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S`pt`måna Financiar` 

|n Europa Central` [i de Est
strategiile energetice sunt 
utilizate ca motiva]ie pentru
suspendarea privatiz`rii 
\n domeniu. Crede]i c` statul
poate avea un rol pozitiv 
\n procesul de alocare 
a resurselor?

Nu. Statul nu are niciun rol \n
procesul de produc]ie deoarece aici
este nevoie de eficien]`. Iar asta
poate fi cel mai bine realizat` de
manageri care nu sunt implica]i
politic. Dac` ar exista totu[i un te-
mei strategic pentru implicarea
statului \n produc]ie, acesta ar tre-
bui s` fac` obiectul unei dezbateri
publice. De asemenea, restric]iile
ar trebui impuse transparent sec-
torului privat. 

A[a s-a \nt^mplat c^nd s-a priva-
tizat sectorul industrial din Marea
Britanie. De exemplu, \n privati-
zarea sectorului energetic s-a creat
un sistem prin care se contracta \n
avans produc]ia de energie. S-a por-
nit de la premisa c` firmele pro-
duc`toare vor semna suficiente
contracte pentru a asigura o ofert`
adecvat` de energie pentru \ntrea-
ga cerere anticipat`. Aceast` premi-
s` s-a dovedit corect` [i astfel nu a
mai fost nevoie de interven]ia sta-
tului pentru asigurarea capacit`]i-
lor de produc]ie adecvate.

Cre[terea substan]ial` \n efi-
cien]` realizat` de companiile pri-
vatizate a fost posibil` prin absen]a
interven]iei statului. Asta fiindc`
atunci c^nd politicienii au puterea
de a interveni, managerii petrec
foarte mult timp protej^ndu-se de
jocurile politicianiste. Acest feno-
men reduce calitatea deciziilor an-
treprenoriale. 

Standard & Poor’s a declarat
c` nu vede \n clasa politic`
rom^neasc` niciun politician
cu viziune. C^t de important`
este o asemenea persoan`
pentru implementarea
reformelor?

E nevoie de viziune. Aceasta tre-
buie \n]eleas` \n sensul unui set de
obiective [i instrumente cu ajutorul
c`rora oamenii sunt convin[i s`
adere [i s` pun` \n practic` respecti-
va concep]ie. Mai departe este ne-
voie de un conduc`tor. O persoan`
sau un grup care pot s` pun` \n apli-
care aceste obiective [i s`-i conving`
pe ceilal]i s`-i urmeze. O singur` per-
soan` nu este suficient`. Ai nevoie
de idei, conjunctur` [i o echip` care
s` conduc` [i s` implementeze pro-
gramul agreat. |n Marea Britanie, de

exemplu, ideile au fost rezultatul
unei g^ndiri bazate pe economia de
pia]` promovat` de institu]ii pre-
cum Institute of Economic Affairs,
conjunctura a fost legat` de criza
provocat` de performan]ele dezam`-
gitoare ale economiei britanice, echi-
pa a fost format` din curentul re-
formator al Partidului Conservator,
care i-a inclus pe Sir Keith Joseph,
Margaret Thatcher [i Sir Geoffrey
Howe. Bine\n]eles c` Margaret That-
cher a devenit liderul acestui grup,
dar \n spatele ei se afla o echip` pu-
ternic`. 

Se poate reduce infla]ia pe
termen lung \ntr-o economie
\n care statul de]ine un rol
important? |n Rom^nia, de
exemplu, pre]urile adminis-
trate au o pondere de 22,8%
\n co[ul mediu de consum.

Pre]urile administrate creeaz`
pe termen scurt distorsiuni ale pre-
]urilor relative, deoarece ele repre-
zint` \n mod indirect impozite [i
subven]ii. |ns` infla]ia este contro-
lat` de politica monetar`. Mecanis-
mul este reprezentat de presiunea
cererii generale asupra ofertei exis-
tente, dar [i de a[tept`rile politicii
monetare, care condi]ioneaz` anti-
cipa]iile infla]ioniste ale celor care
stabilesc pre]urile [i salariile. 

