Ioan Bâscă, Chestiunea zilei
Scumpiri, indexări, minciuni
Se pare că deviza acestui guvern este din rău în mai rău înspre binele final.
Acest guvern ce-şi trăieşte agonia a reuşit să împartă pe români în două: a făcut
miliardari peste noapte şi a sărăcit milioane peste zi. Starea de acum a românilor se
aseamănă cu cântecul moţesc „Munţii noştri aur poartă, noi cerşim din poartă-n
poartă”. Incapacitatea guvernului de a stabiliza moneda naţională, de a redresa
economia, de a pune capăt corupţiei şi îmbogăţirii ilicite, de a stăvili haosul şi a aşeza
democraţia în tiparele legii şi ale normalităţii îl condamnă definitiv. Condamnat de
mult chiar, el a rezistat, în ciuda tuturor valurilor care s-au făcut. Eu aş zice că el a
fost întreţinut artificial de plămâni artificiali, de aparate care i-au ţinut în viaţă trupul,
dar creierul, insuficient oxigenat, a fost incapabil să gândească altceva decât ceea ce a
gândit.
De astăzi toate s-au scumpit, carburanţii, energia electrică, pâinea. Dar staţi
liniştiţi, români, guvernul gândeşte măsuri de compensare 100% a acestor creşteri ale
preţurilor. Indexările vor fi făcute de la 1 iulie. Când vor ajunge compensările la
dumnevoastră, veţi vedea. Pînă atunci veţi sărăci şi mai mult, veţi înjura şi mai mult că altfel cum să-ţi descarci năduful şi necazul şi umilinţa că eşti sărac? Că actualul
guvern ne-a dus la sapă de lemn e clar ca lumina zilei. Sigur, guvernanţii aruncă
pisica moartă în spinarea F.M.I. sau B.I.R.D., a instituţiilor financiar-bancare
mondiale care condiţionează ajutorul acordat procesului de tranziţie la economia de
piaţă, la democraţie, de un anumit nivel al preţurilor. Este un fel de a-i dribla pe
români. Acestea erau cunoscute din momentul semnării contractelor. Dar
guvernanţilor nu le-a păsat de acest aspect. Ei nu au văzut decât interesul ciolanului
propriu, al găştii, nu cel general, al poporului român, condamnat din start la sărăcie.
Cei care conduc destinele acestei ţări s-au folosit de aceşti bani ca de gurile cu oxigen
care le-au acoperit modul defectuos în care au condus ţara, economia, privatizarea,
totul. Sunt bani cu care ei şi-au acoperit neputinţa, şi-au umplut conturile, şi pentru
incapacitatea lor, pentru prostia lor, plătesc cei mai mulţi, plătesc cu un preţ greu, cel
al pauperizării, al pierderii demnităţii umane. Totul s-a aliniat la noi la preţurile din
occident, un singur lucru a rămas în urmă, salariul. De asta vă zic, indexările, câte nau fost, n-au rezolvat nimic. Preţurile au crescut cu 50, 60, 70, 100 la sută, când
indexările abia au ajuns la 9-10%. Birocraţia financiar-administrativă a făcut ca aceste
indexări să ajungă în punga românului după o jumătate de an şi mai bine de la
scumpiri. Şi ce erau ele? O frecţie la un picior de lemn. Aşa că, până vine indexarea
100% a scumpirilor de acum, strângeţi cureaua; dacă nu mai aveţi găuri vă mai faceţi
găuri să vă ajungă.
Şi mai este un lucru, indexarea este deja parţială. Ea nu ajută decât o categorie
de salariaţi, bugetarii. Celorlalţi cine le indexează salariile, că nu-i văd eu pe patroni
dispuşi să scoată bani din propriul buzunar pentru binele angajaţilor?

