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Ilustraþie de MAKE

Agonia economiei concrete ºi
extazul statistic al premierului

Economia
României bate
toate aºteptãrile
negative ºi
continuã
redresarea
l Alexandru Nazare, ministrul
Finanþelor: “Avem în continuare
nevoie de calm ºi de echilibru
pentru cã incertitudinile persistã.
Avem nevoie de reforme ºi trebuie
sã þinem cheltuielile sub control, sã
facem investiþii” l Valentin
Tãtaru, ING: “Existã perspective
bune pentru ca economia sã revinã
la nivelurile pre-crizã în trimestrul
al treilea din 2021"l Andrei
Rãdulescu, BT: “Evoluþia PIB
confirmã procesul de relansare
economicã în V ºi intrarea într-un
nou ciclu economic”

E
conomia României a continuat re-
dresarea din recesiunea Covid-19 cu
un ritm extrem de bun în ultimele

trei luni din 2020, produsul intern brut
(PIB) crescând în trimestrul patru cu
5,3% dupã avansul trimestrial de 6,1%
din perioada iulie-septembrie, conform
datelor publicate ieri de Institutul Naþio-
nal de Statisticã (INS). În trimestrul doi
din 2020, acoperit aproape integral de re-
stricþiile severe anti-Covid-19, PIB-ul
s-a prãbuºit cu 12,2%.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

DICTATURA MEDICALÃ LE-A PUS CAPAC

HoReCa, aproape
de faliment, dupã
un an de restricþii
l 3 miliarde lei pierduþi din cauza
restricþiilor, niciun ban de la Guvern
lZeci de mii de angajaþi s-au sãturat
de ºomajul tehnic prelungit
lDacã Guvernul nu ia mãsuri,
numãrul firmelor din HoReCa intrate
în faliment va depãºi 30%

P
atronii de hoteluri ºi restaurante din
întreaga þarã ºi angajaþii acestora au
protestat, ieri, timp de 30 de minute,

din cauza lipsei sprijinului financiar pro-
mit atât de guvernãrile Orban cât ºi de gu-
vernul Cîþu, dar încã neacordat pentru
acoperirea unei pãrþi din pierderile înregi-
strate – de peste 3 miliarde lei - de sectorul
HoReCa, în ultimele 12 luni, din cauza re-
stricþiilor impuse de autoritãþi pe fondul
pandemiei Covid-19. Antreprenorii sunt
nemulþumiþi cã, deºi timp de aproape 10
luni, cei care s-au perindat la Palatul Victo-
ria le-au promis cã le vor acoperi 20% din
pierderea cifrei de afaceri înregistratã în
2020 comparativ cu anul 2019, pânã acum
niciun ban din sumele promise nu au fost
virate în conturile companiilor din dome-
niul HoReCa. Mai mult, o parte dintre re-
prezentanþii actualului guvern au încercat
iniþial sã paseze vina pentru întârzierea im-
plementãrii mãsurii stabilitã la finalul anu-
lui trecut pe faptul cã bugetul de stat pentru
anul 2021 nu este încã adoptat de Parla-
ment, deºi elnu a trecutnicimãcarde apro-
barea Executivului. (G.M.)

(continuare în pagina 9)

Protestul
ceferiºtilor,
între
conspiraþiile lui
Dogaru ºi
drapelul PCR

Î
n popor se spune cã, dacã este marþi,
sunt douã ceasuri rele. ªi au fost ieri, în
a doua parte a dimineþii, când ceferiºtii

se pregãteau sã dea drumul protestului
iniþiat împotriva mãsurilor luate de guver-
nul Cîþu ºi împotriva modului de lucru de
la Autoritatea pentru Reformã Feroviarã.

Primul ceas rãu a fost atunci când la
evenimentul organizat de Federaþia Sin-
dicatelor Transportatorilor Feroviari din
România (FSTFR) ºi de Confederaþia
Naþionalã a Sindicatelor Meridian, ºi-a
fãcut apariþia colonelul în rezervã Mircea
Dogaru, ºeful Sindicatului Cadrelor Mi-
litare Disponibilizate (SCMD) care a ini-
þiat protestul amintind de deturnarea unui
atentat pe care el ºi colegii lui, împreunã
cu ceferiºtii, l-au dejucat de 1 decembrie
1993, cu privire la fostul preºedinte Ion
Iliescu.

