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Cântarea Moldovei, un exemplu pentru România lui
Johannis

de Sorin Ioniță 

Faptul că Iohannis a vizitat Moldova săptămâna trecută e un prilej să aruncăm şi noi o
privire invidioasă peste gard.

 

„În contextul slăbiciunilor Rusiei... Occidentul... a preluat România în NATO şi UE şi, în

numai zece ani, cu o viteză inimaginabilă la scară istorică, a terminat-o! I-a luat sub control

resursele naturale, distribuţ iile de energie, băncile, pădurile, pământurile, industriile care îi

erau de folos (pe restul dându-le la fier vechi), retailul, întregul rulaj al banului. N-a mai

rămas nimic important (strategic, cum se spune) în mâna românilor! Din punctul de vedere

al controlului economic, românii au ajuns străini în propria ţară: un exemplu, pentru cărţ ile

de istorie, de cucerire cu eficienţă de către străini a unui teritoriu, chiar dacă încă numit

ţară!“

 

Acest pasaj punctat cu multe semne de exclamare, marcă neîndoioasă a scriiturii analit ice,

aparţ ine unui vechi (ehei, pe vremuri) colaborator al revistei 22, anume economistul Ilie

Şerbănescu (vezi http://gandeste.org/general/ilie-serbanescu/41155). L-am citat aici nu în

răspăr, cum e obiceiul pe la noi, ci pentru că mi se pare ilustrat iv pentru modul cum

gândesc foarte mulţ i români; mi-e şi frică să mă gândesc câţ i. Cu alte cuvinte, îl iau pe om

în serios, ca economist ce se află – iar eu nu.

 

Şi ce să vezi? Luând întrebarea de cercetare a d-l Şerbănescu la microscop şi făcând ochii

roată în regiunea noastră, descoperim că un asemenea tărâm ferice, pe care Rusia, în

ciuda slăbiciunilor ei pasagere, nu l-a pierdut de sub protecţ ie, deci perfidele NATO şi UE

nu l-au putut termina economic ca pe România, există în realitate. Acest pământ

binecuvântat se cheamă Republica Moldova şi el este contrafactualul perfect pentru a

judeca cum ar fi putut şi România să fie, fără aceste cedări istorice laşe şi catastrofale.

Faptul că Johannis a vizitat Moldova săptămâna trecută, deşi evenimentul ca atare n-a

putut acoperi mediat ic păţaniile cu sut ienul d-nei Udrea, e un prilej să aruncăm şi noi o

privire invidioasă peste gard.

 

În acest stat mic, dar vioi, neatârnat şi neprăduit de Occident, pădurile, pământurile şi

rulajul banului sunt strict în mâna poporului, deoarece n-au existat nici rest ituiri de

proprietate păgubitoare, nici vreo înrobire (încă) faţă de finanţa vest ică, deci moldoveanul
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TGG - usi interior de rând n-are de ce să se simtă străin în propria ţară, ca românul de la noi. Distribuţ iile de

energie şi băncile, adică lucrurile importante şi strategice, au fost ferite de vreo adiere de
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energie şi băncile, adică lucrurile importante şi strategice, au fost ferite de vreo adiere de

capital de mult inaţ ională, fiind păstrate cu grijă în mânuşiţa grijulie a capitalului autohton,

conform cunoscutei teorii de mare succes regional „prin noi înşine“.

 

Recomandarea editorilor

Edit ie scrisa | Andrei Cornea
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Resursele naturale, aşijderea, au rămas sub controlul strict al poporului suveran, prin

reprezentanţii săi aleşi, care le-au administrat patriot ic şi product iv, iar nu în bătaie de joc,

cum s-a întâmplat în România aservită corporaţ iilor. În retail, cum îi zice cu un termen în

Edit ie scrisa | Andrei Cornea

NU finanțării publice a campaniilor

electorale!

