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Vineri, 23/09/2011
Potrivit Wall-Street.ro, in primele 6 luni de la lansarea programului, prin care statul oferea
10.000 euro antreprenorilor sub 35 de ani, pentru a-si deschide afaceri, au fost infiintate 4.510
companii, din care un sfert, 1.115 au fost deja inchise, conform datelor furnizate de Patronatul
Tinerilor Intreprinzatori din Romania.
Previziunea pe care am facut-o, la lansarea acestui program populist, care nu are nimic de-a
face cu ideea de business, dimpotriva, a fost ca va esua. Astazi avem dovada indeplinirii
acestei previziuni.
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Mai mult, inchipuiti-va ce se intampla in mintea si constiinta tinerilor care au creat cele 1.115
companii, inchise deja:in loc sa realizeze ca in afaceri numai capitalul, financiar, uman,
etc. naste capital si nu populismul si demagogia desantate, au inteles ca mana intinsa la
guvern ar putea sa le serveasca interesele. Acesti tineri au fost inselati, s-a profitat de
nevinovatia si lipsa lor de experienta, devenind cobaii cinismului populist, dornic, nu de
propulsarea lor in afaceri, ci de votul lor si al familiilor lor.
Trebuie sa inceteze ingerintele politicului in viata tinerilor, posibili muguri in domeniul
antreprenorial, care pentru a inflori, intr-un domeniu foarte greu, cel al afacerilor, nu au nevoie
de un soare toxic, ci de o lumina generata de profesionalism si inevitabil, capital.
Prin astfel de " ajutoare de la stat ", nu vom face decat sa transformam tinerii cobai, in
afaceristi mutand, nicicand generatori de valoare adaugata in acest spectru de activitate.
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