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S`pt`måna Financiar` 

Nu am mai discutat din
2008. De atunci s-au
\nt^mplat multe, at^t 
pe plan local, c^t [i
interna]ional. Ce v-a atras
aten]ia \n ace[ti trei ani \n
care a]i lipsit din paginile
publica]iei noastre?

Pe plan global avem o schimbare
de poli de putere. China se apropie
tot mai mult de postura din care va
putea domina economia mondial`
\n detrimentul Statelor Unite [i
Uniu nii Europene. Iar de cum va fi
gestionat` aceast` tranzi]ie depinde
dinamica urm`torului ciclu de
cre[tere economic`. 

Intr^nd \n detalii, Statele Unite
se confrunt` cu o datorie public` f` -
r` precedent, care spore[te riscul de
sc`dere a ratingului pentru a ceas t`
]ar`. Nu cred c` SUA se afl` foarte
aproape de acest scenariu, \ns` de -
zechilibrele provocate de relaxa rea
monetar` (Quantitative Easing 1 [i
2) sunt reale - hazard moral, infla]ie,
dob^nzi reale mari, deprecierea
dolarului - [i nu cred c` pot fi evitate
pe termen mediu [i lung. |n ceea ce
o prive[te, Uniunea European` se
confrunt` cu o situa]ie [i mai com-
plicat`, mai ales zona euro. Aici, du -
p` sc`derea ratingului de ]ar` pen -
tru Grecia, Spania, Irlanda [i Por tu -
ga lia, a crescut enorm presiu nea pe
\ns`[i existen]a monedei euro. {tiu
c` este greu de imaginat acum dis -
pa ri]ia monedei unice, dar istoria
economic` e plin` de sisteme mon-
etare care au dat gre[. Cred c` \n
prima faz` vom asista la o schim-
bare a com ponen]ei ]`rilor din zona
euro, [i asta destul de rapid, \n ur -
m` torii 5 ani. |n fine, Asia a fost
dominat` \n ultimii ani de dezvol ta -
rea economiei chineze. Iar acum
aceast` zon` economic` este testat`
de seismele devastatoare din Japo -
nia, care pun la \ncercare chiar sta-
bilitatea economic` global`. Peste
tot vor trebui s` fie luate decizii ca -
re-i vor avantaja pe unii [i-i vor deza-

vantaja pe al]ii, pentru c` resursele
sunt limitate. 

Statele Unite considera]i c`
au luat cele mai bune decizii
de a ie[i din criz`?

|n prim` faz` cred c` da, apoi
nu. |n 2007 [i 2008, SUA s-au con-
fruntat cu o criz` de lichiditate. De
aceea reducerea dob^nzilor [i rela -
xarea fiscal` au constituit cel mai
bun r`s puns pentru acel moment.
Totu[i, nu pot fi de acord cu decizia
de a cheltui banii publici pentru sal-
varea unor institu]ii financiare [i a
industriei auto, mai ales c` nu au
fost salvate toate institu]iile finan cia -
re. Nici cu aceea de a injecta mai
mult` [i mai mult` lichiditate \n sis-
tem - re la x`rile cantitative 1 [i 2 -,
c^nd economia nu-[i revine. Nu sunt
adeptul re\ntoarcerii peste noapte a
dob^n zi lor la 5%, \ns` cred cu t`rie
c` peri oadele lungi cu dob^nzi
aproape de zero sau negative sunt
foarte periculoase. Asta pentru c`
reprezint` doar o invita]ie la cheltu-
ieli [i la investi]ii iresponsabile. De
fapt, cred c` acesta este drumul care
duce de la o criz` la alta.    

S` trecem la UE. Cum vede]i
situa]ia de aici, mai ales c`
spre aceast` zon` se
\ndreapt` peste dou` treimi
din exporturile Rom^niei?

Uniunea European` a folosit
aceea[i re]et` testat` \n Statele Unite
pentru a contracara primele efecte
ale crizei economice. De[i cu \nt^r -
ziere, am v`zut at^t relaxare mone-
tar` [i sc`derea dob^nzilor, c^t [i re -
la xare fiscal`. Ca [i \n cazul SUA,
cred c` acesta era r`spunsul firesc \n
fa]a crizei de lichiditate. Dar, ca [i
acolo, dup` ce lucrurile nu s-au \m -
bun`t`]it, deciziile ulterioare sunt
doar solu]ii pe termen scurt cu re -
per cusiuni majore pe termen lung.
|n Europa, cea mai mare problem` o
reprezint` ]`rile cu datorii publice
majore din interiorul zonei euro.

