Comunicat de presă
(14 august 2014)
Ref.: Declaraţia de presă a preşedintelui României, domnul Traian Băsescu
Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a susţinut joi, 14 august a.c., la Palatul
Cotroceni, o declaraţie de presă.
Vă prezentăm declaraţia de presă susţinută de şeful statului:
"Vreau să fac o scurtă declaraţie, fără a dori să intru în polemică cu propaganda
guvernamentală, dar pentru a-i informa pe români. Pentru că eu am mai văzut acest film, tot cu
un guvern care minţea că îi duduia economia. Şi lui Ponta îi duduie economia; în cap, că în
realitate a început să se deprecieze. Deci prima afirmaţie pe care o fac este aceea că, în
conformitate cu standardele UE, România a intrat în recesiune. Şi, pentru că nu vreau să avem
diferende pe definiţii, indiferent ce definiţii ar utiliza Ťdottoreť, vă invit să vedeţi definiţia pe
care Eurostatul o dă recesiunii. Deci de pe un formular Eurostat traduc pe înţelesul publicului
ce înseamnă recesiune. Înseamnă două trimestre succesive cu scădere a creşterii economice
faţă de trimestrul anterior. România se află în această situaţie. Chiar dacă, faţă de anul 2013,
are o uşoară creştere economică. Dar, deja, economia a intrat în declin şi este un declin de
două trimestre consecutive. Trimestrul unu, care are o creştere negativă de 0,2% din PIB, şi
trimestrul doi 2014, care are o creştere negativă de 1% faţă de trimestrul unu 2014. Asta, în
termeni tehnici, înseamnă că economia României a intrat în recesiune.
Cauzele sunt multe. În primul rând, generic vorbind, este proasta guvernare şi impresia că
suntem guvernaţi pentru că premierul merge la televizor, unde vorbeşte despre economie fără
să înţeleagă ce se întâmplă în urma deciziilor pe care le ia. În primul rând, cauza fundamentală
este reducerea investiţiilor, fenomen asupra căruia am atenţionat continuu de la începutul
anului. S-a făcut o reducere a investiţiilor cu 22,5% faţă de primul semestru al anului trecut. A
doua cauză este reducerea investiţiilor străine directe, care pe primele şase luni înregistrează o
scădere de 10% faţă de anul trecut. Şi un semn major de alarmă pe care l-am văzut în februarie
2009, când au apărut datele statistice, cu privire la ce s-a întâmplat în luna octombrie 2008,
când duduia economia incompetenţilor Tăriceanu şi Varujan Vosganian. În luna iunie,
scăderea investiţiilor străine directe este de 70%, chiar dacă pe primul semestru avem 10%
scăderea investiţiilor străine directe. Dar în iunie - scădere de 70%. O altă cauză este
multitudinea de taxe introduse pe economie şi pe populaţie. Două taxe, însă, aşa cum afirmam
când au fost introduse, au lucrat ca o frână pentru economie şi acestea sunt celebra taxă pe
infrastructură, deci taxa pe stâlp, şi cea de-a doua este taxa pe combustibil de 7 eurocenţi care,
de fapt, s-au transformat în 11, ca urmare a aplicării TVA-ului şi a indicelui de inflaţie luat cu

doi ani în urmă. Deci creşterea preţului la combustibil şi taxa pe stâlp sunt principalele cauze
ale frânării economiei. Şi, în sfârşit, o altă cauză majoră este lipsa de proiecte pentru absorbţia
fondurilor europene. Sigur, acum se vede că regele e gol, iar minciunile lui Ponta şi
Teodorovici nu mai pot continua. Anul trecut au avut o creştere explozivă, pentru că au venit
facturi la plată, facturile din timpul Guvernului Boc. Anul acesta, când încă mai au proiecte în
execuţie de la Guvernul Boc, dar nu au făcut niciun proiect nou pe bani europeni pe
infrastructură, pe mediu - mă refer la proiecte mari - pe primele şase luni, absorbţia a crescut
cu numai trei procente, numai trei procente. Deci, în principal, acestea sunt cauzele pentru care
economia României a intrat în recesiune, în condiţiile în care încă îşi mai păstrează o uşoară
creştere pe primele şase luni faţă de 2013, dar economia este în recesiune după toate
standardele UE.
