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S`pt`måna Financiar` 

Volatilitatea cursului
reprezint` un subiect prea
pu]in dezb`tut \n Rom^nia,
de[i pe fondul acesteia
b`ncile procedeaz` la majo-
rarea marjelor de operare [i
transfer` riscul consuma-
torului final. |n ce m`sur`
diferen]ialul mare de
infla]ie fa]` de zona euro
imprim` mi[c`ri violente
ratei de schimb?

Cursul de schimb nu reprezint`
dec^t o supap` prin care economia
elibereaz` presiunile acumulate pe
diversele pie]e. Dar aici nu este
vorba numai de infla]ie ca nivel, ci [i
de sc`derile sau cre[terile bru[te ale
acesteia, care fac procesul de planifi-
care a unei afaceri aproape imposi-
bil. De unde rezult` [i preferin]a
pentru economisire [i investi]ii cu
orizont de timp foarte sc`zut. 

Ca s` detaliez, volatilitatea mare
a infla]iei duce, dup` o perioad` nu
foarte \ndelungat`, la o mai mare
nesiguran]` a a[tept`rilor infla]io-
niste. |n mare dificultate sunt cei
care particip` la contracte nominale,
de exemplu salarii. Cum majoritatea
contractelor din Rom^nia sunt sub
forma unor salarii denominate \n
moned` na]ional`, volatilitatea in-
fla]iei duce la cre[terea primei de
risc [i implicit la majorarea costu-
rilor de asigurare \mpotriva riscului
de infla]ie. 

Mai mult, volatilitatea infla]iei
are ca efect o redistribuire neantici-
pat` a avu]iei, [i prin asta afecteaz`
cre[terea economic`, chiar [i \n
cazul \n care infla]ia r`m^ne \n para-
metri acceptabili. Cu alte cuvinte,
volatilitatea infla]iei - chiar [i \n con-
di]iile unor niveluri sc`zute ale aces-
teia - d`uneaz` cre[terii economice.

Din c^te se vede, exist` o
leg`tur` direct` nu doar
\ntre infla]ie [i volatilitatea
cursului, ci, \n cele din
urm`, volatilitatea pre]urilor
afecteaz` [i cre[terea eco-
nomic`...

|n 1977, Milton Friedman a lan-
sat ipoteza c` efectele negative ale
infla]iei asupra cre[terii economice
deriv` din volatilitatea acesteia.
Dup` aceea o serie de economi[ti au
ar`tat - [i au demonstrat empiric - c`
exist` o rela]ie direct` \ntre vola-
tilitatea pre]urilor [i cea a Produsu-
lui Intern Brut. De unde apare a-

ceast` volatilitate? Dac` presupu-
nem c` pe termen lung politica mo-
netar` are rolul de a stabiliza pre]u-
rile, suspectul principal r`m^ne
politica fiscal`.

Printre canalele prin care o poli-
tic` fiscal` poate afecta infla]ia pu-
tem include efectul asupra cererii
agregate a cheltuielilor fiscale, influ-
en]a cre[terii salariilor din dome-
niul public asupra sectorului privat
[i chiar taxele pe produs, care afec-
teaz` marginal costurile din econo-
mie [i consumul privat. Pe l^ng`
acestea, o politic` fiscal` poate mo-
difica a[tept`rile \n economie referi-
toare la puterea guvernelor viitoare
de a pl`ti datoria public` angajat` \n
prezent. 

Spunea]i c` pe termen lung
politica monetar` are rolul
de a stabiliza pre]urile, dar
\n ce m`sur` b`ncile cen-
trale au, pe termen scurt, o
motiva]ie puternic` s`
genereze infla]ie neantici-
pat` ca un r`spuns la
diferitele decizii de politic`
fiscal`?  

Motiva]ia este foarte puternic`.
Infla]ia neanticipat` are rolul de a
ajuta politica fiscal`, mai ales prin
cre[terea valorii sumei colectate la
buget din impozite indirecte. Bine\n-
]eles, acest lucru nu se poate face de-
c^t o singur` dat`, pentru c` socie-
tatea va cere m`riri de salariu pen-
tru acoperirea acestei cre[teri nean-
ticipate de pre]uri. Totu[i, \n Rom^-
nia am observat \n ultimii ani o
\ncercare de „p`c`lire“ a societ`]ii \n
acest fel. Acum asist`m la o situa]ie
de-a dreptul hilar`, \n care, de[i in-
fla]ia este de dou` ori mai mare de-
c^t ]inta BNR [i a Guvernului, mesa-
jele publice \ncearc` s` minimali-
zeze acest lucru. Foarte interesant
este c`, \n mediul acesta infla]ionist,
Guvernul a avansat o ]int` ambi]ioa-
s` pentru trecerea la euro: 2014. Da-
c` vrem s` avem cea mai mic` [ans`
s` \ndeplinim acest deziderat ar tre-
bui s` ac]ion`m acum, ceea ce ar
\nsemna dob^nzi real pozitive de cel
pu]in trei procente. 