Solu]ia de a finan]a aceste deficite
din bani europeni, la dob^nzi prefer-
en]iale, poate c` este o solu]ie pe ter-
men scurt. Dar f`r` reforme fiscale,
at^t la nivel de ]ar`, c^t [i la cel de
uniune, problema deficitelor \n
zona euro r`m^ne [i nu va duce de -
c^t la cre[terea acestora. Riscurile
ime diate sunt reprezentate de infla -
]ie [i dob^nzi mai mari, \ns` pe ter-
men mediu se pun \n pericol, reite -
rez, stabilitatea [i existen]a monedei
unice. Iar reformele fiscale, \n acest
caz t`ierile agresive de cheltuieli bu -
getare, sunt cel mai dificil de imple-
mentat, pentru c` se transpun \n
costuri reale pentru popula]ie [i mai
ales pentru popula]ia s`rac`. At^t
timp c^t zona euro este doar o uni-
une monetar`, zilele euro, \n forma
actual`, sunt num`rate. Este nevoie
de o uniune fiscal` la nivelul zonei
euro, chiar dac` acest lucru este difi-
cil de implementat. Avem \n fa]` ]`ri
cu coduri ale muncii diferite, cu ati-
tudini diferite fa]` de munc`, cu
v^rste de pensionare diferite etc. Va
fi greu s` le explici la nesf^r[it mun -
citorilor din Hamburg c` ei trebuie
s` munceasc` p^n` la 65 de ani ca s`
pl`teasc` pentru cei care ies la pen-
sie la 56 de ani \n alte ]`ri. |n fa]a
acestor dificult`]i [i av^nd \n vedere
m`rimea actual` a deficitelor fiscale,
cred c` pentru unele ]`ri ar fi mai
bine s` ias` din zona euro, ]in^nd
cont de costurile pe care popula]ia
ar trebui s` le suporte. Problemele
acestor ]`ri nu au \nceput cu intra -
rea \n zona euro, ele sunt mult mai
vechi, dar aderarea la moneda euro
a amplificat aceste probleme [i nici
nu ofer` solu]ii imediate. 

|n acest context economic
complicat, cum s-a descurcat
economia Rom^niei?

Situa]ia \n care se afl` Rom^nia
ast`zi nu este o consecin]` a crizei
economice actuale. |nceputurile se
g`sesc \n politicile economice din
pri ma parte a anilor ‘90. |nr`ut` ]i -
rea s-a produs imediat dup` adera -
rea la Uniunea European`. P^n` la
aderare, Rom^niei i-a lipsit disci-
plina financiar`, \n afara situa]iilor
\n care acordurile cu Fondul Mo ne -
tar Interna]ional au \ncercat, prin
con str^ngeri, s` impun` o astfel de
disciplin`. Dup` ruperea acordului
cu FMI, \n 2004, [i mai ales dup`
garantarea ader`rii la UE, \n 2007,

disciplina \n ceea ce prive[te chel-
tuirea banului public a fost ignorat`.
Iar odat` intra]i \n UE, accesul la fi -
nan]`ri a devenit mult mai facil,
oferind statului rom^n posibilitatea
s` se \ntind` mult mai mult dec^t
dac` ar fi avut de respectat o ]int`
credibil` de aderare la zona euro, de
exemplu. 

Exist` trei mari capitole \n istoria
economic` a Rom^niei dup` 1990.
Primul s-a \ncheiat cu criza din 1999,
al doilea s-a finalizat \n 2008, iar cel
de-al treilea, \n derulare acum, se va
sf^r[i \n 2012-2013. Analiza acestor
„cicluri” va trebui s` fie mult mai
aprofundat` dec^t o putem face noi
ast`zi. Referitor la ultimul capitol,
cel de dup` 2008, faptul c` economia
Rom^niei a f`cut fa]` cu succes
crizei economice este mai mult o
aparen]` pentru c` \n realitate cred
c` [ocul suferit \n 2009 [i 2010 va fi
greu de eliminat prin politicile eco-
nomice actuale. |n]eleg c` \n mo -
mente de criz` se pot lua decizii gre -
[ite, mai ales atunci c^nd nu exist`
experien]a altor crize. Dar nu pot s`
\n]eleg, at^t \n Rom^nia, c^t [i \n Sta -
tele Unite, obsesia pentru interven -
]iile guvernamentale \n favoarea
sus ]inerii pie]ei imobiliare. De[i \n
Rom^nia o mare parte din problem`
a fost dependen]a cre[terii economi -

ce de pia]a imobiliar` [i cre[terea da -
toriei private nesustenabil, ca urma -
re a politicilor de \ncurajare a credi -
tului imobiliar, \n special, [i a credi -
tului \n general, una dintre primele
decizii politice de a sprijini econo-
mia rom^neasc` a fost Programul
„Prima Cas`”. Un program prin care
statul rom^n are „posibilitatea” de a
deveni proprietarul unor aparta-
mente, pe care apoi s` fie nevoit s` le
valorifice. Creditul [i pia]a imobilia -
r` nu pot fi utilizate drept panaceu
pentru rezolvarea problemelor din
economia Rom^niei. 