Vreau să subliniez că pe trimestrul al II-lea, România are cea mai mare scădere din Uniunea
Europeană, un procent. Ţări care mai au scădere, deci creştere negativă, sunt Germania cu
0,2% din PIB, Italia cu 0,2, Cipru cu 0,3. În rest, toate ţările sunt pe o creştere pozitivă, dar
România este singura ţară care are o creştere negativă, o scădere de un procent. Aceste lucruri
nu mai pot fi acoperite de propaganda pontistă. Proasta guvernare este o realitate. A avut toate
condiţiile de stabilitate macroeconomică, preluate de la Guvernul Boc. Prin incompetenţă şi
minciună, reuşeşte să creeze din nou dezechilibre. Este un semnal de alarmă pe care îl trag,
pentru că, repet, am mai trăit o dată acest proces, cu un guvern mincinos al lui Tăriceanu, şi ne
pregătim din nou să intrăm într-un astfel de proces de depreciere a situaţiei macroeconomice.
Încă nu este prea târziu, încă se pot lua măsurile adecvate evitării unei intrări în criză, dar criza
este aproape, suntem în recesiune. Pe acest fond, astăzi s-a lansat corul mincinoşilor, corul
incompetenţilor, când prim-ministrul şi, începând de astăzi, cu toată forţa, şi noii lui aliaţi în
dezechilibrarea economică a ţării, Alianţa Creştin Liberală, formată din PNL şi PDL, cer
convocarea Parlamentului pentru reducerea CAS-ului. Oameni buni, eu nu mai candidez şi îmi
doresc reducerea CAS-ului, dacă este posibilă. Rectificarea ne arată că nu sunt resurse de
reducere a CAS-ului nici măcar pentru anul 2014. Rectificarea făcută de Guvernul Ponta a fost
o rectificare negativă, chiar dacă el, învăţat de consilieri, de oamenii de PR, a spus poporului
că a făcut o rectificare pozitivă. Ea este negativă, pentru că au ascuns cifrele şi au făcut nişte
desene - rectificarea bugetară este un desen şi nu o realitate economică, un desen fantezist şi
nu putea să fie o rectificare pozitivă, atâta timp cât veniturile din impozitul pe salarii s-au
realizat pe primele şase luni doar în proporţie de 96,4%, ceea ce înseamnă un minus la bugetul
de stat de 26 de milioane. Veniturile din TVA s-au realizat în proporţie de 94,3%, ceea ce
înseamnă o neîncasare la bugetul de stat de 1,49 miliarde lei. Veniturile din accize s-au realizat
doar în proporţie de 97,4% pe primele şase luni, ceea ce înseamnă o neîncasare de 301
milioane de lei şi, în sfârşit, contribuţiile sociale, deci acolo de unde se plătesc şi pensiile, care
şi aşa au buget cu un deficit de 12,5 miliarde pe anul acesta, deci contribuţiile sociale s-au
realizat doar în proporţie de 98,3%, ceea ce înseamnă 478 de milioane neîncasaţi faţă de

planificat. În aceste condiţii, ideea promovată - eu le-aş spune la toţi, la un loc, USL, pentru că
asta sunt - Ponta cu liberalii şi PDL-ul sunt USL, pentru că liberalii fiind majoritari, au şi
candidatul la prezidenţiale, practic, fac politica pe care au făcut-o alături de PSD, demagogie şi
minciună - vor să obţină avantaje în campania electorală pe tema CAS-ului, în condiţiile în
care România nu poate să facă acest lucru, nu avem resurse. Vor să-i amăgească pe cei din
economie, pentru că reducerea CAS-ului nu o fac pe seama părţii din salariu, pe care îl
încasează lucrătorul, ci lasă bani la companii. Deci reducerea CAS-ului nu face altceva decât
să accelereze intrarea în criză, prin accentuarea masivă a deficitului la fondul de pensii. Vă
repet, am văzut această realitate, acest film l-am trăit pe pielea mea şi îi avertizez pe români să
nu se lase păcăliţi, pentru că dacă se lasă păcăliţi, la anul ei vor plăti costul naivităţii. Ieşirea
din criză se va face pe spinarea românilor, dacă apucăm să intrăm în criză. Nu am să uit
niciodată 2010, cu măsurile care au fost impuse pentru a ne reechilibra, după nişte acţiuni,
măsuri propagandistice care vizau câştigarea alegerilor de către Tăriceanu şi gruparea lui,
