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Mugur Isàrescu
CRIZELE, INFLAŢIA ŞI
DEFICITUL STRUCTURAL

Prezent ca de fiecare dată la Forumul
Bancar Român, Guvernatorul Băncii
Naţionale a României, Mugur Isărescu,
a făcut o interesantă istorie a crizelor
economice din întreaga lume, arătând
că durata unui ciclu economic,
demonstrată statistic, este de patru
decenii. Oficialul BNR şi-a exprimat din
nou optimismul, afirmând că Europa a
ieşit din convulsii, de-a lungul timpului,
inclusiv pe partea monetară.

„Nu sunt în faţa dumneavoastră ca să dau în bobi. Se poate
spune că suntem la sfârşitul unui ciclu de 40 de ani. Acum vedem un
fel de confuzie care apare ca un nucleu ce se conturează [i mai
puternic, şi pe care l-am trăit în anii '70 cu cei din generaţia mea.
Atunci, am mai văzut un fenomen: nu exista economist care să
vorbească de criză, ca acum. Acum, îmi este pur şi simplu jenă să
folosesc cuvântul criză... Este clar că până la apariţia monedei euro,
printre atâtea crize ale dolarului, am ajuns să vorbim de crize până
când o să ne săturăm. Fiecare vom înţelege câte ceva din acest lucru.
O lecţie mi se pare interesantă: Europa a ieşit din convulsii inclusiv
pe partea monetară“, a explicat guvernatorul BNR.
Guvernatorul BNR a ţinut să traseze o linie cât mai clară de
demarcaţie între două sintagme asemănătoare, la o primă vedere,
dar diferite, dacă le analizăm în ansamblu: „reglementarea globalizării” şi „globalizarea reglementării”.
„Avem o reglementare a globalizării sau o globalizare a
reglementării? Se face un tandem şi, uneori, în subordonare totală,
se fac uniuni. Cu Fondul Monetar întărit, cu Banca Mondială, vom
asista la o globalizare a reglementărilor, dar inversul înseamnă ceva
mai mult. E o diferenţă de esenţă“, a explicat Mugur Isărescu.
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Cum una dintre problemele la ordinea zilei pentru economişti,
jurnalişti, guvernanţi etc. este legată de noile reglementări comunitare privind deficitul structural, această spinoasă chestiune nu
putea fi lăsată nelămurită de către persoana cea mai îndreptăţită,
din punct de vedere profesional, din România.
Mugur Isărescu a declarat că problema deficitului structural nu
este bine înţeleasă de către români şi că se pot face autostrăzi mai
multe în condiţiile unui deficit structural de 0,5%, mai mult decât s-a
făcut cu deficite structurale de 10%. „Eu cred că nici nu am înţeles
bine noi românii cum va funcţiona regula asta. Ne certăm în
continuare pe aspecte precum: de ce 3%, că trebuie să facem
autostrăzi... Să vedeţi că se vor face autostrăzi cu deficit structural de
0,5% mai mult decât s-au făcut cu deficite structurale de 10%, pentru
că acelea s-au dus în altă parte, nu în investiţii“, a spus oficialul BNR.
Guvernatorul BNR a declarat că, în sfârşit, ajungem să discutăm
un subiect care a fost evitat sistematic.
„Am ridicat problema la Banca Naţională de zeci de ori. Ce este
deficitul structural? Păi ce înseamnă deficitul acela care apare?
Pentru că se calculează mai greu, există metodologii mai grele de
calcul, deosebite de la un expert la altul. O să vedeţi că o să apară şi
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probleme de tipul cum şi cine calculează deficitul structural şi că
uneori nu-l recunoşti. La noi nu a fost recunoscut“, a declarat Isărescu.
Fiind la Forumul Bancar Român, problema legată de evoluţia
sistemului bancar naţional nu putea fi tratată ca subiect periferic.
Guvernatorul şi-a exprimat optimismul privind compatibilitatea sa
cu suratele comunitare.
„Vom căpăta în şi mai mare măsură, în sistemul financiar bancar,
trăsături ale sistemului european şi, după ce am văzut această poziţie
a României, încă o nuanţă: trăsături ale sistemului financiar bancar
continental. Însă dreptul financiar bancar este anglo-saxon. Să
vedem unde va duce această scindare. Un lucru e sigur: sistemul
nostru va fi din ce în ce mai european”, a afirmat Isărescu, referindu-se
la situaţia României în contextul noului acord privind fiscalitatea la
nivel european.
Oficialul BNR şi-a exprimat şi o uşoară dezamăgire referitoare la
concurenţa manifestată în acest moment în sistemul bancar
românesc. „În sistemul bancar românesc, va trebui să se întărească
concurenţa“, a spus guvernatorul băncii centrale. În opinia sa, o
concurenţă puternică nu este dată doar de numărul mare de bănci,
ci depinde şi de alte aspecte. Concurenţa slabă din sistemul financiarbancar permite băncilor să 'paseze' clienţilor costurile provenite din
organizarea ineficientă a activităţii şi evaluarea greşită a riscului”.
„Încărcarea costurilor de creditare cu tot felul de cheltuieli ale
băncilor, acoperite printr-o concurenţă imperfectă a sistemului
financiar-bancar, se va tempera. De ce pot băncile să paseze asupra
clienţilor, uneori într-o adevărată inconştienţă, costurile unor lipsuri,
care uneori le aparţin, în ceea ce priveşte organizarea internă sau
evaluarea greşită a unor riscuri? (...) E posibil întrucât concurenţa nu
este suficient de puternică şi nu este dată de numărul de bănci“, a mai
spus Mugur Isărescu.
Oficialul băncii centrale este dezolat de atitudinea băncilor
locale care transferă clientelei costurile unor lipsuri care le aparţin,
cum ar fi cele care rezultă din evaluarea defectuoasă a creditelor. În
opinia guvernatorului BNR, în acest fel, băncile nu fac decât să-şi
„omoare“ clienţii. El a mai arătat că un sistem bancar concurenţial
presupune existenţa unor concurenţi puternici, sănătoşi, care au
capacitatea să lupte cu costurile, să ştie cum să o facă şi să ducă în jos
costurile transferate către clienţi. „În continuare, în ciuda progreselor,
este clar că în sistemul financiar-bancar trebuie să se întărească
concurenţa“, a mai spus guvernatorul BNR.
Guvernatorul a insistat asupra unui element care poate fi
considerat chiar cheia blocajului creditării: costul împrumutului, cu
deosebire a celui în monedă naţională. Acesta ar trebui să coboare
din moment ce rata inflaţiei a coborât la niveluri rezonabile. „Inflaţia
a scăzut în ultimul timp, aţi văzut că este mai mică şi va fi şi mai mică,
dobânzile trebuie să fie mai scăzute, iar anul viitor să fie cu inflaţie
redusă şi cu creştere sustenabilă“, a încheiat Mugur Isărescu în ton de
urare pentru anul 2012.
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