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Avertismentul
doamnei
Lagarde

u prilejul Forumului de la Davos, unde se reuneşte anual
elita finanţelor mondiale, se aude că şefa FMI-ului, doamna
Christine Lagarde, ar fi încremenit selecta audienţă cu o
declaraţie năucitoare:”Dacă guvernele nu trec la măsuri dure, sfârşitul
Occidentului vine în 2013”! E imposibil să ignori un asemenea
avertisment, de la o asemenea voce, într-un conclav de talia celui de la
Davos. De fapt, tot ceea ce se petrece acolo, în spatele uşilor închise, e
înconjurat mereu de o discreţie vecină cu secretomania, iar când spun
asta o fac din pielea gazetarului care a ajuns o dată la Davos, fără a
putea afla mai nimic din tot ceea ce se discutase în cadrul forumului. Cu
atât mai mult mă şochează acum faptul că fulminantul avertisment al
doamnei Lagarde a transpirat, ajungând în media internaţională. Şi nu
oricând, ci tocmai în momentul în care SUA păşeşte într-un program de
austeritate fără precedent! Desigur, nu e o coincidenţă, dar cum nu cred
că preşedintele Obama ar fi urmat prompt sfatul doamnei Lagarde, nici
nu mă îndoiesc că distinsa şefă a FMI-ului a rostit un adevăr menit să
trezească brutal la realitate întreaga economie a lumii. Concluzia e că
, departe de a fi luat sfârşit, criza mondială poate lovi letal chiar anul
acesta! Şi dincolo, şi dincoace de Ocean, drept care se află din nou pe rol
un posibil şi salvator acord de liber schimb între Europa şi America, care
ar putea reimpulsiona economiile ambelor părţi. Cu condiţia ca jocul
devastator al băncilor să ia sfârşit, dar şi cu semnalul unei diminuări
severe a statului social! Salvarea nu poate veni decât de la încurajarea
mediului privat, ne spun specialiştii, dar perspectivele investitorilor sunt
legate nemijlocit de slăbirea presiunii fiscale. Or, ceea ce spunea chiar
Churchill, la vremea lui, e perfect valabil şi astăzi: ”O ţară care încearcă
să prospere prin stabilirea de taxe mari este ca un om care, stând într-o
găleată, încearcă să se ridice trăgând de mâner!”Cam în situaţia asta
suntem noi acum, aşteaptând măsuri populiste, din perspectiva statului
social, în loc să cerem imperativ slăbirea presiunii fiscale. Că suntem chiar
în găleată şi ar trebui să ne îngrijoreze major avertismentul doamnei
Lagarde. Ca să nu păţim ce au păţit deja bulgarii, cu guvernul lor, din
cauză de taxe şi impozite, de preţ la gaze, apă şi lumină!
Horia Alexandrescu

7