Cu siguran]` c` se poate pune
\ntrebarea dac` un grup mare de
pre]uri controlat de politicieni poate
influen]a infla]ia, dar acest lucru
este controversat, fiindc` infla]ia re-
prezint` media mai multor pre]uri.
Deci este adev`rat c` anumite cre[-
teri de pre]uri datorate politicienilor
pot avea un efect temporar asupra
infla]iei, \ns` acest efect dispare
dup` c^teva luni. Motivul este c` to-
talul cheltuielilor popula]iei este
controlat de politica monetar` [i, dat
fiind faptul c` exist` o capacitate de
produc]ie dat`, cre[terea pre]urilor
nu va dura dec^t p^n` \n momentul
\n care oferta va egala cererea. 

|n concluzie, dac` un anumit
set de pre]uri cre[te mai repede, ce-
lelalte pre]uri vor cre[te mai \ncet,
pentru c` totalul cheltuielilor con-
troleaz` pre]urile medii pentru a
echilibra cererea [i oferta. Pe ter-
men lung, echilibrul va fi atins, \n
ciuda acestor efecte temporare.

Cum comenta]i afirma]ia 
fostului pre[edinte al B`ncii
Centrale Europene, Wim
Duisenberg, potrivit c`reia
„tenta]ia politicienilor de 
a recurge la m`suri monetare

care s` aduc` rezolv`ri 
temporare pe seama afect`rii
perspectivelor economice 
pe termen lung este tot 
timpul prezent`“?

|n ]`rile \n care popula]ia nu
este con[tient` de consecin]ele in-
fla]iei sunt exercitate presiuni so-
ciale asupra politicienilor pentru
reducerea dob^nzilor [i cre[terea
deficitelor bugetare \n vederea asi-
gur`rii sc`derii [omajului [i a cre[-
terii economice. Acest lucru poate
influen]a oamenii politici s` pun`
presiune pe banca central` [i pe
ministerul finan]elor. Dar, dup`
cum se [tie, asemenea politici au
numai un efect temporar asupra
[omajului [i a cre[terii economice
pentru c` efectul pe termen lung
este doar o infla]ie mai ridicat`.
Din fericire, astfel de politici po-
puliste sunt mai rare \n zilele noas-
tre dec^t \n trecut. Evolu]ia culturii
economice a popula]iei a impus ca
\n din ce \n ce mai multe ]`ri s` se
creeze aranjamente institu]ionale
care s` limiteze controlul politicu-
lui asupra politicii monetare [i a
deficitului fiscal.

|n Rom^nia exist` 
convingerea c` singurul mod
de a finan]a infrastructura
este deficitul bugetar. 
Exist` [i alte modalit`]i?

Este foarte posibil ca infrastruc-
tura s` fie dezvoltat` de sectorul pri-

vat care s` perceap` o tax` de uti-
lizare. Pot exista taxe de autostrad`,
c`i ferate private, furnizori priva]i
de electricitate [i de alte utilit`]i.
Acest lucru a fost demonstrat de pri-
vatiz`rile realizate de guvernul con-
servator din Marea Britanie. Obiec-
tivele de interes public (cum ar fi
drumurile urbane) pot fi sus]inute
prin subven]ii [i reglement`ri. Dar
exist` o premis` absolut necesar`:
bunurile publice trebuie oferite de
un mediu concuren]ial, iar pre]urile
rezultate prin competi]ie s` egaleze
pe termen lung costul marginal.
Acest sistem ar trebui s` le ofere cet`-
]enilor o infrastructur` mai efi-
cient` [i mai ieftin`.

Sunt mai multe moduri prin
care i se poate permite sistemului
privat s` investeasc` \n infrastruc-
tur`. O variant` este de a se l`sa un
sector \ntreg pe m^ini private [i
astfel investi]iile vor fi decise direct
de presiunea competi]iei. Exemple
\n acest sens sunt electricitatea,
gazele, telecomunica]iile, autostr`-
zile, c`ile ferate. Dac` exist` \ngri-
jor`ri c` ar putea ap`rea un „mono-
pol natural”, \n anumite circum-
stan]e se poate crea o agen]ie de
reglementare care s` controleze
orice abuz monopolist. 

O alt` modalitate este ca statul
s` r`m^n` consumator al acestor
servicii, dar s` externalizeze furni-
zarea [i/sau men]inerea acestor
servicii c`tre sectorul privat. {i aici

exist` c^teva exemple: construc]ia
de spitale \n cadrul unui sistem de
s`n`tate subven]ionat de stat, con-
struc]ia de str`zi [i contracte de
\ntre]inere a unor cl`diri publice.
Asemenea contracte sunt cunos-
cute \n Regatul Unit ca „ini]iative
private de finan]are” prin care sec-
torul privat ofer` anumite servicii
stipulate \ntr-un anumit contract. 

