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Popa (BNR): De data aceasta bancile sunt parte a solutiei, nu a problemei, cum erau
în urma cu un deceniu
Bancile sunt de data aceasta parte a solutiei, nu a problemei, cum erau în urma cu un deceniu, iar sistemul
bancar se afla într-o pozitie foarte buna de a transmite mai departe politica monetara a Bancii Nationale a
României, a declarat joi Cristian Popa, CFA, membru al Consiliului de Administratie al BNR, la o
conferinta de specialitate.
"Cred cu tarie ca de data acesta bancile sunt parte a solutiei, nu a problemei, cum erau în urma cu un deceniu. Din
punctul de vedere al sistemului financiar la acest moment pare mai degraba invers decât în 2009 - 2010. Ne uitam
la un sistem bancar solid. Acest aspect este foarte important din punctul meu de vedere. Desigur, sunt provocari
care trebuie depasite însa vom trece si prin aceste acestea. Sistemul bancar este într-o pozitie foarte buna de a
transmite mai departe politica monetara a Bancii Nationale a României. Eu îi spun cutia de viteze pentru ca asta
este, transmite mai departe lichiditatea si costul de finantare si efectiv deciziile pe care le ia BNR, le propaga catre
economia reala si este foarte important ca este sanatos în aceasta perioada. Bancile comerciale finanteaza
economia reala, sunt ajutate de lichiditatea pe care BNR o creeaza si de dobânzile reduse si sunt o roata foarte
importanta a sistemului", a spus Cristian Popa, la conferinta 'Bancile, în pandemie - provocari si oportunitati'.
El a precizat ca exista lichiditate în sistemul bancar iar BNR are grija sa existe si în viitor. Institutia monitorizeaza
atent lichiditatea din piata si ia masuri astfel încât aceasta sa fie adecvata.
Cristian Popa a facut referire si la provocarile din aceasta perioada mentionând deficitul public si finantarea
acestuia.
"Aici trebuie sa tragem un semnal de alarma. Trebuie sa combatem asteptarile nerealiste. Desigur, nu mai avem
limita de 3% de deficit bugetar impusa de Comisia Europeana, dar exista o limita naturala a împrumuturilor pe
care le poate accesa România. Şi cred ca trebuie sa fim constienti asupra acestuia lucru. Nu exista bani fara limita.
Cred ca trebuie sa fim ponderati. Finantarea deficitului nu cred ca va fi usoara. În caz ca se iau masuri care
genereaza un puternic impact negativ asupra economiei va fi mai greu sa atragem investitorii. Investitorii nu vor
finanta un deficit scapat de sub control. Spatiul fiscal era deja mic. Nu e un secret ca politicile fiscale
expansioniste din ultimii ani au consumat o buna parte din resursele posibile, potential de atras dinainte sa apara
pandemia. Astfel capacitatea de finanta toate proiectele pe care le cere mediul privat si populatia este limitata si
trebuie subliniat cuvântul limitata", a declarat Cristian Popa.
De asemenea, el a spus ca datele Comisiei Europene indica pentru acest an un deficit de 9% si de peste 11%
pentru anul viitor. Din aceste cifre, doar 2-3% sunt stimulentele pentru combaterea crizei, restul este deficit
structural.
Cristian Popa a afirmat ca datoria publica va creste vertiginos si ca este posibil sa depasim 50% din PIB în 2021.
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