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EDITORIAL

Creºtem sau
supravieþuim?

Domnul Jeffrey Franks ne-aa dat un ghiont în coaste, punându-nne în
gardã cã ritmul reformelor a încetinit ºi, drept urmare, creºterea eco nomicã va fi mai micã decât cea prognozatã chiar de domnia sa, dacã
ne mai codim mult cu mãsurile radicale. E vorba, bineînþeles, tot de
companiile de stat, pe unde s-aau scurs o grãmadã de bani cãtre
faimoºii bãieþi deºtepþi, graþie unor manageri autohtoni, care au
patronat dupã bunul plac aceste puºculiþe bugetare. Parcã fusese vorba
ca guvernul sã schimbe tradiþia pãguboasã ºi sã numeascã manageri
privaþi, dar iatã cã domnul Boc se codeºte sã rupã pisica. Pe propriul
sãu risc, dar ºi al partidului ºi, mai ales, al þãrii, într-uun moment în care
criza mondialã loveºte Europa cu al doilea val, de astã datã absolut
nimicitor! Guvernatorul Isãrescu însuºi, de regulã echilibrat ºi încura jator, zugrãveºte tabloul dramatic al europenilor, de care depindem
decisiv, rostind un avertisment hamletian: „Creºtem împreunã cu ei,
sau ne prãbuºim împreunã! România nu va supravieþui unei economii
europene care se prãbuºeºte.” Iar mai apoi, primul bancher al þãrii o
ia pe urmele preºedintelui Bãsescu, denunþând birocraþia internã, care
continuã sã punã beþe în roate investitorilor din mediul privat, care
sunt practic singurii în mãsurã sã relanseze economia ºi sã creeze noi
locuri de muncã. Ca de la Cluj a plecat Nokia era deja de aºteptat, cum
nu trebuie sã ne îndoim cã vor mai pleca ºi alþii, pe fondul prãbuºirii
consumului la nivel european, dar tocmai de aceea ar trebui sã ne
întoarcem privirea ºi spre investitorul român, mic ºi mijlociu, aflat la
marginea prãpastiei. Pe el l-aau strivit nu doar majorarea TVA-uului ºi
puzderia de taxe ºi impozite zdrobitoare, ci toate politicile populiste
fluturate ca de obicei în anul preelectoral. Or, ca sã ne lãmurim ce
avem de fãcut, ar trebui sã plasãm pe frontispiciul Palatului Victoria un
citat din Nouriel Roubini, care declara chiar zilele trecute: ”Se pune
prea mult accentul pe AUSTERITATE FISCALA(s.n.), dar primordialã
este revigorarea economiei!” Or, evident, este exact ceea ce facem noi,
fiscalizând la sânge, dar ezitând chiar ºi acum, în ceasul al 12-llea, sã
elaborãm urgent un pachet de mãsuri care sã relanseze mediile pri vate, mãcar în sectoarele care ar putea performa cel mai repede ºi
anume agricultura ºi turismul!
Horia Alexandrescu
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