Elementul esen]ial este c` statul
are mai multe op]iuni pentru a
asigura infrastructura [i serviciile
[i de a implica sectorul privat \n
acest proces. Aceste op]iuni por-
nesc de la o legisla]ie care stabile[te
condi]iile de transparen]` \n \nche-
ierea contractelor [i se termin` cu o
\ncredere total` \n concuren]` [i \n
for]ele economiei de pia]`. 

Cum caracteriza]i dinamica
economiei rom^ne[ti 
din ultimii ani, evolu]ie care
a culminat cu un deficit 
de cont curent de peste 
10% din PIB. Este un model
sustenabil pe termen lung?

Rom^nia este o economie emer-
gent` [i e normal s` aib` deficite de
cont curent deoarece capitalul tre-
buie importat pentru a exploata
poten]ialul de dezvoltare. Cele mai
importante repere pentru investi-
tori sunt drepturile de proprietate
bine definite [i politica monetar`.
Dac` statul de drept func]ioneaz`,
iar drepturile de proprietate sunt
garantate, atunci capitalul va intra
\n ]ar` [i riscurile unor repatrieri
vor fi reduse - deci nu va exista
nicio criz` de capital. Bine\n]eles
c`, pe m`sur` ce oportunit`]ile in-
vesti]ionale vor fi exploatate, intr`-
rile de capital se vor \ncetini, la fel
[i rata de cre[tere economic`. 

|n ultimii patru ani, infla]ia \n
Rom^nia a fost \n mod evident
prea mare. Politica monetar` poate
folosi un model prin care rata de
cre[tere a masei monetare s` fie
compatibil` cu dinamica PIB ajus-
tat` cu trendurile vitezei de rota]ie
a banilor ori, dac` e dificil` aplica-
rea primei metode din cauza vite-
zei de rota]ie instabile (problem`
des \nt^lnit` \n economiile cu res-
tric]ii monetare reduse), atunci
poate fi folosit` p^rghia dob^nzilor.
|n cadrul acestui din urm` model,
rata real` a dob^nzii este decis` la
un nivel realist, care s` reflecte do-
b^nzile interna]ionale reale, iar ]in-
ta de infla]ie \mpinge dob^nzile de
pe pia]a local` peste sau sub acest
nivel „neutru” \n a[a fel \nc^t infla-
]ia s` r`m^n` aproape de ]int`. 

Lec]ie de lupt` cu infla]ia 
de la maestrul Doamnei de Fier
Interviu cu Patrick Minford, consilier economic al guvernului Thatcher

P rofesorul Anthony Patrick Minford a
fost unul dintre strategii guvernului
Thatcher, cel care a implementat, poa-
te, cele mai drastice reforme din is-

toria Marii Britanii. El consider` c` \n perioada
celor zece ani de reforme dure au existat [i
b`t`lii pierdute \n lupta cu infla]ia, fiindc` au
avut loc [i devieri de la planul prestabilit, dar
important este c` r`zboiul a fost c^[tigat. 

Patrick Minford a predat la mai multe uni-
versit`]i britanice, cum ar fi cele din Man-
chester [i Liverpool, [i a sus]inut conferin]e
de o parte [i de cealalt` a Atlanticului. |n
prezent profesor de economie aplicat` la
Universitatea din Cardiff, Minford este
autorul a numeroase studii, c`r]i [i articole de
pres` care-l recomand` drept unul dintre cei
mai influen]i [i respecta]i economi[ti din

Regatul Unit. Pentru serviciile aduse, regina
Marii Britanii l-a distins \n 1996 cu Ordinul
Imperiului Britanic \n rang de comandor
(CBE - Commander of the British Empire).

|n interviul acordat revistei „S`pt`m^na
Financiar`”, profesorul Patrick Minford sus-
]ine c` \n ]`rile \n care popula]ia nu este
con[tient` de consecin]ele infla]iei sunt exer-
citate presiuni sociale asupra politicienilor

pentru reducerea dob^nzilor [i cre[terea de-
ficitelor bugetare \n vederea asigur`rii sc`de-
rii [omajului [i a cre[terii economice. Acest
lucru poate influen]a oamenii politici s` pun`
presiune pe banca central` [i pe ministerul
finan]elor. Din p`cate, asemenea politici au
numai un efect temporar asupra [omajului [i
cre[terii economice, fiindc` efectul pe termen
lung este doar o infla]ie mai ridicat`.  

Foto: Rompres

                             