De ce ar trebui eu, ca plăt itor de impozite,
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Magazin online cu ceasuri

de mana

cum s-a întâmplat în România aservită corporaţ iilor. În retail, cum îi zice cu un termen în

limba barbarilor cuceritori d-l Şerbănescu comerţului cu amănuntul, nu s-au făcut decât

cedări minime, ici-colo, câte unui lanţ de mâna a doua, precum Metro, rămânând în

principal tot în ograda moldovanului gospodar, spre mulţămirea tuturor cu produse bune,

De ce ar trebui eu, ca plăt itor de impozite,

să subvenționez implicit  part ide pe care nu

le doresc la putere, ...
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---

principal tot în ograda moldovanului gospodar, spre mulţămirea tuturor cu produse bune,

multe şi ieft ine.

 

Mai mult: chiar în vremuri incerte, precum aceşt i ani din urmă cu regim (vezi Doamne) pro-

UE, conducătorii de la Chişinău au avut inteligenţa şi diplomaţia de a juca pe degete perfizii

reprezentanţi ai UE şi cozile lor de topor din România, care, terminând de supt sângele

norodului de dincoace de Prut, ar fi vrut fireşte să înt indă ţeava de supt şi dincolo. Dar

Edit ie scrisa | Andreea Pora

Testul lui Iohannis și campania anti-

DNA

Falsă sau nu, ideea că just iț ia s-a eliberat

de abia acum complet de ingerințe polit ice

câșt igă ...
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guvernarea abilă şi patrioată din Moldova a mers inteligent la două capete, spunând

vest icilor tot ce voiau ei să audă, dar, pe la spate, vânzând act ivele importante, strategice,

precum aeroportul Chişinău, unor druji de-ai lor mai puţin implicaţ i în cercurile corupte ale

businessului internaţional, oameni de nădejde de prin regiune, pe care te poţi baza că n-o

să fugă cu el în spate la Washington.

Şi ghinionul a făcut să pice fostul guvern chiar

când se anunţase o nouă mişcare strategică:

Edit ie scrisa | Sever Voinescu

"De ce tocmai acum?" sau despre

însușirea reformatoare a dezastrului

Toată lumea ajunge la concluzia că este

necesară o anume schimbare. Nimeni, însă,

nu face nimic. ...
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când se anunţase o nouă mişcare strategică:

privat izarea căii ferate cu un holding de profil din

Est, specializat în eficient izare prin management

patriot ic. Dar nu e t impul pierdut, deoarece noul

premier e un tânăr dinamic, pilot de raliu în

privat, care a fost manager de firmă pe zona

Azerbaidjan, deci există şansa ca planul să nu

Edit ie scrisa | Sorin Ioniță

Cântarea Moldovei, un exemplu

pentru România lui Johannis

Faptul că Iohannis a vizitat Moldova

săptămâna trecută e un prilej să aruncăm şi
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Azerbaidjan, deci există şansa ca planul să nu

moară, nici să nu deraieze – să zic aşa – în direcţ ii

dăunătoare. Şi, oricum, bine este să nici nu se

privat izeze aşa mult, ci puţ in şi select iv, că e

păcat să se piardă cultura inst ituţ ională şi

managementul performant acumulat în atâtea

decenii de întreprinderile de stat şi obşteşt i ale

Moldovei, de la bombonele până la administrarea

de imobile. Evitarea privat izărilor şi legarea de Est,

Edit ie online | Dan Tapalaga

Ghinion, nu mai pot arunca vina pe

Basescu. Au gasit insa noii dusmani:

Denuntatorul, Forta Obscura, Strainul

Ce simplu era cand, oricine se trezea

anchetat de procurori, putea arunca rapid

vina pe Traian Basescu, se autoproclama ...
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de imobile. Evitarea privat izărilor şi legarea de Est,

acest spaţiu de securitate, bunăstare şi stabilitate monetară, va asigura şi pe mai departe

cetăţeanul moldovean că ţara sa nu va avea trista soartă a României, ajunsă un stat

fascist, autoritarist şi în disoluţ ie, unde omul nu mai are somn de zăngănitul cătuşelor, o

adevărată republică a procurorilor.

