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Presedintele si premierul au vrut sa arate in
forta ca au invins
De la golf si din Vama Veche, cu cec-ul de 29 de miliarde de euro pe care il
va aduce la Bucuresti sefa Comisiei Europene, presedintele si premierul au
vrut sa arate in forta ca au invins. In rest, cresterile de pret si falimentele fac
parte din capitalism.
Un scurt review al situatiei din Romania:
1. Presedintele Iohannis i-a invins pe cei de la USR/PLUS in criza politica: imbracat in alb ca sa
iasa in evidenta, de la golf - un sport care nu este deloc exclusivist, dupa cum spune el, si se
poate practica la orice varsta - a transmis rivalilor politici ca a castigat pariul cu Florin Citu, care a
rezistat neasteptat de bine asaltului celor de la USR/PLUS. De la Vama Veche, imbracat in
negru, premierul a transmis, prin relaxarea afisata, ca deja a castigat lupta cu Orban pentru
conducerea PNL si ca de acum partidul este al lui, ca si guvernul, fie el si minoritar.
2. Luni, pe 27 septembrie, peste o saptamana, este asteptata la Bucuresti Ursula von der Leyen,
presedinte Comisiei Europene, pentru a aproba oficial PNRR-ul Romaniei, de 29 de miliarde de
euro, felicitand astfel autoritatile politice de la Bucuresti. Va fi o victorie pentru Iohannis si Citu, iar
puterea lor va creste si mai mult avand in administrare miliardele de euro de la Uniunea
Europeana, o buna parte dintre ele fiind imprumuturi.
3. City Insurance, cel mai mai asigurator de RCA de pe piata, cu 3 milioane de clienti, a fost
trimis in faliment de ASF, Autoritatea de Reglementare Financiara, deschizand seria de intrebari
legate de cine este de vina si cine va plati pentru acest lucru. Premierul Florin Citu a spus ca in
capitalism se mai intampla astfel de falimente si a dat asigurari ca nimeni nu va avea de pierdut,
dintre clienti. Nu parea foarte interesat sa afle cum s-a ajuns aici.
4. Preturile la gaze si energie au crescut si vor creste, dupa cum arata tranzactiile incheiate de
pe acum pentru anul urmator. in contractele la termen pentru 2022, producatorii vand Mwh la
peste 400 de lei, iar pentru 2023 pretul este mai mare fata de inceputul acestui an, cand energia
se tranzactioneaza la producator la un pret cu peste 50% mai mult. Nimeni nu stie acum care va
fi impactul in economie a cresterilor de pret de la energie si gaze, dar cand vor veni facturile in
iarna, atunci se va vedea cine rezista, mai ales la companiile mari consumatoare de gaze si
energie.
5. Premierul Florin Citu a anuntat ca salariul minim va creste cu minimum 8% si s-ar putea ca

termenul de intrare in vigoare sa nu mai fie la 1 ianuarie, ci chiar din octombrie sau noiembrie.
Probabil ca si premierul a convins ca majorarea salariului minim pe economie reprezinta cea mai
buna masura economica in timpurile de astazi, mai ales ca trebuie sa tina sub control deficitul
bugetar si chiar sa-l reduca, ceea ce inseamna ca nu mai are la dispozitie aceasta masura de
impulsionare a economiei.
6. Ultima ora: Liviu Dragnea, eliberat conditionat, a inceput sa faca dezvaluiri despre PSD,
despre liderii din fruntea partidului. Daca Florin Citu era considerat cel mai bun agent electoral
pentru PSD, acum Dragnea poate fi considerat cel mai bun agent electoral pentru PNL si
Iohannis.
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