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EDITORIAL

Pãºind
pe drumul
grecilor

Cine nu se uitã la ceea ce se întâmplã în Grecia nu poate înþelege ºi nici
accepta mãsurile severe, de austeritate, impuse la noi. E suficient însã sã
aruncãm o privire cinstitã în anii de dupã ‘89, din propria noastrã curte,
pentru a realiza cã vorba “Trai, nineacã!” s-a potrivit de minune tuturor
celor care au huzurit în sectorul bugetar. Dacã, imediat dupã ‘89, când
s-a înregistrat o hemoragie fireascã spre sectorul privat, creºterile
salariale din zona bugetarã au avut o logicã, tot ce s-a întâmplat ulterior
ne-a condus spre situaþia limitã din prezent. Majorãrile de lefuri au fost,
permanent, momeli electorale, stimulând, de fapt, atât nemunca sau
munca de mântuialã, cât ºi sau mai ales principalele revendicãri ale sindicatelor, cãþãrate tocmai pe aceste motivaþii. Iar de aici am ajuns la realitatea durã ºi probatã de cifre cã producem infinit mai puþin decât consumãm, deci cã trãim mai bine decât ne puteam permite. ªi unde altundeva putea conduce acest perpetuu dezechilibru decât la recesiunea în care
ajunseserãm, de fapt, mult înainte de declanºarea crizei mondiale din
2008? Iar noi continuam sã cerem ºi sã ºi acordãm fel de fel de sporuri,
sã acceptãm valurile de pensionãri anticipate ºi sã scurtãm sãptãmâna de
lucru, multiplicând în schimb zilele de sãrbãtoare ºi odihnã, mãrind presiunea pe investitorii privaþi. Or, când severitatea crizei mondiale i-a
afectat ºi pe aceºtia, am constatat cã altã soluþie decât împovãrãtoarele
împrumuturi externe nu existã. Adicã, am pãºit inevitabil pe drumul grecilor, ca de altfel ºi irlandezii, portughezii, italienii ºi spaniolii. Care trãiau bine, nu-i aºa, pe bazã de împrumuturi externe, cum iatã-ne ºi pe noi
la o datorie de 97 miliarde de euro, care ne-ar putea crea serioase probleme, deºi, în comparaþie cu datoriile celorlalte þãri, stãm încã foarte
bine. Tocmai de aceea trebuie sã înþelegem nu neapãrat cã trebuie strânsã cureaua, dar cã nimeni nu-ºi mai poate permite sã trãiascã mai bine
decât produce el însuºi, la locul sãu de muncã. Cu alte cuvinte, dacã vrem
sã trãim mai bine, cum ne-am obiºnuit sã vrem, se cuvine sã avem curajul
de a ne ºi întreba dacã propriul nostru efort ne dã acest drept. Restul e
politicã populistã ºi mahalagism, dar prin care nu ne putem asigura traiul
liniºtit de mâine ºi cu atât mai puþin viitorul copiilor noºtri!
Horia Alexandrescu
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