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Este economia României
o bombã cu ceas?

E
ste o întrebare care trebuie
pusã. Mai ales în condiþiile
în care lipsesc, în mod stra-
niu, o serie de informaþii uti-

le care ne-ar ajuta sã luãm
mai bine temperatura socie-
tãþii româneºti. Aceastã
enigmã, generatã de lipsa de
comunicareaGuvernului, de
absenþa unor informaþii indi-
spensabile, devine mai stre-
santã acum, în prag de cam-
panie electoralã.

Ideea acestei ediþii spe-
ciale a Ziarului BURSA,
idee pe care am propus-o colegiului
redacþional ºi care, iatã, a fost accep-
tatã, este generatã de un raþionament
simplu. Dacã tot avem un Guvern de
tehnocraþi, atunci putem spera cel

puþin cã acesta, neangajat fiind în
competiþia electoralã, ar fi dispus sã
le ofere cetãþenilor ºi întregii clase
politice, fãrã discriminare, instru-

mentele necesare pentru a
lua temperatura societãþii
româneºti ºi pentru a vedea
care este cel mai bun pro-
iect de viitor. Partidele în
campanie electoralã fac
efortul de a-ºi prezenta, în
faþa cetãþenilor, programe-
le care nu reprezintã altce-
va decât viziunea lor asu-
pra unei societãþi viitoare,

cu obiective pe care, prin politici
specifice, se angajeazã sã le atingã.
De obicei, acest proces este formal
pentru cã, pânã în prezent, regula a
fost cã Executivul, în preajma alege-

rilor parlamentare, sã aparþinã unui
partid sau unui grup de partide ºi sã
facã politicã în beneficiul acestora.
Iar arma politicã cea mai importantã
este informaþia.

Pentru prima datã în istoria recen-
tã, ar fi posibil ca toate informaþiile
esenþiale pentru elaborarea unor pro-
grame politice sã fie puse, în mod
transparent, pe masã. La dispoziþia
cetãþenilor ºi partidelor. Ori aseme-
nea informaþii se aflã la dispoziþia
Guvernului. În cazul nostru, la
dispoziþia Guvernului Cioloº.

Ne aºteptam, aºadar, ca, urmãrind
ca, în România anului 2016, sã aibã loc
alegeri cât mai democratice, cât mai li-
bere, cât mai echitabile, fãcute în
cunoºtinþã de cauzã ºi nu ca efect al
unor angajamente demagogice, lipsite

de acoperire, Guvernul Cioloº sã ne
prezinte un raport de þarã. Cu tot ce e
bun ºi tot ce e rãu. Sã ne prezinte feno-
menele economice în dinamica lor. ªi,
evident, sã arate naþiunii care sunt vul-
nerabilitãþile. Care sunt principalele
provocãri ale viitorului.

Nu s-a întâmplat acest lucru. În
aceste condiþii, mi-am permis sã re-
dactez, cu mai multã vreme în urmã,
o scrisoare deschisã prin care îi pu-
neam premierului Dacian Cioloº 10
întrebãri, rãspunsurile urmând sã re-
prezinte o luare de puls asupra eco-
nomiei româneºti înaintea alegerilor
legislative. Premierul Dacian Cioloº
nu a rãspuns acestor întrebãri.

ªi astfel, atunci când redacþia Zia-
rului BURSA a decis sã mã desem-
neze redactor ºef pentru un numãr,

am optat pentru aceastã temã.
De aceastã datã, întrebãrile nu

mai rãmân pur ºi simplu în aer.
Specialiºti în economie, analiºti ºi
jurnaliºti de la Ziarul BURSA au
fãcut un efort uriaº pentru ca, în
absenþa unor rãspunsuri ale Gu-
vernului, sã le ofere cititorilor,
opiniei publice ºi partidelor politi-
ce o serie de informaþii vitale, care
pot fi utile pentru a înþelege unde
se aflã economia României în pre-
zent ºi ce trebuie fãcut în viitor.

De aceea, mã aºtept ca ediþia de
faþã sã prezinte interes atât pentru ci-
titori cât ºi pentru formaþiunile poli-
tice care se pregãtesc de alegeri.
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Cuvântul
editorului

Lui Sorin Roºca Stãnescu i-a
plãcut propunerea mea sã fie,
pentru o zi, redactor ºef al ziaru-
lui BURSA ºi a tratat-o cu serio-
zitate: a participat la o ºedinþã de
redacþie, unde a venit pregãtit, a
lansat tema extrem de nimeritã a
acestei Ediþii speciale, a dezbãtut
pertinent cu ziariºtii noºtri su-
biectele întrebãrilor, apoi, pe par-
cursul realizãrii, a citit articolele
programate, a aprobat ilustraþia
graficã ºi punerea în paginã.

Sorin Roºca Stãnescu este, de
câtva timp, politician, dar exerci-
þiul acesta, de la BURSA, i-a ve-
nit mãnuºã - zecile de ani de jur-
nalism lasã urme adânci.

Mulþumesc, Sorin Roºca Stã-
nescu!

Citiþi aceastã Ediþie specialã!
Este utilã, este necesarã.

MAKE

SORIN ROªCA
STÃNESCU

Citiþi detalii în paginile 2-5


