Drept ale Facultãþii din Paris, perfecþionându-se apoi în domeniul ºtiinþelor economice
ºi financiare la ªcoala Liberã de ªtiinþe Politice (astãzi Institutul de ªtiinþe
Politice) din Paris.
În ianuarie 1938 obþine titlul de doctor în Drept.
Încã din perioada studiilor universitare Pierre Werner se afirmã pe
plan internaþional, activând în comitetul coordonator al Miºcãrii „Pax
Romana“ (organizaþie federativã a organizaþiiloe catolice universitare
ºi academice), al cãrei Vice-Preºedinte devine in 1937. Între 1935 ºi 1937
este ales Preºedinte al Asociaþiei Luxemburgheze a Universitarilor
Catolici.
În 1938 Pierre Werner intrã în baroul de avocaþi din Luxemburg.
Cu puþin înaintea invadãrii Marelui-Ducat de cãtre trupele germane
(10 martie 1940), Pierre Werner intrã în activitatea bancarã începând
un stagiu ce avea sã se încheie în octombrie 1944.
Component al Secretariatului general al Bãncii Generale Luxemburg,
cunoscând îndeaproape transformãrile de ordin legislativ ºi financiar
înfãptuite de ocupant, Pierre Werner informeaza Guvernul luxemburghez
în exil la Londra despre toate aceste prefaceri, rapoartele sale ajungand
la destinatie prin reþeaua miºcãrii de Rezistenþã.
Pregãtirea, trãsãturile personalitãþii sale, precum ºi experienþa dobânditã în vremea ocupaþiei, l-au determinat pe Pierre Dupong – Preºedintele Guvernului ºi Ministru de Finanþe – ca în 1945 sã-i propunã lui Pierre
Werner un post de Ataºat la Ministerul Finantelor. În 1945 este numit
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într-o noua funcþie creatã în contextul perspectivelor dezvoltãrii pieþei
financiare – Comisar pentru Controlul Bãncilor. În aceastã calitate, coordoneazã organizarea controlului bancar, al pieþei de credit ºi colaborãrii
financiare internaþionale, ceea ce îi permite sã asiste la naºterea ºi punerea în miºcare a unor instituþii financiare cu vocaþie universalã. Din 1946
pânã la finele carierei sale guvernamentale, Pierre Werner a fost ViceGuvernator, iar apoi Guvernator pentru Luxemburg la Fondul Monetar
Internaþional ºi Banca Mondialã.
În 1949 Pierre Werner este numit Consilier guvernamental ºi Secretar
general al Guvernului. Devine, totodatã, militant al Partidului CrestinSocial.
2.

Dupã decesul Primului Ministru Pierre Dupong (la 29 decembrie 1953),
Pierre Werner este numit Ministru de Finante si al Fortelor Armate în
Cabinetul condus de Joseph Bech. La alegerile din 1954 candideazã pe
lista Partidului Creºtin-Social ºi este ales Deputat.
La 2 martie 1959, Pierre Werner devine Prim Ministru (Preºedintele
Guvernului), mandat pe care îl va exercita neîntrerupt pânã în 1974 ºi
apoi din 1979 pânã în 1984. În afarã de portofoliile Finanþelor ºi Trezoreriei – deþinute concomitent cu cel de Premier – Pierre Werner este totodatã, Ministrul Afacerilor Externe ºi al Justiþiei (1964-1966), Ministrul
Funcþiunii publice (1967-1969) ºi Ministrul Afacerilor Culturale (19691974 ºi 1979-1984).
În legislatura 1974-1979, pe durata guvernãrii coaliþiei liberalo-socialiste ce a succedat coaliþiei creºtin-sociale-liberale, Pierre Werner este
ales Deputat ºi conduce grupul parlamentar crestin-social (principalul
grup de opoziþie).
În 1979, ales atât în Parlamentul luxemburghez (Camera Deputaþilor)
cât ºi în Parlamentul European, Pierre Werner renunþã la ambele mandate, fiind din nou desemnat Prim Ministru. Simultan, exercita portofoliile Trezoreriei, Culturii ºi Cultelor.
La 23 decembrie 1983, în preajma celei de-a ºaptezecea aniversãri,
Pierre Werner îºi anunþã intenþia de a pãrãsi scena politicã ºi în iulie
1984 se retrage din Guvern.
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În fruntea guvernelor pe care le-a condus, Pierre Werner a fost promotorul a numeroase reforme de ordin instituþional, financiar ºi social care
au stimulat evolutia Marelui-Ducat pe calea progresului, integrãrii tot
mai active în economia mondialã ºi creºterii nivelului de trai al populaþiei. Protectia si securitatea socialã au fost completate si extinse pentru
toate sectoarele profesionale conform celor mai moderne standarde
internaþionale.
Acest complex de mãsuri dinamice ºi evolutive a atenuat caracterul
monolitic al economiei luxemburgheze – bazatã pânã la finele anilor 1960
aproape exclusiv pe siderurgie – care s-a diversificat progresiv prin implantarea unor noi activitãþi industriale, precum ºi prin dezvoltarea spectaculoasã a sectorului terþiar (indeosebi piaþa financiarã, audio-vizualul
ºi comunicaþiile). Instalarea aici a sediilor unor importante instituþii comunitare europene (între care Curtea de Justiþie, Curtea de Conturi, Banca
Europeanã de Investiþii, Oficiul Statistic European, Oficiul Publicaþiilor
Oficiale, Secretariatul general al Parlamentului European) si confirmarea
Luxemburgului drept capitalã permanentã a Uniunii Europene (alãturi
de Strasbourg si Bruxelles) au conferit o importantã suplimentarã MareluiDucat in plan european si mondial.
3.

