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Isarescu: Ciclul economic trebuie cuplat la cel
politic
”Cele doua cicluri-cel economic si cel politic sau electoral- trebuie cuplate.
Ciclul electoral si cel economic au alta logica fiecare, dar ele trebuie
armonizate. Discrepantele dintre regiuni se adancesc- in Bucuresti avem un
PIB/locuitor ca la Berlin. Dar daca iesi la 40 de kilometri inafara Capitalei,
intalnesti zone foarte sarace. Pentru a avea o economie sanatoasa, e nevoie de
reforme. Nu doar marimea impozitelor conteaza”. Acestea au fost principalele
mesaje transmise luni de guvernatorul BNR in cadrul unei dezbateri
organizate de Camera de Comert si Consiliul Concurentei, scrie HotNews.ro.
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Ce a mai spus Isarescu:
Suntem acum la sfarsit de an - al 9-lea an de crestere economica. Suntem pe un drum
bun? Aici incep nuantele.
Economia s-a schimbat mult in cei 9 ani. S-au facut si reforme. Cam din 2000, catalizatorul
nostru din punct de vedere economic a fost UE.

Lumea s-a mai schimbat intre timp. Uitati-va la unguri, la polonezi, care contesta aparteneta
la zona euro in mod deschis. Guvernatorul Bancii Ungariei a spus chiar ca euro a fost o
greseala.
Ar trebui sa vedem ce e aceea o crestere economica sustenabila. Ne batem sa ne
apropiem de Europa occidentala. Dar cand ne grabim spre convergenta nu trebuie sa uitam
divergenta.
in privinta convergentei reale, am urcat de la 21% in anul 2000, la 66%, inregistrand astfel
cel mai puternic avans din tarile din zona. E adevarat ca am si pornit de jos.
Am picat in capcana venitului mediu, de unde e foarte greu de iesit.
Am agravat discrepantele dintre zonele istorice. Ca PIB/locuitor, Bucuresti e peste Berlin.
Nu sunt decat 40 de km de la Bucuresti la Las Fierbinti. E adevarat, si intre Nevada si
Massachusetts sunt diferente, dar la noi diferentele dintre regiuni sunt uriase. Problemele
acestea nu sunt de neglijat.
Discrepantele se adancesc datorita faptului ca infrastructura din zona estica nu e dezvoltata.
Mai avem o problema serioasa: politicile fiscale prociclice Noi am stimulat PIB-ul produs in
alte tari. Faptul ca cresterea PIB s-a bazat pe consum deci pe importuri inseamna ca am
creat locuri de munca in alte tari si asta nu e bine.
Ciclul economic trebuie impacat cu cliclul politic. Ciclul electoral si cel economic au alta
logica fiecare, dar ele trebuie armonizate.
Nu poate fi ceva mai rau ca atunci cand economia o ia in jos, nu doar sa nu mai ai resurse
ca sa o mentii, ci sa mai fi si nevoit sa tai din resursele existente.
Daca nu facem reforme, ne vor forta pietele sa luam masuri de corectie exact cand nu
trebuie. si asta trebuie sa evitam: ca intr-o perioada de scadere sa mai luam si masuri de
corectie.
Daca dorim cresterea performantei economiei pe termen lung, e nevoie nu doar ca firmele
sa faca eforturi ci si institutiile Statului sa faca reforme. Existenta unor institutii puternice e
cel mai bun indicator al unei dezvoltari sanatoase.
Nu doar marimea impozitelor conteaza. Unii vorbesc si acum de reducerea impozitelor.
Unde sa le mai reducem, cand colectam atat cat colectam...? E nevoie de disciplina fiscala.
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