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EDITORIAL

2012 –
patronii sau
nimic!

Pãºim în Noul An, ca de obicei, cu speranþa de sãnãtate ºi ai bine. Deºi,
trebuie sã fim conºtienþi, nici aici, în România, ca de altfel nicãieri în
lume, nimeni nu ne poate garanta cã marea crizã financiarã care a
zguduit întregul mapamond a luat sfârºit.Dimpotrivã, lucrurile par ºi mai
complicate acum, când soarta monedei euro ºi chiar cea a UE sunt
plasate în zona incertitudinii. Fiind, însã, un optimist incorijibil, eu, unul,
mã încumet sã pronostichez cã euro va merge înainte ºi cã viitorul nostru, al celor care trãim pe Bãtrânul continent, nu poate sta decât în proiectul Statelor Unite ale Europei. Cu condiþia ca toþi cei care înþelegem ºi
susþinem aceastã perspectivã salvatoare sã ºi procedãm în consecinþã.
Priviþi þãrile europene ºi vã puteþi întreba, simplu, cum se face cã, în
ciuda situaþilor dramatice generate de crizã, peste tot unde au avut loc
alegeri, opþiunea electoratului a impus victoria dreptei?! Deci, tocmai în
condiþiile amplelor mãsuri de austeritate ºi ale ºomajului galopant, când
discursul populist pãrea sã fie cheia succesului electoral, stânga pierde ºi
dreapta - centru dreapta câºtigã! Este semnalul clar cã oamenii au înþeles ceea ce era de înþeles ºi anume cã, în deceniile de dupã al doilea rãzboi
mondial, cam peste tot s-aa trãit infinit mai bine decât se producea ºi decât
s-aar fi cuvenit. Cum a fost, de altfel, ºi la noi, mai ales în ultimii 20 de ani,
când ne-aam grãbit -pprea mult, prea des ºi prea ...electoral ! – sã tot
mãrim salariile, compensând gaura care se producea inevitabil prin
înmulþirea taxelor ºi impozitelor. Care n-aau reuºit însã nimic altceva
decât sã frâneze iniþiativa privatã, singura în mãsurã sã genereze creºtere
economicã, deci locuri de muncã ºi bunãstare. Or, concluzia care se
desprinde este cã, mãcar de acum, din 2012, sã ne întoarcem privirea spre
patroni ºi patronate, acordându-lle nu numai sprijinul ºi facilitãþile de
care au imperios nevoie, ci ºi sau mai ales încrederea noastrã ºi deplinul respect care li se cuvine. Patronul, mai mic sau mai puternic, trebuie
sã se transforme, din eticheta de hoþ ºi de ºmecher pe care adesea i-aa
aplicat-oo incorect societatea post-ddecembristã, în chiar pivotul acestei
societãþi. Care nu mai poate supravieþui fãrã existenþa ºi contribuþia lui,
iar asta este ceea ce aºtept eu, unul, de la Noul An, 2012.
La mulþi ani, cu sãnãtate ºi luciditate, tuturor românilor de aici ºi din
toate colþurile lumii !
Horia Alexandrescu
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