 

Sigur, nimic nu e perfect pe lume şi există mici dificultăţ i de parcurs, cum ar fi aia că la

început de 2015 s-a pornit în Moldova o mare panică valutară, generată de căderea bruscă

a leului cu până la 40% şi creşterea corespunzătoare a preţurilor unor art icole de consum,

cum ar fi hrana zilnică. Sau că aceste nefericite trenduri, ce vor fi rezolvate amuş-amuş de

guvern, le urmăresc în oglindă pe cele ale rublei ruseşt i, de care part idul cu cele mai multe

voturi la urne propunea ca Moldova să-şi lege soarta, întru bunăstare şi propăşire, nu mai

departe de noiembrie trecut.

Subiectele zilei

Executivul aproba o Ordonanta care

permite ca salariile unor directori si

administratori in companiile de stat sa

nu mai fie limitate

Executivul a aprobat un proiect de

Ordonanta privind unele masuri de polit ica

fiscala. Una ...
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Sau că în 2014 invest itorii autohtoni se zice că ar fi scos ilegal din sistemul bancar (şi din

ţară) vreun miliard de euro, adică 17% din PIB. O calomnie: dacă i-au scos, înseamnă că le-

a trebuit lor la ceva, că nu se îngroapă nimeni cu atâta bănet. Staţ i linişt iţ i că o să-i aducă

îndărăt când nu le mai trebuie, deoarece capitalul naţ ional nu face porcării din astea ca

băncile occidentale, care au ruinat România, Polonia, Ungaria şi alte ţări aservite, după cum

vă spune orice analist de bună-credinţă pe Facebook şi Russia Today. Important e, cum ar

zice d-l Şerbănescu, că poporul suveran, deşi a pierdut pe moment din buzunar bănuţii, a

rămas stăpân de necontestat pe rulajul lor.

Un articol publicat in pagina de opinii

a New York Times critica DNA si lupta

anticoruptie din Romania. Autorul,

director de ONG si lobbyist pentru

industria tutunului, vorbeste despre o

cruciada neliberala

Un art icol a fost publicat in pagina de opinii

a cot idianului american New York Times, in

...
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Ar mai fi şi măruntul detaliu că în 1990 România şi Moldova plecau la drum cu aproximativ

1.000 dolari per capita PIB, iar azi România încălecată, aservită, prăduită de Occident, în

care norodul păşeşte pe stradă cocoşat, umilit  şi înstrăinat, a ajuns la 12.000 dolari. Iar

Moldova suverană şi ferită de toxinele corporat iste vest ice a urcat spectaculos la 2.000

dolari. Să nu uităm însă că banii nu reprezintă totul în viaţă, nu aduc fericirea, ba chiar

uneori vin cu tot felul de necazuri, deci e bine ca omul să fie mulţămit cu ce are, că se şt ie

Mama premierului Victor Ponta,

audiata ca martor la DNA in dosarul

fraudarii fondurilor europene

Mama premierului Victor Ponta, Cornelia

Naum, s-a prezentat joi dimineata la sediul

Direct iei ...
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uneori vin cu tot felul de necazuri, deci e bine ca omul să fie mulţămit cu ce are, că se şt ie

stăpân în ograda şi casa lui. Să-şi mai înalţe gândul de-acuma şi la cele sfinte, că dacă dă

Dumnezeu ploaie la vreme, n-om muri noi de foame nici anul ăsta.

