Guvernarea ca o joaca

Rezultatele După optsprezece luni de guvernare sub semnul Alianței D.A. pot ﬁ reduse la doar două
cuvinte: eșec total! În tot acest timp, personajele ce au dorit să ajungă în fotoliile ministeriale nu au arătat
altceva decât o luptă la baionetă pentru transferul afacerilor din sfera de inﬂuență a PSD că tre propriile lor
grupuri de interese. În loc să aibă în minte o strategie reală de dezvoltare a unei Românii aproape distruse de
jaful de După 1990, actualii noștri conducă tori au pus la punct o strategie de acaparare a sectoarelor
economice ce mai arătau încă aidoma unei vaci de muls. Consecințele le putem intui destul de ușor având în
vedere faptul că din patru în patru ani avem parte de astfel de tratamente. Explozia prețurilor, creșterea ratei
șomajului, creșterea ratei inﬂației, adăugarea de noi impozite, instabilitatea ﬁscala invocată de mediul de
afaceri, inexistența reconversiei sociale, scă derea exporturilor și creșterea importurilor, corupția
instituționalizată, păstrarea monopolului energetic, neincriminarea concurenței neloiale, birocrația excesivă,
haosul din sistemul de asigurări sociale, degradarea sistemului medical și scandalurile politice s-au răsfrânt
direct asupra populației. Să nu uităm că nimeni nu s-a ocupat de pregătirea ﬁrmelor românești pentru o
eventuală intrare în Uniunea Europeană , cu toate că există oameni plătiți să facă asta. Daca România va ﬁ
acceptată la 1 ianuarie 2007, mai bine de trei sferturi dintre IMM-uri vor intra în faliment datorită
necompetitivității lor pe piața Europeană . ținând cont de faptul că orice țară are nevoie de o clasă de mijloc
puternic conturată și neavând nici o îndoială că bugetul țării este alimentat în mare parte de că tre IMM-uri, pot
concluziona că România va primi o lovitură aproape fatală După numai câteva luni de la integrare. Practic, neam ﬁ putut bucura dacă economia intra în stand-by între 2004 și 2008, dar lucrurile nu sunt deloc așa. Regresul
este evident și ceea ce mă uimește cel mai tare este pasivitatea cu care se joacă în continuare Alianța D.A. cu
actul de guvernare. Ca o paranteză, în cazul în care situația nu se va schimba printr-o minune, sunt foarte curios

să aud ce le vor mai spune în viitoarea campanie electorală liderii PNL și PD celor de la PSD, pentru că singura
aﬁrmație adevărată în acest moment este dacă voi nu ași reușit să distrugeți țara, am dărâmat-o
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Văzând diletantismul cu care guvernează cei ce ne-au promis vrute și nevrute, m-am îndreptat cu gândul
spre necesitatea unor alegeri anticipate, însă în acest moment sunt convins că nu există nici o șansă ca vreo
formațiune politică să preia frâiele acestei țări aﬂată în derivă. Se vorbește din ce în ce mai mult despre o
iminenta remaniere, dar nu sunt indicate în mod oﬁcial ministerele ce vor ﬁ remaniate și nici nu sunt aﬁșate
rezolvările problemelor existente. De aici deduc că actualii guvernanți au realizat nemulțumirea electoratului și
încearcă acum o nouă pulverizare de praf în ochii acestuia printr-o remaniere de dragul remanierii. Neﬁind nici
un pericol vis-a-vis de răspunderea pe care o au guvernanții pentru eșecul evident al actului lor de guvernare,
nimeni nu are nici un fel de apăsare. Singura nenorocire a acestora vine din restructurarea ministerială ce ar
arunca într-un soi de șomaj politic clientela folosită pentru câștigarea alegerilor. Astfel, cealaltă clientelă de tip
economic, numită anatemizat și grup de interese, ar rămâne fără o susținere solidă și fără o garantare a
continuității avantajelor de care s-au bucurat până în acest moment.
Indolența celor ce ne conduc va împinge în scurt timp România într-o perioadă grea, efectele economice
negative atingând cote fără precedent, remanierea rămânând doar o răfuiala între liberali și democrați. De
români nu-i mai pasă nimănui.
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