“Aici sunt reprezentaþi cei care au lup-
tat pentru România Mare, pe care am
pierdut-o bucatã cu bucatã, ºi ale cãrei
resturi un guvern trãdãtor (n.red. – gu-
vernul Cîþu) încearcã sã le vândã astãzi
pe nimic: CFR Marfã, CFR Cãlãtori, spi-
talele CFR, spitalele militare. Dupã care
urmeazã ºi externalizarea armatei.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 9)

Florin Cîþu:
“Aceasta este cea
mai rapidã
revenire a
economiei din
istorie”

P
erformanþa economiei româneºti
“spulberã estimãrile apocaliptice”
din 2020, a scris ieri, pe Facebook,

premierul Florin Cîþu. Acesta a spus cã
aceasta este cea mai rapidã revenire a
economiei noastre din istorie ºi cã anul
2021 va fi anul reformelor ºi al investiþii-
lor pentru a corecta “30 de ani de amânãri
ºi populism”.

“ Economia României, performanþa
care spulberã estimãrile apocaliptice! În
trimestrul IV din 2020 economia Rom-
âniei a crescut cu 5,3%!!! O performanþã
fantasticã. Cea mai rapidã revenire a eco-
nomiei din istorie. Am promis. Am fã-
cut. Am avut dreptate. Revenirea econo-
miei în V, o certitudine!”, a scris Florin
Cîþu pe Facebook.

Premierul a mai scris cã, în 2020, eco-
nomia României, alãturi de cea globalã,
a fost lovitã de “cea mai mare crizã din
ultima sutã de ani”.

“Cu toate acestea, s-a contractat cu
doar 3,9%. Am luat cele mai bune mãsuri
din punct de vedere economic ºi am spul-
berat toate estimãrile apocaliptice.
Împreunã am reuºit sã redresãm econo-
mia ºi sã avem acest rezultat.

M.G.

(continuare în pagina 9)

Î
n aceeaºi þarã, în aceeaºi

capitalã, în aceeaºi zi, la

aceeaºi ora, CFR-iºtii

protesteazã, hotelierii ºi

cârciumarii protesteazã,

un sindicat al Poliþiei

protesteazã în faþa clãdi-

rii Guvernului, iar primul

ministru exultã de bucu-

rie ºi îºi sãrbãtoreºte reali-

zãrile economice cu care

zice cã a uimit Europa.

Se poate asta?!

Da, se poate.

Ca dovadã cã se poate,

ieri, politiºtii ºi-au arãtat nemul-

þumirea în Piaþa Victoriei, cerând

dezgheþarea salariilor ºi pensii-

lor.

Tot ieri, reprezentanþii HORECA

au manifestat spunând cã sunt

pe cale sã dea faliment, de vre-

me ce, de un an þin stabilimen-

tele închise în urma restricþiilor

dictate de Guvern pentru com-

baterea pandemiei, dar ajutorul

de stat de 20% din pierderi, pro-

mis atât de fostul premier Ludo-

vic Orban, cât ºi de actualul Flo-

rin Cîþu, nu a fost vãrsat, deoare-

ce bugetul nu este aprobat.

Tot ieri, CFR-iºtii au protestat

faþã de amânarea pentru 2022 a

celor douã creºteri salariale pre-

vãzute pentru 2021, în Legea

care a fost adoptatã.

Astfel de manifestaþii nu mai im-

presioneazã pe nimeni, este

normal sã ceri, este normal sã nu

þi se dea, nedreptatea a devenit

normalã ºi nu mai impresionea-

zã pe nimeni - este o cãdere în

primitivism cu care ne-am

obiºnuit, dacã vom fi avut vreo-

datã altfel de nivel.

Ceea ce pare excepþional la ziua

de ieri este cã, în acelaºi timp cu

aceste trei miºcãri de pro-

test cu motivaþie econo-

micã, au venit cifrele de la

Institutul Naþional de Sta-

tisticã (INS) care, conform

aprecierilor statisticienilor

de acolo, întrec cele mai

optimiste aºteptãri, iar premierul

Florin Cîþu declarã “Am promis.

Am fãcut. Am avut dreptate.”

ªi încã: “Am luat cele mai bune

mãsuri din punct de vedere eco-

nomic ºi am spulberat TOATE

estimãrile apocaliptice.”

Da, se poate.

Nemulþumirea maselor, conco-

mitent cu beatitudinea premie-

rului.

Faptul; este posibil pentru cã

pãrþile aflate în conflict se referã

la chestiuni diferite: protestata-

rii agonizeazã în economia con-

cretã, în timp ce extazul lui Flo-

rin Cîþu este provocat statistic,

de indicatorii macroeconomici.

ªi, cum, vom întreba naiv, indica-

torii macroeconomici nu se refe-

rã ºi la neajunsurile concrete?

Haisã-i rãspundemprostului:nu.

Eu ce zic aici?!

Citeºte alãturat!n
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