 

* Sorin Ioniţă este analist de polit ici publice ExpertForum (EFOR)

Senatorii RESPING introducerea

PLAGIATULUI ca INFRACTIUNE in Codul

Penal. Cum argumenteaza Executivul

decizia

Senatul a respins un proiect de lege care

prevedea ca plagiatul sa devina infranct iune

in ...
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Comentarii (7)

 

Cancelarul Angela Merkel: Ucraina

trebuie sa recupereze controlul asupra

granitei cu Federatia Rusa. Europa

este pregatita pentru noi sanctiuni

Cancelarul german Angela Merkel a

declarat, miercuri, ca europenii sunt

pregatit i sa impuna ...
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>>> ADAUGA COMENTARIU <<<

04.03.2015 | Felix a scris:

Privire retroact iva 1996 - 2000. Constantinescu presedinte, Ciorbea prim-ministru,

Serbanescu ministrul economiei samd. Cum au reusit nulitat ile astea sa bage Romania in

NATO si EU... aproape ca t ine de miracol.

Raspunde acestui comentariu

03.03.2015 | Radu Popescu a scris:

Domnul Serbanescu confabuleaza, in Romania benzina, gazul, aluminiu sunt monopol

rusesc.

Raspunde acestui comentariu

03.03.2015 | profesoru a scris:

Ii dau dreptate d-lui Ionita. Si eu sunt pentru atragerea de capital occidental si am mai

multa incredere in managementul occidental decat in cel romanesc.// Problema e ca

stat ist icile arata diferit . Pe 2014 PIB/loc in Romania a fost ceva mai mic, de 10.000

dolari. Iar in Moldova avem in 1992 doar 200 dolari/loc.(stat ist ici FMI), nu 1.000

dolari/loc. Adica raportul de 1:5 intre Moldova si Romania s-a mentinut in ciuda polit icilor

economice diferite.// Ar putea fi dovada faptului ca invest it iile straine nu rezolva

problema fara reforma clasei polit ice si a administrat iei.

Raspunde acestui comentariu

03.03.2015 | MIHAI 2 a scris:

Sa va spun drept nu am ajuns niciodata la Chisinau, oras care nici nu se numara printre

proiectele mele turist ice imediate. Poate si pentru ca nu doresc sa candidez la

presedint ie si deci nu exista riscul ca vreo gasca mediat ica s-a isi incrunte la mine

fet isoara altfel vesnic purtatoare de zambet tamp: Cuuum . nu at i fost la Chisinau ????

Totusi , trebuie sa recunoastem ca , desi au fiecare in buzunar cate 12 mii stat ist ice de

EURO , romanii merge pe strada exact asa cum spuneti .... COCOSATI SI UMILITI .

Probabil si instrainat i - pentru ca nu despre PIB spunea acolo Ilie Serbanescu , ci despre

umilinta de a nu mai conta in propruia tara. De-aia proiectele mele turist ice raman

Londra, Parisul, Amsterdamul , locuri unde nici localnicii , nici vizitatorii , nici macar romanii

sau romanii din Moldova venit i in plimbare sau la munca nu calca cocosati, umilit i sau

instrainat i. Asta o st im cu tot ii

03.03.2015 | sorin a raspuns:

Pai si atunci de ce va duceti ca sa va simtit i bine acolo de unde va vin umilirile?

03.03.2015 | inteleptu a raspuns:

....pentru ca are fet isoara purtatoare de zambet tamp...

04.03.2015 | A. B. a raspuns:

De fapt, tocmai pe la Londra, Paris Ĺi Amsterdam romĂ˘nii calcÄ cocoĹaĹŁi, umuliĹŁi Ĺi

ĂŽnstrÄinaĹŁi. Ĺi evitÄ sÄ vorbeascÄ tare ĂŽntre ei, pentru a nu fi recunoscuĹŁi drept

romĂ˘ni. (Acum cĂ˘teva zilei, la periferia Romei au fost incendiate mai multe maĹini

cu numere romĂ˘neĹt i.)

Raspunde acestui comentariu

1

RESURSE ONLINE

Grupul pentru Dialog Social

TAG-URI

pensiile militarilor recalculare Crin

Antonescu Fondul Proprietatea Victor

DESENAND (CA) LUMEA

...

Contact
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