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EDITORIAL

Lunga
varã
fierbinte

Vacanþa parlamentarã în care tocmai s-aa pãºit n-oo sã fie deloc liniºtitã pentru
aleºii noºtri. Dimpotrivã, toate grupãrile politice se pregãtesc pentru anul electoral care bate la uºã ºi care se anunþã mai încins ca oricând. Nu de alta dar,
vorbind cinstit, la rece, nici un partid nu poate fi liniºtit, indiferent cã se aflã la
guvernare sau în opoziþie. Cu siguranþã, PD-L
L are situaþia cea mai complicatã,
pentru cã are ºi responsabilitatea cea mai mare. Dupã reformele dure pe care
Cabinetul Boc le-aa operat, e greu de crezut cã pentru grosul electoratului va putea
conta mai mult realismul mãsurilor anticrizã, care ne-aau salvat efectiv de la dezastru, decât scumpirea vieþii ºi bugetele subþiate propriilor familii. Pentru omul
de rând, criza mondialã e numai aia din Grecia sau de la americani, drept care
punctual lui de vedere e cã aici, în România, e musai sã trãiascã mai bine, indiferent de cum stau lucrurile pe la alþii. Or, dacã guvernul actual nu i-aa mai dat leafa
la timp, ba i-aa mai ºi tãiat din ea vreo 25%, în paralel cu creºterea TVA-uului ºi cu
restructurãrile din personalul bugetar, vinovat e Boc, cu toþi aliaþii sãi. ªi poþi sã
zici cã nu-ii chiar aºa, fãrã sã þi se reproºeze scurt cã te-aai dat cu Bãsescu ?!
Bineînþeles cã nu, ºi vor mai trebui sã treacã vreo douã generaþii pânã când grosul
electoratului va putea realiza mecanismele economice internaþionale de care ºi
România este mai dependentã ca oricând. Plus adevãrul cã economia noastrã, ºi
micã ºi slab performantã, depinde decisiv de export! Dar, apropo de asta, dacã tot
am asanat balastul bugetar - ºi bine am fãcut! – nu cumva ar trebui sã încurajãm
acum, rapid ºi direct, investitorii serioºi din mediul privat, adicã mai ales pe cei
implicaþi în producþie?! Fireºte cã da, dar cum Banca Centralã frâneazã creditarea,
ce alt motor al dezvoltãrii poate funcþiona? Aici se aflã, dupã pãrerea
economiºtilor apolitici, cheia relansãrii ºi pe aceastã pârghie trebuie apãsat, dacã
vrem sã ieºim la liman, cum vrem ºi cum mai cred cã ºi putem. Din nefericire însã,
apropierea anului electoral stimuleazã discursurile populiste ºi plângãcioase,
promisiunile lipsite de orice acoperire ºi zarva politicianistã ieftinã, care tinde sã
acrediteze din nou mirajul lefurilor mãrite pe nemuncã ºi al producþiei pe stoc.
Surpriza poate veni însã de la electoratul care poate ajunge sã se declare scârbit
de toate partidele actuale, ceea ce ar face loc unor formaþiuni politice noi. În culise
se ºi profileazã, de altfel, asemenea miºcãri, pe ambele flancuri ale eºichierului,
de unde pot þâºni spre viitorul parlament grupãri necunoscute la aceastã orã. Plus
detaliul, deloc de ignorat, ca preºedintele Bãsescusã anunþe, brusc, cã renunþã la...
un an de mandat, cum a ºi fluturat ideea la un moment dat, stricând o mulþime de
socoteli ºi provocând un deranj de zile mari.
A început, deci, vara preelectoralã, care se anunþã fierbinte rãu!
Horia Alexandrescu
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