Din ceea ce am discutat
p^n` acum se observ` c` nu
doar cursul e afectat de
volatilitate, ci se poate spune
c` majoritatea indicatorilor
macroeconomici din

Rom^nia sunt caracteriza]i
printr-un grad \nalt de
volatilitate. S` fie asta o
simpl` coinciden]` sau un
rezultat direct al cadrului
legislativ instabil [i al politi-
cilor fiscale [i monetare dis-
cre]ionare?

Pentru a da o defini]ie scurt` a
volatilit`]ii, trebuie spus c` aceasta
este doar o m`sur` a ne\ncrederii \n
sistemul economic care include at^t
politicile economice, c^t [i cadrul le-
gislativ. Un test foarte simplu este
oferit de ceea ce se \nt^mpl` \n
Statele Unite. Ne\ncrederea \n siste-
mul economic din ultimii ani a dus
la cre[terea volatilit`]ii infla]iei, in-
dicilor de pe pia]a de capital [i a
cursului. Acest lucru este foarte u[or
de observat deoarece cu doar patru
trimestre \n urm` ace[ti indicatori
ar`tau o volatilitate sc`zut`. 

Acela[i lucru se observ` [i \n Ro-
månia, doar c` mi[c`rile sunt mai
agresive [i de o amplitudine mai
mare. De pild`, Rom^nia a pl`tit do-
b^nzi cu dou` procente mai mari
c^nd s-a \mprumutat pe pie]ele
interna]ionale. Dar, mai mult dec^t
at^t, pre]ul pe care \l pl`te[te Trezo-
reria Statului \n aceste zile pentru a
se finan]a de pe pia]a local` este cu
patru puncte procentuale peste cel
din urm` cu patru trimestre. {i aici
a[ vrea s` subliniez c`, din neferi-
cire, aceste costuri se vor transfera
mai t^rziu c`tre societate prin impo-
zite mai mari, pentru c` guvernele
nu au alt` surs` de venit. 

A]i introdus \n discu]ie pia]a
de capital, caracterizat` la
r^ndul s`u printr-o volatili-
tate ampl`. Ar fi fost volatili-
tatea cursului mai redus`
dac` banii care intr` sau ies
de pe burs` s-ar fi putut
duce c`tre alte instrumente
financiare, cum ar fi bon-
durile?

Nu instrumentul conteaz`, ci ori-
zontul de timp luat \n considerare
de aceste capitaluri. Atunci c^nd
exist` ne\ncredere \n viziunea poli-
tic` [i economic`, fluxurile de capi-
tal se concentreaz` pe scaden]e c^t
mai mici [i instrumente financiare
c^t mai lichide. |n cazul Rom^niei,
acest lucru se vede prin concentra-
rea investi]iilor pe pia]a valutar` [i
pe pia]a monetar` \n instrumente
cu scaden]e de p^n` la o lun`.

Se poate stabili o rela]ie
\ntre volatilitatea pie]elor,
infla]ie, curs [i incertitu-
dinile care planeaz` \nc` \n
jurul drepturilor de propri-
etate? Iat`, topul Heritage
Foundation plaseaz`
Rom^nia pe ultimul loc
printre ]`rile Uniunii
Europene \n ceea ce prive[te
protec]ia dreptului 
de proprietate.  

Vorbeam de ne\ncrederea \n sis-
temul economic, care include [i ca-
drul legislativ. Esen]a sistemului
capitalist se bazeaz` pe garantarea
dreptului de proprietate. Cred c`
diferen]a major` \ntre ]`rile dez-
voltate [i cele \n curs de dezvoltare o
reprezint` chiar acest lucru. |n ]`rile
\n curs de dezvoltare, chiar dac` ob-
serv`m o cre[tere economic`-record,
nu vedem acela[i nivel de bun`stare
ca \n ]`rile dezvoltate. Cred c` aceas-
ta va veni numai c^nd dreptul de
proprietate va deveni baza pe care se
contureaz` politicile economice ale
unei ]`ri.

