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Românii încă se uită
spre Europa

Consiliul IMM-urilor: România
are nevoie de Pilonul II de pensii
Andreea Andrei

Consiliul Național al IMMurilor din România (CNIPMMR)
a dezbătut luni, 5 iunie, în cadrul conferinţei de presă lunare, o serie de subiecte de
interes naţional cum ar fi im-

plicațiile GDPR pentru IMMuri, fondurile pentru coeziune
în viitorul buget al UE, “Investește în tine”, propunerea de
proiect a Guvernului care vizează 4 >>
acordarea de împrumuturi fără dobândă garantată
de stat pentru aproximativ 8
milioane de cetățeni şi pilonul
II de pensii.
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Situația politică este marcată de
incertitudini și lipsă de profesionalism.
Deficitul se prevede în creștere și banii devin
mai scumpi. Exodul masiv al românilor din
ţară devine cea mai importantă problemă a
României viitoare. Numai în ultimii 10 ani
au plecat peste 17% dintre ei. Devenim mai
puțini și mai bătrâni, ceea ce generează un
viitor instabil și lipsit de predictibilitate.
Românii de pretutindeni sunt doriți în
România și vrem să învățăm din
experiențele lor

Românii plecați sunt cea mai
importantă resursă și oportunitate
pentru România. Nici minele de
aur și nici petrolul nu egalează bogăția reprezentată de acești români
temerari care au plecat să-și împlinească destinul în alte țări, în mare
parte mai predictibile și mai dezvoltate.
Înainte de 1989, cei plecați erau
dușmani ai poporului și din păcate
această mentalitate, un pic schimbată, a fost întreținută și de către
mulți dintre politicienii postrevoluționari. Rațiu și Câmpeanu „nu au
mâncat salam cu soia”, apoi mineriadele, apoi viața grea și economia
precară, jefuirea ţării, terfelirea valorilor autentice, corupția instituționalizată, spiritul gregar și cățărarea
la putere a proștilor au dus la scăderea încrederii românilor în România.
Cu toate acestea, noi credem în
România și credem că prostia și
hoția pot fi combătute pas cu pas,
prin credință, muncă cinstită, prin
afirmarea răspicată a principiilor și
prin apostolat în mijlocul oamenilor.
Echipa RePatriot propune astăzi două dintre căile de acțiune
pentru ca românii din diaspora,
care au un puternic spirit de inițiativă, să fie invitați să se reconecteze cu Țara pentru a celebra
Centenarul: implicarea tuturor
autorităților locale în acțiunile
adresate românilor de peste hotare și recunoașterea compatrioților noștri care trăiesc și lucrează
în străinătate.
La 100 de ani de la Marea Unire
lansăm o nouă chemare către Administrația Publică Locală, către primari și consilieri, către oamenii cu
inițiativă din toate localitățile, să
luăm serios în considerare valoarea
celor plecați și să încercăm, prin
toate puterile, să-i ținem mai
aproape de noi.
Suntem același neam și sângele
apă nu se face. Să-i stimăm, să vorbim mai des cu ei, să-i chemăm
acasă și „să tăiem vițelul cel gras”
dacă se întorc. Să le arătăm oportunitățile de aici. Țara
are nevoie în conti2 >>
nuare de participarea,
investițiile și experiența lor. Atragerea capitalului uman și financiar
din diaspora este o ancoră de stabilitate, securitate şi, totodată, bază
pentru accelerarea dezvoltării economice.