căreia nu i-a fost milă de populaţie, a amăgit-o cu nişte venituri suplimentare, după care a venit
factura crizei. În momentul de faţă consider că, în mod egal, liderii marilor formaţiuni politice
de la putere şi de la opoziţie sunt la fel de iresponsabili şi mincinoşi, fie că vorbim de Ponta,
fie că vorbim de Iohannis, fie că vorbim de Blaga. Clamează reducerea CAS-ului şi vor băga
ţara în criză. Dacă mizează că, dând un vot în Parlament, pentru a doua oară o să tergiverseze
legea, vreau să vă spun că este foarte puţin probabil să o pot face, pentru că eu n-am întors-o
pe motive constituţionale. Nu există în conţinutul ei formulări care să vizeze atacuri la
Constituţie, ci întoarcerea legii în Parlament am făcut-o pe oportunitate şi pe realitatea
resurselor financiare pe care le are bugetul. Îi avertizez să nu se joace cu ţara de dragul
minciunii electorale. Nu toate minciunile din campanie sunt acceptabile. Cele prin care
prăbuşeşti ţara, o bagi în criză sunt inacceptabile. Altfel, sigur, pot să mintă şi depinde cât îi
suportă populaţia. Eu consider că momentul în care fac această declaraţie este nepotrivit. Toată
lumea este cu gândul la Sfânta Marie şi, apropo de asta, ŤLa mulţi ani!ť cu anticipaţie tuturor
celor care au numele legat de marea sărbătoare de mâine, dar mi s-ar fi părut inadmisibil să las
această declaraţie extrem de importantă, acest avertisment, să-l las pentru săptămâna viitoare.
O spun încă o dată - în mod egal, PSD, PNL şi PDL îi mint pe români pentru a le lua voturile,
îi mint pe cei din economie pentru a obţine bani de campanie, că ei se bat să le reducă CAS-ul.
Vor băga ţara în criză. Suntem doar în recesiune acum. Introducerea reducerii CAS-ului va
crea un gol de resurse mult prea mare în raport şi cu celelalte obligaţii pe care ni le-am asumat,
iar eu o spun public: dacă se introduce reducerea CAS-ului, România pierde acordul cu Fondul
şi cu UE, cu implicaţiile care decurg de aici, din punct de vedere al credibilităii şi din punct
de vedere al top-up-ului de la UE pentru proiectele cu bani europeni, se vor pierde 10% din
contribuţiile UE la proiectele din România. Mi-ar fi uşor, pentru că eu îmi predau mandatul
înainte să vină efectele unei astfel de măsuri, de reducere a CAS-ului, dar vreau să ştie că eu
am spus populaţiei şi celor din economie că sunt minţiţi acum. Sigur, sunt şi soluţii de

revenire. Prima soluţie este anularea taxelor suplimentare introduse pe economie. Şi economia
îşi va da drumul din nou. Anularea taxei pe stâlp, revenirea la vechiul preţ al combustibilului
ar ajuta economia să înceteze să mai gâfâie. Acum este la stadiul la care gâfâie şi trebuie
făcută din nou să respire normal. Nu reducerea CAS-ului va avea efect pe revenirea la o
respiraţie normală a economiei, ci extragerea din economie a poverilor suplimentare, care
oricum n-au făcut bugetul mai fericit, dimpotrivă. Deci acesta era semnalul pe care am dorit
să-l trag astăzi.
Văd că şi INS, care a lansat o minciună prin omisiune, revine şi îşi aduce aminte că a folosit
un formular standard din 2009. Cum este posibil să ne spune UE că am intrat în recesiune, şi
nu Institutul Naţional de Statistică al ţării noastre? Am impresia că este a treia instituţie care
capotează sub presiune politică şi vine să completeze salba de instituţii puse sub control
politic, alături de Avocatul Poporului şi de CNA. Ce a făcut astăzi INS este ca scoaterea
siguranţei la CNA. Au scos şi ei puţin siguranţa, ca să poată minţi Victor-Viorel. Ei, şi ce au
făcut rău? Au făcut ce a făcut şi şeful lor: au plagiat un formular din 2009 şi de asta au omis să
spună ţării că a intrat în recesiune. Da. Vă mulţumesc. Vă doresc weekend plăcut, sărbători cu
bine şi, încă o dată, ŤLa mulţi ani!ť tuturor acelora care au numele legat de marea sărbătoare
de mâine! La revedere!"
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