INTERVIU

„România nu are nevoie
de un președinte care să
facă să se aştearnă liniștea”
interviu acordat de preşedintele Traian Băsescu pentru caleaeuropeana.ro
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reşedintele Traian Băsescu a acordat
un interviu în exclusivitate pentru
caleaeuropeana.ro, în care a vorbit
despre austeritate, avantajele şi dezavantajele
României europene, intrarea în zona Euro şi
în Schengen, fonduri europene, MCV, românii
din diaspora, Republica Moldova, Mişcarea
Populară şi cum vede portretul succesorului
său. Publicăm în continuare interviul integral.
- Domnule Preşedinte, există astăzi
alternativă la austeritate?
- Categoric nu există alternativă la austeritate
atunci când, pentru o perioadă îndelungată de
timp, o țară își finanțează deficitul bugetului
de stat din împrumuturi și astfel acumulează
datorii foarte mari, nici atunci când încerci
să asiguri prosperitatea cetățenilor tăi tot
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din împrumuturi și, cu siguranță, nici atunci
când, din cauza unor decizii politicianiste,
țara își deteriorează semnificativ echilibrele
macroeconomice și este nevoită să împrumute
sume foarte mari pentru a-și acoperi cheltuielile
curente. La un moment dat, sumele acestea
împrumutate trebuie plătite și atunci, inevitabil,
trebuie să reduci cheltuielile bugetului de stat
pentru a plăti datoriile. Această reducere a
cheltuielilor statului a primit denumirea de
austeritate, dar, la nivel micro, să știți că este
practicată și în sânul unei familii, unde, spre
exemplu, nu poți împrumuta la nesfârșit bani
de la vecini, la un moment dat trebuie să-ți
plătești toate datoriile. În concluzie, spun clar că
nu există alternativă credibilă la austeritate. Până
la urmă, oricine poate înțelege că nu poți scăpa
de datorii făcând alte datorii. Este adevărat,

în ultimele săptămâni au apărut importanți
politicieni europeni de stânga, care susțin că
austeritatea nu este bună. Și eu susțin același
lucru, ba chiar spun că este foarte rea pentru
populație, pentru economie, dar și pentru
politicieni, acolo unde astfel de măsuri se aplică.
Dar trebuie să recunoaștem că oricât ar fi de
rea austeritatea, ea are consecințe infinit mai
ușoare pentru populaţia şi economia unei ţări
decât împrumuturile cu dobânzi nesustenabile
de peste 6 – 7% sau decât intrarea țării în
încetare de plăți. De fapt, nimeni nu spune că
austeritatea trebuie să fie un mod de guvernare
permanent. Austeritatea este un instrument de
restabilire a echilibrelor macroeconomice ale
unei ţări, instrument care trebuie utilizat un
timp cât mai scurt, după care trebuie generată
creştere economică durabilă dacă ţara are un