{i mai surprinz`tor dec^t \ncer-
carea de a conserva pre]ul activelor
imobiliare dup` model american a
fost r`spunsul politicii fiscale \n fa ]a
crizei. Dup` ce \n prim` instan]` au
stopat pl`]ile c`tre agen]ii eco no -
mici, autorit`]ile fiscale au conti -
nuat s` trateze cu lips` de luciditate
problematica crizei [i, \n loc s` rela -
xeze fiscalitatea, au crescut \n vara
anului trecut taxa pe valoarea ad`u -
gat`. {irul de decizii eronate - cre[ -
terea CAS, introducerea impozitului
minim, escaladarea arieratelor, ma -
jo rarea TVA - a dus, din p`cate, la o
contrac]ie economic` abrupt` \n
2009, fenomen care a continuat \n
2010 [i nu cred c` f`r` stimuli fiscali
vom ie[i din recesiu ne \n 2011.

„Pia]a imobiliar` 
nu are nevoie de stat”
Interviu cu Florin C\]u, analist economic

Ionu} B~lan

D up` o controversat` re -
structurare de post, 
di rectorul trezoreriei
InG, Florin C\]u, este

pe cale s` p`r`seasc` sucursala
din Ro m^nia a b`ncii olandeze.
Dar, \n ciuda faptului c` banca
pierde un macroeconomist
„foar te bun”, du p` cum \l des -
cria chiar Mi[u ne gri]oiu, direc-
torul gene ral al InG Bank Ro -
m^nia, revista „S`pt`m^ na Fi -
nanciar`” [i pia]a \n general

c^[tig` un analist de mare for]`,
\n situa]ia \n care C\]u a fost
con  str^ns \n ultimii ani s` se
ab]in` de la a mai face comen-
tarii [i analize.  

Florin C\]u revine \n paginile
„S`pt`m^nii Financiare” \n-
tr-un in terviu care are ca tem`
pro  ble ma tica crizei. El consi -
der` c` \n pre  zent uniunea Eu -
ro pean` se afl` \ntr-o situa]ie
chiar mai de licat` dec^t Statele
unite [i c`, \n ciu da aparen]elor,
se „joac`” cu existen]a monedei
euro pe mas`. Florin C\]u mai

sus]ine c` si tua]ia prin care
trece economia rom^ neasc` nu
repre zint` o con secin]` a crizei
ac tuale, preci z^nd c` nu \n]ele -
ge de ce at^t \n Rom ̂ nia, c^t [i
\n Sua exist` o obsesie pentru
interven]iile gu ver namentale \n
favoarea sus]i nerii pie]ei imo-
biliare. De altfel, el atrage a ten -
]ia c` Programul „Prima Cas`”
este doar un mod prin care stat-
ul rom^n cap`t` „posibilitatea”
de a deveni proprietarul unor
apartamente, pe care apoi va fi
nevoit s` le va lorifice.

Faptul c` economia Rom^niei a f`cut fa]` cu succes crizei 
economice este mai mult o aparen]` pentru c` \n realitate cred c` [ocul

suferit \n 2009 [i 2010 va fi greu de eliminat prin politicile economice
actuale. |n]eleg c` \n momente de criz` se pot lua decizii gre[ite, mai ales

atunci c^nd nu exist` experien]a altor crize. Dar nu pot s` \n]eleg, at^t \n
Rom^nia, c^t [i \n Statele Unite, obsesia pentru interven]iile guvernamen-

tale \n favoarea sus]inerii pie]ei imobiliare.

{irul de decizii eronate din Rom^nia - cre[terea CAS, 
introducerea impozitului minim, escaladarea arieratelor, majorarea TVA

- a dus, din p`cate, la o contrac]ie economic` abrupt` \n 2009,
fenomen care a continuat \n 2010 [i nu cred c` f`r` stimuli fiscali 

vom ie[i din recesiune \n 2011.

|n zona euro, dup` sc`derea ratingului de ]ar` 
pentru Grecia, Spania, Irlanda [i Portugalia, a crescut enorm presiunea 

pe existen]a monedei euro. {tiu c` este greu de imaginat acum 
dispari]ia monedei unice, dar istoria economic` e plin` de sisteme 

monetare care au dat gre[.