Exemplific^nd pe cazul Rom^-
niei, observ`m cum tribunalele sunt
pline de fo[ti proprietari care \ncear-
c` s`-[i redob^ndeasc` activele
na]ionalizate. Industria rom^neasc`
e construit` pe terenuri ale c`ror
drepturi de proprietate se disput` \n
fa]a judec`torilor de la Bucure[ti [i
Strasbourg. {i, pentru ca cercul vi-
cios s` se \nchid`, statul rom^n \n-
cearc` s`-i desp`gubeasc` pe cei
c`rora le-au fost confiscate proprie-
t`]ile cu active purt`toare de risc.

Toate acestea arat` c` Rom^nia nu
este gata s` creeze capital propriu [i
de aceea import`. 

|n ]`rile dezvoltate, fiecare
buc`]ic` de p`m^nt, orice echipa-
ment sau cl`dire are un act de pro-
prietate care este partea vizibil` a
unui proces ce conecteaz` aceste
active la restul economiei. Pe baza
acestor conexiuni afacerile se fac
printr-o simpl` str^ngere de m^n`. E
limpede c`, p^n` c^nd nu vom acor-
da propriet`]ii importan]a pe care o
merit`, economia noastr` real` va
r`m^ne decapitalizat` [i nu-[i va pu-
tea atinge poten]ialul maxim.

Recentele turbulen]e de pe
plan interna]ional
reprezint`, \n opinia
anali[tilor, factorii determi-
nan]i care au afectat bursa [i
cursul. Totu[i, pot fi puse
[ocurile de pe pie]ele emer-
gente doar pe seama insta-
bilit`]ii externe? {i de ce 
cursul de schimb [i ac]iunile
rom^ne[ti se dovedesc a fi
mai volatile dec^t reperele
similare din Cehia, Slovacia
sau Polonia?

Nimeni nu poate nega c` [i Ro-
m^nia a fost afectat` de mi[c`rile de
capital la nivel global. Dar dezechili-
brele economiei noastre au fost cele
care au f`cut ca leul s` devin`, din
campionul mondial al anului trecut,
cea mai slab` moned` din regiune.
{i f`r` interven]ia BNR am fi v`zut,
cu siguran]`, o moned` na]ional`
mult mai slab`. 

Rom^nia volatil`
Interviu cu Florin C\]u, director executiv al diviziei 
„Pie]e Financiare“ din cadrul ING Bank Romania

IONU} B~LAN

D up` un editorial senza]ional numit „CEC -
Casa de Extorcare a Contribuabilului“,
Florin C\]u a renun]at s` mai colaboreze
cu revista „S`pt`m^na Financiar`“. L-am

\ntrebat dac` a fost supus unor presiuni, dar n-am
primit un r`spuns clar din partea sa, ci doar promi-
siunea c`-[i va relua [irul de articole de opinie \n
SFin imediat ce va fi posibil. 

Florin C\]u revine totu[i \n paginile „S`pt`m^nii
Financiare“ \ntr-un interviu care are ca tem` vola-
tilitatea. Rareori, c^nd acest subiect treze[te intere-
sul anali[tilor, ace[tia se rezum` la a discuta de
volatilitatea cursului de schimb. C\]u consider` \ns`
c` volatilitatea infla]iei reprezint` principalul peri-

col, volatilitatea cursului fiind numai o rezultant` a
acesteia. {i volatilitatea pre]urilor - care are ca efect
redistribuirea neanticipat` a avu]iei - nu induce
doar zigzaguri de curs, ci afecteaz`, \n cele din
urm`, [i cre[terea economic`.

De fapt, volatilitatea se resimte \n Rom^nia pe
toate palierele vie]ii economice, pentru c` majorita-
tea indicatorilor macroeconomici sunt caracteriza]i
printr-un grad \nalt de volatilitate, ceea ce face s`
avem, practic, o ]ar` volatil`. Florin C\]u accept` a-
ceast` formulare [i d` o defini]ie simpl`, care se po-
trive[te perfect situa]iei de la noi: volatilitatea este
doar o m`sur` a ne\ncrederii \n sistemul economic
care include at^t politicile economice, c^t [i cadrul
legislativ. Rezultatul este preferin]a pentru econo-
misire [i investi]ii cu orizont de timp foarte sc`zut.
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