Perioada legislativã 1979-1984 supune Guvernul condus de Pierre Werner
unor încercãri majore de ordin economic ºi social. Criza structuralã care
afectase siderurgia încã din 1974 se agraveazã ºi Guvernul este obligat
sã intervinã activ în restructurarea industrialã ºi financiarã a acestui
domeniu. Preºedintele Guvernului iniþiazã astfel o serie de ample consultãri ale partenerilor sociali cu privire la mãsurile de reducere a capacitãþii
de producþie ºi locurilor de muncã din domeniu pe coordonatele asigurãrii
suportabilitãþii ºi minimalizãrii tensiunilor sociale. Consultãrile tripartite
între Guvern, patronat ºi sindicate au condus la reabilitarea siderurgiei,
fãrã frãmântãri sociale ºi fãrã mãsuri de austeritate cu consecinþe sociale
greu de suportat. Aceastã formã de dialog este apoi instituþionalizatã,
devenind ceea ce a intrat în conºtiinþa ºi practica europeanã drept „modelul luxemburghez de concertare socialã“.
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Concomitent cu restructurarea siderurgiei, Guvernul condus de Pierre
Werner ºi-a consacrat eforturile pentru dezvoltarea ºi modernizarea
sectorului serviciilor. Piaþa financiarã internaþionalã din Marele-Ducat
progreseazã continuu ºi se impune treptat ca un factor esenþial atât la
crearea Produsului Intern Brut, cât ºi în domeniul absorbþiei forþei de
muncã. Piaþa financiarã din Luxemburg – a cãrei expansiune transcontinentalã a început din 1963 o datã cu introducerea euro-obligaþiunilor –
s-a consolidat graþie Bursei ºi bãncii de clearing ºi compensãri Cedel/
Clearstream, în diversificarea ºi dezvoltarea cãrora aportul personal al
lui Pierre Werner este notabil.
Guvernul se preocupa de asemenea de consolidarea poziþiei Luxemburgului în avangarda tehnologiei audio-vizuale internaþionale. MareleDucat este recunoscut ca precursor al erei sateliþilor de radio ºi televiziune,
iar Pierre Werner se afla la originea acestui proiect. În anul 1983, Guvernul lanseazã exploatarea frecvenþelor de difuziune satelitarã cu raza medie.
Prinde astfel viaþã sistemul de sateliþi ASTRA, care contribuie în mod
hotãrâtor la liberalizarea fluxului informaþional ºi de comunicaþii în
Europa ºi la nivel mondial.
Dupã retragerea din politicã, Pierre Werner este ales Preºedinte al
Consiliului de Administraþie al Companiei Luxemburgheze de Teledifuziune (1985-1987) ºi Preºedinte al Societãþii Europene a Sateliþilor
(1989-1996).
4.

