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Reactia unui patron roman dupa motiunea de
cenzura
O discutie joi la pranz cu proprietarul unui restaurant din Bucuresti, cand se
numarau voturile la motiunea de cenzura si cand Rares Bogdan si Ludovic
Orban, liderii PNL, isi savurau victoria la televizor ca a cazut guvernul
Dancila, ca a cazut PSD-ul care a facut atata rau in aceasta tara, afirmand ca
daca presedintele Iohannis le va cere, ei sunt pregatiti sa preia guvernarea.
“Stii ceva, nu am votat niciodata cu PSD, tot timpul am votat cu liberalii, dar sincer iti spun ca cel
mai bine mi-a mers cu businessul si am castigat cel mai mult cu PSD-ul la guvernare! Tot aud ca
PNL vrea sa mareasca taxele, eu sper sa nu faca acest lucru!”, imi spune patronul, uitandu-se la
televizor.
Reactia lui poate fi singulara, dar tare ma tem ca nu este.
Din 2012 incoace, PSD-ul lui Ponta a scazut TVA-ul, in special la alimente, ceea ce s-a vazut in
businessul de restaurante, a crescut salariile, a venit cresterea consumului, care a adus si
cresterea economica. PSD-ul lui Dragnea a continuat sa creasca salariile si mai mult, a dat
facilitati fiscale in stanga si in dreapta, a scazut fiscalitatea pe microintreprinderi, a redus
impozitul pe venit de la 16% la 10%, a impulsionat piata constructiilor.
Poate pentru PNL celebra ordonanta OUG 114 data de Dragnea si Valcov a fost o crima, dar
pentru proprietarul de restaurant taxarea bancilor este chiar bine venita, avand in vedere ca
bancherii nu au cea mai buna imagine in randul antreprenorilor. Problema fiscalitatii din domeniul
energiei, comunicatiilor si gazelor nu reprezinta o chestie de viata si de moarte pentru
antreprenorii romani, ci mai mult pentru multinationalele care detin principalele active.
Problema este ca PSD, in cei opt ani de guvernare din 2012 incoace, a dat mai mult masuri de
dreapta decat de stanga, dar paradoxal, cei de dreapta - antreprenorii, patronii - nu-i voteaza nu
pentru ca nu apreciaza masurile, ci pentru ca nu da bine sa spuna ca voteaza cu PSD-ul.
PSD a mentinut facilitatile fiscale pentru IT-isti, dar IT-istii nu-i voteaza deloc.
PNL nu imbratiseaza aceste facilitati fiscale, asta prin prisma declaratiilor anterioare ale liderilor
PNL, si vom vedea care va fi reactia IT-istilor daca facilitatile vor fi modificate.
Dincolo de parerile lor fata de un lider politic sau altul, fata de un partid sau altul, antreprenorii se

uita la businessul lor, se uita in conturile lor si se uita la cat cheltuie clientii si la starea lor de spirit.
Din 2012 incoace, de cand PSD a preluat guvernarea, economia a crescut cu 73% la nivelul PIBului, exporturile au crescut cu aproape 80%, salariul mediu s-a dublat de la 1.500 de lei la 3.000
de lei net, iar numarul locurilor de munca nou create a crescut cu aproape 700.000. Cursul
valutar leu/euro a ramas extrem de stabil, cu o crestere de numai 7%, iar dobanzile la lei,
monitorizate prin intermediul ROBOR, au scazut de la 6% la sub 1% in 2017 si 3% in acest
moment.
Inflatia a scazut din 2012 pana in 2017 de la 4% la sub 0%, pentru a creste acum la aproape 4%.
Dar cresterile salariale si explozia consumului au determinat o explozie a deficitului comercial,
care va depasi 15 miliarde de euro in acest an, mai mult decat in 2008, cand a inceput criza.
Problema PSD-ului vine din coruptie, lipsa de infrastructura, din inrautatirea sanatatii si caderea
spitalelor ca infrastructura, si din realitatea anchilozarii educatiei, care nu face fata timpurilor
actuale si cerintelor de pe piata muncii.
Desi puterea de cumparare a crescut, oamenii sunt nemultumiti, ceea ce face ca neincrederea in
propria tara sa se mentina la cote ridicate, iar trendul de plecare din tara sa continue.
