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EDITORIAL

Recesiune
ºi...
la urne?!

În timp ce toatã Europa se chinuie sã gãseascã soluþii pentru salvarea
euro ºi a economiilor prãbuºite din Grecia, Irlanda, Italia, Spania ºi
Portugalia, miliardarii lumii, reuniþi la Davos, vorbesc de un al doilea val
al crizei mondiale. Deci, e cazul sã ne pregãtim pentru ce e mai rãu sau,
în orice caz, pentru mai rãu decât a fost în 2011. Întrebarea e însã dacã
suntem în poziþia de a putea lua în piept încã un val al recesiunii, în
condiþiile în care, iatã, românii au ieºit deja în stradã, cu cuþitul la os,
drastic afectaþi de mãsurile severe, dar obligatorii, luate de Guvernul
Boc? E drept, graþie acestor mãsuri, evident impopulare, economia
României pare pusã la adãpost, deocamdatã, de prãbuºirea care a afectat
þãrile din zona euro, enumerate mai sus. Ghinionul nostru este cã tocmai
acum, în 2012, avem un an electoral în care - la termen sau anticipate,
comasate sau separate – alegerile presupun, mai mult ca oricând, bãtãlii
politice ºi politicianiste. Or, pe fondul nemulþumirilor populaþiei ºi al
manifestãrilor de protest, discursurile populiste sunt la ordinea zilei, ceea
ce ne poate împinge spre dezastru. Dacã Guvernul Boc va cãdea sau nu e
greu de anticipat în acest moment, în care amploarea protestelor tinde
mai degrabã sã se reducã. Oricum, este de aºteptat ºi o replicã a coaliþiei
aflate la guvernare ºi, în orice caz, o remaniere consistentã a echipei de
la Palatul Victoria. Dincolo de ele, însã, ar fi de reþinut douã aspecte
esenþiale pentru zestrea cu care am pãºit în 2012: avem o datorie de 97
miliarde de euro, din care peste trei sferturi aparþine populaþiei ºi mediului de afaceri privat, de la care se aºteaptã reimpulsionarea economiei.
În al doilea rând, e de notat cã, din cauza violenþelor la care au ajuns
manifestãrile de stradã, s-aa înregistrat deja un recul al grupurilor de
turiºti strãini care aveau contractate sejururi în staþiunile de iarnã
româneºti.
Ceea ce înseamnã deja primele pierderi financiare!...
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