Încã de la începuturile carierei sale, Pierre Werner participa activ la
numeroase acþiuni de cooperare internaþionalã vizând edificarea pieþelor integrate. Ca tânãr funcþionar face parte, între altele, din comisiile
de cooperare belgo-luxemburghezã ºi din grupul de pregãtire a Uniunii
economice ºi politice Benelux; negocierile bi ºi multilaterale din perioada
1945-1951 la care este asociat îndeaproape, au reprezentat un excelent
„laborator“ de experimentare a diverselor sale teze privitoare la integrarea europeanã ºi la liberalizarea progresivã a fluxurilor de mãrfuri,
capital, persoane ºi informaþionale.
Încã de timpuriu, Pierre Werner este recunoscut pentru convingerile
sale europene, militând alãturi de Jean Monnet în Comitetul de Acþiune
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pentru Statele-Unite ale Europei. Dupã cooptarea sa în Guvern, participã
direct la procesul integrãrii europene, la dezvoltarea ºi extinderea
Comunitãþilor instituite prin Tratatele de la Paris ºi Roma.
Încã de la începutul anilor 1960, Pierre Werner se afirmã ca un
promotor al integrãrii monetare europene, ca punct de sprijin ºi vector
pentru piaþa unificatã ºi nediscriminatorie. Astfel, într-o conferinþã
susþinutã la 21 noiembrie 1960 la Camera de Comerþ ºi Industrie din
Strasbourg lanseazã ideea utilizãrii progresive, în afacerile publice ºi
private, a unei monede comune europene, prefigurând inclusiv mãsurile
tehnice ºi de pregãtire psihologicã necesare unei uniuni monetare a
„celor ªase“.
În anii urmãtori, Pierre Werner îºi dezvoltã ºi nuanþeazã continuu
aceste idei printr-o serie de studii, articole ºi conferinþe publice. La
26 ianuarie 1968, la congresul Europaforum de la Saarbücken, expune
un «plan de integrare monetarã europeanã în cinci puncte», pe care îl
reitereazã la 10 septembrie 1968 la Rotterdam, cu prilejul reuniunii
Miniºtrilor de Finanþe. În propunerea sa Pierre Werner subliniazã necesitatea paralelismului între coordonarea politicilor economice ale statelor
membre ºi integrarea monetarã, afirmând cã «Solidaritatea monetarã
nu se va cristaliza decât gradual, pe mãsura întãririi politicii economice.
Pe de altã parte, crearea procedurilor ºi instrumentelor juridice orientate
spre o politicã monetarã comunã va constitui o pârghie puternicã de
apropiere a economiilor naþionale».
Turbulenþele monetare intracomunitare ºi internaþionale din cursul
anului 1969 (devalorizarea francului francez, reevaluarea mãrcii
germane, zdruncinarea ordinii financiare internaþionale instituite de
sistemul de la Bretton Woods) confirmã necesitatea unui angajament
concret ºi urgent în direcþia integrãrii monetare europene. Reuniþi la Haga
(1-2 decembrie 1969), ºefii de state ºi de guverne ai þãrilor europene
hotãrãsc «crearea unui grup de experþi care sã studieze posibilitãþile
de progres spre o uniune economicã ºi monetarã în etape».
La 6 martie 1970, în urma acordului unanim al «celor ªase», Pierre
Werner – recunoscut pentru abilitãþile sale de negociator, dublate de
competenþa sa de economist – este ales preºedinte al grupului de experþi.
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Lucrãrile grupului ad hoc debuteazã la 20 martie 1970, la Luxembourg.
La 23 iulie este prezentat Raportul interimar elaborat de experþi, iar
Consiliul de Miniºtri ai Comunitãþilor Economice Europene hotãrãºte
continuarea lucrãrilor pentru aprofundarea strategiei. La 8 octombrie,
Pierre Werner prezintã public Raportul final elaborat de grupul de studiu
în urma a paisprezece reuniuni plenare – din care nouã în Marele-Ducat –
ºi a numeroase runde de negocieri ºi consultãri cu caracter restrâns. O
sãptãmânã mai târziu, documentul este înaintat oficial Comisiei Europene
