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În cadrul Conferinței ,,Să înțelegem viitorul. Perspectivele sistemului bancar și ale economiei'',
organizată, vineri, 22 mai, de Consiliul Patronatelor Bancare din România, Guvernatorul Băncii Naționale,
Mugur Isărescu, a făcut o serie de afirmații despre ce avem de făcut în viitor: reforma transporturilor,
soluții la șomajul structural ridicat în rândul tinerilor, poate și o nouă reformă în sistemul educației:
,,Reformele sunt punctul central ale viitoarei strategii economice a României. În domeniul transporturilor
avem cele mai mari întârzieri. Găsirea de soluții la șomajul structural ridicat în rândul tinerilor. Poate și o
nouă reformă în sistemul educației pentru a avea tineri mai bine pregătiți pentru ceea ce are nevoie
România.''
Alte afirmații:
,,Dacă vom învăța din propriile greșeli, vom ști să evităm luarea de măsuri populiste. Există o replică
modernă a legii lui Gresham (moneda bună este scoasă din piață de cea rea): ideea bună este scoasă din
piață de ideea proastă.''
,,Primul pas îl reprezintă stabilirea unor obiective realiste și bine definite care să coaguleze toate forțele
politice. Reformele sunt punctul central ale viitoarei strategii economice a României. În domeniul
transporturilor avem cele mai mari întârzieri.''
,,Găsirea de soluții la șomajul structural ridicat în rândul tinerilor.''
,,Reformele structurale sunt cele care creează sinergia dintre convergența reală și cea nominală.''
,,Apare din când în când ideea că băncile trebuie să plătească. Nu băncile plătesc în final ci economia.
(către bancherii din sală) Fiți vocali! Spuneți-vă opiniile pentru că revoltele împotriva bancherilor sunt
ciclice!''
,,Dacă ajustările care se fac într-o economie sunt mari, apare și o problema socio-politică foarte
importantă, iar reproșurile care apar după, se țin lanț vreme îndelungată în opinia publică.''
,,În perioada de expansiune economică și în special 2004-2008 se acumulaseră dezechilibre stimulate de
fluxurile de capital străin. Între România și Polonia sunt multe deosebiri, dar una foarte importantă este
aceea că la noi a fost o perioadă de ,,seceta'' cumplită de capital străin, după care am asistat la
adevărate inundații, spre deosebire de Polonia, unde ,,dozajul'' acestor fluxuri a fost echilibrat.''
,,În 2009, ne confruntam cu dezechilibre majore, adică un deficit structural de 8-9% din PIB și un altul de
cont curent format din două cifre: 12-14%.''
,,Acum, pentru că lucrurile par să fi fost depășite, vedem roadele și ele par pozitive. Creșterea economică
în prezent este nu doar robustă ci și sustenabilă. Dacă nu vom greși din nou, va fi o creștere sustenabilă.
Inflația și deficitul sunt sub control, iar efortul de consolidare fiscală a fost printre cele mai ridicate.''
,,Dacă la începutul crizei, România nu îndeplinea niciunul din cele patru criterii de la Maastricht, acum ele
sunt toate atinse și suntem chiar pe un loc fruntaș.''
,,Dacă pe partea ajustărilor macro stăm bine, pasul următor este de a le păstra și de a pune accentul pe
reformele structurale care să susțină viabilitatea economiei în UE și apoi în UEM.''
,,Trei tendințe îmi par evidente în privința viitorului industriei bancare de la noi: prima, o creștere
moderată a creditului. E o reacție și psihologică și managerială.''
,,Este cel puțin discutabil în ce măsură, chiar dacă ar fi posibil, o creștere a volumului creditului ar fi în
sine eficace.''

,,Revenirea economiei după o criză nu este condiționată de revenirea creditării. De regulă, creditarea își
revine ulterior.''
,,A doua tendință este aceea că în acest moment calitatea creditului este mai importantă decât
cantitatea. Recomand ca băncile să finanțeze economia reală. Și acum mă întreb de unde atâta reținere
pentru a finanța sectorul agricol? Sunt argumente birocratice, știu, dar cred că după 25 de ani consider
că puteau fi îndepărtate aceste argumente.''
,,A treia tendința este legată de orientarea băncilor către finanțare din interior, din depozitele plasate la
bănci, fără a apela la împrumuturi de la băncile mamă. Aceasta este însoțită de creșterea creditării în
moneda națională. Ponderea creditului în lei se îndreaptă spre 50% și probabil că la finele acestui an
creditul în lei îl va depăși pe cel în valută.''
,,În încheiere , dacă am fost până acum destul de clar, aș vrea să devin difuz și să vă spun o glumă,
apropo de titlul conferinței dumneavoastră: economiștii sunt acei oameni care analizează trecutul și tot
nu se înțeleg între ei.''
(Sursa: Hotnews, autor Dan Popa)
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