,,Soluţii alternative la austeritate. Un alt fel de model de
dezvoltare economică şi socială în România’’
- Bucureşti, 27 iunie 2013 -

Ce fel de model economic pentru România?
Factorii de decizie din sectorul public şi privat, precum şi decidenţii politici
din România ca şi din restul Europei trebuie să analizeze atent implicaţiile
ultimilor cinci ani în materie de guvernanţă economică. Există deja dovezi
solide care arată că răspunsurile de la nivel naţional şi european la criza
economică, caracterizate în principal prin măsuri dure de austeritate prin
tăierea chetuielilor publice şi reducerea de salarii, servicii publice şi
proprietate publică au împins economiile europene şi mai adînc în recesiune.
Mai mult, cercetări recente atrag atenţia asupra faptului că aceste măsuri nu
doar – împotriva retoricii oficiale – au eşuat în restabilirea situaţiei şi
relansarea creşterii economice, dar pe termen lung au pus în pericol
perspectivele de redresare economică şi de progres social. România,
împreună cu alte state europene, are nevoie să abordeze întrebări
fundamentale legate de modelul economic şi de perspectivele sociale dorite
pentru a răspunde provocărilor specifice unei pieţe slab capitalizate, un buget
public mic şi gospodării individuale sărace, dar şi pentru a pune bazele unui
alt fel de model de dezvoltare.

Investiţii sociale împotriva sărăciei şi a inegalităţii
Săracia şi inegalităţile sociale sunt în creştere în aproape întreaga Europă. Pe
piaţa muncii un număr din ce în ce mai mare de oameni duc o luptă constantă
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pentru a ţine pasul cu cerinţele de calificare rezultate din schimbările
economice contemporane. Degradarea socială, precaritatea şi perspectiva
eventualei excluderi sunt elemente ce se întâlnesc pe scară largă. La rândul
lor, sistemele de protecţie socială aflate în nevoie de o reformă urgentă nu mai
pot acţiona eficient pentru amortizarea săraciei şi a excluziunii. Cu o
inegalitate socială în creştere, societatea în întregul ei devine din ce în ce mai
segmentată, polarizată şi excluzivă. Există însă modalităţi prin care realitatea
economică şi socială a timpului nostru poate fi schimbată în bine.
Solidaritatea, oportunităţile egale şi justiţia socială pot contribui în mod
hotărâtor la prosperitatea economică şi, mai presus de toate, ne pot garanta
viitorul ca societate coezivă. Cum arată acele politici care pot genera
deopotrivă progres economic şi social?
Cine suntem ?
În octombrie 2012, peste o sută de intelectuali, activişti ONG, studenţi,
politicieni, reprezentanţi ai institutiilor locale şi jurnalişti au participat la
dezbaterea Societatea egalitară şi inamicii săi, organizată la Cluj-Napoca de
Centrul pentru Stiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (CESPRI) şi World
Vision România. Interesul considerabil provocat de acest demers, dar şi
importanţa problemelor evocate în timpul acestei prime întâlniri i-au
impulsionat pe organizatori să-şi lărgescă spectrul de activităţi fondând
Institutul pentru Progres Social.
IPS are o vocaţie practică, fiind nu numai o platformă intelectuală, ci şi un
important laborator pentru conceperea, organizarea şi punerea în practică a
politicilor publice. IPS nu-şi propune să se substituie vreunei formaţiuni
politice, ci să promoveze idei, soluţii şi alternative pentru o guvernare
echitabilă, să devină centrul de cercetare şi analiză care să exprime punctul de
vedere al stângii intelectuale din România.
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