ºi Consiliului de Miniºtri ai Comunitãþilor Economice Europene.
Acest raport novator – intrat în istoria economicã sub numele de
«Raportul Werner» sau «Planul Werner» – este rezultatul unui subtil
compromis în confruntarea dintre tezele «economiste» ºi cele «monetariste»
care argumentau punctele de vedere ale forþelor participante ºi pe care
Pierre Werner l-a obþinut graþie demersurilor ºi medierii sale pentru o
soluþie echilibratã, unanim acceptatã. Acþiunea sa în coordonarea grupului
de experþi este dublatã de contribuþia personalã la îmbogãþirea problematicii dezbãtute, la structurarea raportului, la definirea direcþiilor de
aprofundare, la abordarea laturii sociale a viitoarei uniuni economice
ºi monetare ºi la reprezentarea comunã, unitarã a þãrilor europene care
adoptã moneda unicã în organismele financiare internaþionale, FMI ºi BM.
«Planul Werner» marcheazã un progres major în procesul de construcþie europeanã. În materie de politicã monetarã documentul prevede un
important transfer de competenþe ºi responsabilitãþi de la statele membre
cãtre Comunitatea europeanã, iar metoda comunitarã este privilegiatã
comparativ cu cea interguvernamentalã.
Pentru înfãptuirea Uniunii Economice ºi Monetare «Planul Werner»
stipuleazã douã etape. Prima etapã are o duratã de trei ani ºi debuteazã
la 1 iunie 1971. În cursul acesteia orientãrile fundamentale de politicã
economicã ºi monetarã sunt stabilite gradual în comun. Relaþiile de
schimb între monedele þãrilor comunitare sunt din ce în ce mai strânse,
iar amplificarea fluctuaþiilor monetare se pãstreaza între limite relativ
stabile. Cea de-a doua etapã introduce mãsuri obligatorii în domeniu,
cu caracter imperativ. Începând din 1973 este instituit un Fond European
de Cooperare Monetarã (FECOM) menit sã practice intervenþiile necesare
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pe piaþa de schimb în scopul menþinerii coeziunii monetare a þãrilor
membre. Este creat un consiliu însãrcinat cu definirea ºi coordonarea
politicii monetare a «celor ªase».
Luând ca bazã «Planul Werner», Comisia Europeanã elaboreazã
propriul sãu plan adoptat prin hotãrârea Consiliului de Miniºtri din
22 martie 1971. Acest program, divizat în trei etape, prevede realizarea
unei uniuni economice ºi monetare la sfârºitul deceniului respectiv, însã
punerea sa în operã conform stadiilor ºi termenelor prevãzute se loveºte
de o serie de dificultãþi generate de perturbãrile din relaþiile monetare
internaþionale, derulate concomitent cu criza dolarului ºi criza petrolierã.
În momentul în care, la finele lui 1973, ar fi trebuit sã debuteze cea
de-a doua etapã a planului în etape, controversele instituþionale ºi economice din interiorul Comunitãþii frâneazã progresul prefigurat. Sistemul
Monetar European intrat în vigoare în 1979 preia din substanþa «Planului
Werner» conceptul fundamental al stabilizãrii relative a cursurilor de
schimb printr-o restrângere a marjelor de fluctuaþie autorizate («ºarpele
monetar»), înglobând totodatã ºi Fondul European de Cooperare
Monetarã (FECOM) instituit în 1973.
În perioada de reflecþie ce a urmat tensiunilor monetare, «Planul
Werner» a fost sursa de inspiraþie în domeniul integrãrii monetare europene pentru numeroase iniþiative politice (intre care «Planul Spierenburg»,
«Raportul Tindemans», «Raportul grupului Lordului Cromer») ºi ºtiinþifice (propunerile profesorilor Mundell, Magnifico). Raportul comitetului
condus de Jacques Delors1 confirma justeþea conceptului, obiectivelor
ºi mãsurilor prevãzute de «Planul Werner», iar Uniunea Economicã ºi
Monetarã devine realitate la 1 ianuarie 2002, o datã cu introducerea
monedei unice EURO.
1 În Memoriile sale, Jacques Delors afirma cu claritate: «În Raportul Comitetului Delors…

