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Popa(BNR):Semnificatia mesajului cu ceaiul de tei este una mult mai profunda:
ataca problema anticipatiilor inflationiste
Semnificatia mesajului cu ceaiul de tei este una mult mai profunda: ataca problema anticipatiilor
inflationiste, pentru ca BNR nu vrea sa întâmpine o problema suplimentara prin canalul anticipatiilor,
sustine Cristian Popa, membru în Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a României (BNR).
"Logica ceaiului de tei si anticipatiile inflationiste. Joc de cuvinte sau este mai multa substanta în spate? Dupa
doua ore de prezentari intense si elaborate, cifre, grafice, clarificari, inflatia care ne loveste pe toti, prognoze,
dobânzi, deficite, masurile luate de BNR, decizia de politica monetara, ratele la credite, explicatii si comunicare la
cele mai înalte standarde si transparenta maxima, totul pe un ton calm, tara a ramas cu fix o idee: ceai de tei. Eu
vad logica ceaiului de tei astfel: referirea vizeaza isteria episodica din spatiul public pe care am vazut-o când
cetatenii au fugit la casele de schimb si au cumparat euro la 5,3 lei si când s-au format cozi la benzinarii sau la
ulei. Acest mesaj invita la calm si ratiune, în decizii si în discutii, invita la o abordare echilibrata. Semnificatia
mesajului cu ceaiul de tei este una mult mai profunda: ataca problema anticipatiilor inflationiste, pentru ca BNR nu
vrea sa întâmpine o problema suplimentara prin canalul anticipatiilor. Încercam desigur sa temperam lucrurile si pe
caile de comunicare, comunicarea este cruciala când vine vorba de politica monetara. Masurile trebuie întelese
pentru a îsi atinge scopul", a scris Cristian Popa pe Facebook.
El a explicat în postare ce înseamna anticipatiile inflationiste si care sunt consecintele acestora.
"Ce înseamna anticipatiile inflationiste: daca ar mai exista episoade de isterie, atunci populatia ar putea crede,
incorect, ca episoadele vor tot continua si ca preturile vor continua sa creasca, crez ce ar face rau tot populatiei.
Deci isteria ar creste preturile, iar cresterea preturilor ar crea si mai multa isterie. Panica ar crea panica, iar
anticipatiile viitoare s-ar hrani cu anticipatiile curente, pentru ca inflatia se hraneste cu inflatie daca banca centrala
nu ia masuri", a precizat Popa.
Acesta sustine ca BNR ia masuri, de aproape un an, folosind instrumentele specifice pe care le are, acum fiind în
lupta directa cu inflatia.
"'Încrederea este cheia usii spre succes' este titlul unei opinii publicate de mine în urma cu un an. Explicam la acel
moment ca bancile centrale se bazeaza pe încrederea publicului, încrederea ca vor lua masurile necesare pentru a
stavili inflatia, chiar daca nu sunt placute (cresterea dobânzilor). Fara credibilitate, anticipatiile s-ar pierde si pe
buna dreptate. Dar nu e cazul. Luam masuri cât se poate de echilibrate având în vedere contextul. Ar fi cazul daca
în loc sa creasca dobânzile BNR le-ar scadea, ca sa avem si noi dobânzi negative si ca sa fie aplaudata de
politicieni. Dar nu e cazul. Inflatia este o boala, iar BNR aplica medicamentul, creste dobânzile, chiar daca nu este
placut pentru pacient. Ştim ce medicament trebuie aplicat si avem stocuri suficiente, însa conteaza foarte mult
dozajul (cât) si timing-ul (când) este aplicat, la acest 'fine-tuning' lucram. Nenumaratele semnale de alarma trase
ieri la adresa 'problemei fiscale' a deficitului (la 4 lei încasati statul mai cheltuie înca 1, luna de luna, an de an) au
rasunat putin în spatiul public...ceaiul de tei a facut însa valuri...În aceasta cheie am vazut eu lucrurile", a mai notat
Cristian Popa.
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