Ce parere ai despre melodia de mai jos?
imi place foarte mult/E piesa mea favorita
imi place
imi este indiferenta
Mi-a placut, dar m-am saturat de ea
Nu imi place
Sunt de acord cuPolitica de confidentialitate.
DESCOPERA RASPUNSURILE
PSD-ul avea balastul Dragnea, care s-a rezolvat prin trimiterea presedintelui partidului la
inchisoare, are balastul Viorica Dancila (vorba lui Marian Oprisan, unul dintre baronii PSD: Cand
cauti pe Google Viorica Dancila iti apare “proasta Romaniei”) si are problema de coruptie,
Romania fiind marketata voit si nevoit ca cea mai corupta tara din Europa (de parca Microsoft nu
stia ce se intampla mai departe cand a incheiat contractele de vanzare de aplicatii cu Claudiu
Florica).
PNL a rezolvat problema propriilor baroni la alegerile euro-parlamentare prin faptul ca l-a
promovat public numai pe Rares Bogdan, iar pe ceilalti lideri, la fel de jupani locali ca pesedistii, ia ascuns.
Desi are mai multi prieteni liberali - aici incluzandu-i si pe cei din ALDE - decat pesedisti,
proprietarul restaurantului se intreaba de ce a vrut PNL sa vina la guvernare acum, ca nu
intelege.
Mai ales ca a auzit ca vor sa mareasca taxele. Ca vor sa dea 400.000 de bugetari afara, asta nu
e o problema, chiar o saluta.
Asa, pentru istorie, pe vremea PNL-ului lui Calin Popescu Tariceanu - care a condus guvernul din
2005 pana in 2008 - s-au angajat cei mai multi bugetari, vreo 300.000, iar de atunci asa a ramas.

Dragos Anastasiu, patronul Eurolines, unul dintre liderii Camerei de Comert Romano-Germane si
apropiat de presedintele Iohannis, a luat problematica economica a Romaniei si o discuta din
perspectiva PNL la televizor si in conferinte. El spune ca sunt prea multi care cara hartii in
institutiile bugetare, si daca este necesar, dupa o analiza realista a bugetului si a finantelor
publice, s-ar putea sa se apeleze si la cresteri de taxe.
Multe lume din business nu intelege de ce PNL vrea sa vina acum la guvernare, sa faca ce, ca
nu e foarte clar, ca nu oameni si ca PSD, care controleaza administratia din Romania de la
esalonul doi in jos, ii vor manca de vii, asa cum s-a intamplat cu guvernul tehnocrat Ciolos, care
nu s-a remarcat prin nimic, dar a decontat toate costurile guvernarii in contul PNL la alegerile
parlamentare din 2016.
Atunci, electoratul PNL, antreprenorii, corporatistii, patronii, cei care teoretic voteaza cu dreapta si
nu vor vota niciodata cu PSD, au ramas acasa uitandu-se la televizor, ceea ce a permis PSD-ului
sa castige alegerile parlamentare cu 46%, un procent pe care nu l-au avut nici in perioada de
glorie.
Teama celor care voteaza traditional cu liberalii este ca la fel se va intampla si acum in PNL,
partid care va fi lasat sa-si asume singur guvernarea, va plati singur toate gaurile si bombele
bugetare pe care le-a lasat si pe care le-a pus PSD.
Victor Ponta a dat voturile pentru caderea guvernului Dancila, dar nu vrea sa vina la guvernare,
el preferand sa astepte sa se alieze cu PSD si sa preia puterea cand PNL se va prabusi.
USR, care intr-o zi este Barna, intr-o alta zi este Ciolos, si-a pierdut din putere odata ce Dragnea
nu a mai fost o tinta. USR nu vrea sa intre acum la guvernare pentru a nu-si eroda baza
electorala.
Daca PNL va veni cu majorari de taxe si impozite, indiferent daca vor fi la adresa companiilor,
microintreprinderilor sau angajatilor, vor plati scump din punct de vedere politic.
Antreprenorii, patronul de restaurant, nu vor uita acest lucru.
Nu vor vota cu PSD, dar nici nu vor mai vota cu PNL.
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