am cãzut de acord asupra celor trei faze preluate din raportul Werner: prima fazã – consacratã întãririi coordonãrii, cu începere de la 1 iulie 1990; a doua fazã – tranziþia cãtre
etapa finalã – care sã pregãteascã instituþiile definitive ale Uniunii Economice ºi Monetare;
faza finalã – etapa în care sunt fixate cu titlu irevocabil ratele de schimb dintre monedele
europene ºi acestora faþã de moneda unicã». Jacques Delors, «Mémoires», Editions Plon,
Paris, 2004, p 338.
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5.

În afara chestiunilor uniunii economice ºi monetare de care a fost indisolubil legat de-a lungul întregii ºi îndelungatei sale cariere, Pierre Werner
a fost confruntat cu problematica politicã generalã a Comunitãþii.
Din aceastã perspectivã cea mai solicitantã a fost perioada 19641966, când a avut în responsabilitate ºi portofoliul Afacerilor Externe.
În intervalul respectiv au avut loc negocierile asupra Tratatelor de fuziune
a Executivelor celor trei Comunitãþi Europene (Comunitatea Europeanã
a Cãrbunelui ºi Oþelului, Piaþa Comunã, EURATOM), desfãºurate în condiþiile profundei crize care a tulburat Comunitatea în cea de-a doua jumãtate a anului 1965. Sub preºedinþia lui Pierre Werner – care conducea,
în numele Luxemburgului, lucrãrile Consiliului de Ministri al Comunitãþii
Economice Europene – aceastã crizã a fost resorbitã, iar soluþia – revenirea Franþei la activitãþile comunitare dupã ºapte luni de absenþã – a
survenit în ianuarie 1966 în cadrul unei conferinþe desfãºurate în MareleDucat. «Compromisul de la Luxemburg» este cel ce a fãcut posibilã continuarea operei de construcþie a Europei unite, Comunitatea putând pãºi
în cea de-a treia etapã a dezvoltãrii sale. În primul semestru din 1966,
dupã negocieri furtunoase, au putut fi adoptate o serie de hotãrâri fundamentale, între care Acordul privind finanþarea comunitarã a politicii agricole ºi desãvârºirea uniunii vamale pentru sectorul industrial.

6.

În semn de omagiu pentru contribuþia sa la construcþia europeanã ºi
pentru activitatea depusã alãturi de Jean Monnet în cadrul Comitetului
de Acþiune pentru Statele-Unite ale Europei, în 1971 lui Pierre Werner
i s-a decernat «Medalia de aur Robert Schuman».
În 1994, Pierre Werner, încununat de cele mai reputate universitãþi
europene ºi americane cu prestigioase titluri ºtiinþifice ºi academice, a
fost ales ca Membru de Onoare al Academiei Române.
În octombrie 1998, «pentru contribuþia sa la procesul de uniune
monetarã care a culminat cu crearea EURO», lui Pierre Werner i s-a
conferit «Premiul Principelui de Asturias».

7.
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Pierre Werner este autorul a numeroase lucrãri cu tematicã financiarã,
politicã ºi de construcþie europeanã care au fost publicate de-a lungul

anilor sub egida unor prestigioase instituþii luxemburgheze ºi strãine.
Printre acestea, douã volume editate de Centrul de Cercetãri Europene
din Lausanne: «Cãtre Uniunea Monetarã Europeanã» (1971) ºi «Europa
Monetarã reconsideratã» (1977).
Cu prilejul celei de-a 150-a aniversãri a independenþei Marelui-Ducat
de Luxemburg publicã «Luxemburgul ºi ideea europeanã», cuprinsã în
antologia «Memorial 1989».
În 1992, la Editura Saint-Paul din Luxembourg apar cele douã volume
ale Memoriilor sale, intitulate «Itinerarii luxemburgheze ºi europene.
Evoluþii ºi amintiri: 1945-1985».
La 11 mai 1998, Pierre Werner a asistat la Bucureºti la ªedinþa
academicã de prezentare a ediþiei în limba românã a «Itinerariilor
luxemburgheze ºi europene. Evoluþii ºi amintiri: 1945-1985» – prima –
ºi pânã în prezent singura – traducere în strãinãtate a Memoriilor sale.
Pierre Werner s-a stins din viaþã la Luxemburg la 24 iunie 2002.

