
Despre bani și 
geopolitică 
Toți avem nevoie de bani ca să trăim 

cât de cât bine. De unde vin banii? Pen-
tru unii din ceea ce produc. Pentru alții 
din ceea ce primesc din ceea ce produc 
alții. Cum se poate asta? Păi din cauza și 
nu datorită faptului că politicile publice 
se substituie în democrațiile occidenta-
le pieței libere. Egalitate în drepturi  fă-
ră responsabilități explicite. Moartea 
economiilor occidentale. 

 De ce  s-a mutat  treptat în anii 70-
80 producția din occident spre est, arun-
când în șomaj regiuni întregi? Au sfârșit 
în China condamnată cu mânie proleta-
ră pentru încălcarea drepturilor omului! 
Pentru că produsele au devenit prea 
scumpe din cauza costurilor cu forța de 
muncă și a taxelor ca să susțină statul so-
cial. Cu drepturi câștigate de sindicate și 
preoții neomarxismului. S-a întâmplat și 
prin SUA cam în aceeași perioadă a 
avansului mișcărilor de stânga. Produse-
le de pe piață sunt în competiţie pentru 
portofelul cumpărătorului. Un produs 
scump, încărcat de costuri tot mai mari 
generate de implementarea unor politici 
de asistenţă socială, drepturi la zile libe-
re și vacanțe tot mai lungi devine tot mai 
greu vandabil. S-au închis fabrici în oc-
cident. Oamenii rămăși fără locuri de 
muncă au început să caute produse tot 
mai ieftine. Spirala descendentă a gene-
rat cerere de produse tot mai ieftine pen-
tru toți mai mulți consumatori. Care, ce 
să vezi, votează democratic. Pe cine vo-
tează? Pe cei care le promit că le dau tot 
mai mult, fără să le ceară în schimb ni-
mic suplimentar. Doar votul. De câte ori 
apare în calendar o nouă zi liberă sau o 
altă taxa pe mediul privat, produsele și 

serviciile din țara respectivă devin tot 
mai necompetitive și urmează șomaj. 
De ce să investesc banii mei într-o astfel 
de țară unde sfârșesc  venind cu bani de 
acasă. Vorbesc de IMM-uri, nu de 
corporații transnaționale. Mai bine 
construiesc o nouă afacere unde guver-
nul e mult mai prietenos cu banii mei. 
Unde riscurile de faliment sunt mai mi-
ci. Rămân în urmă acele conglomerate 
numite generic “multinaţionale” care 
au resursele financiare  și politice care 
să exploateze sistemul bolnav cu spriji-
nul guvernelor din țările de origine. Pe 
scurt, cei care pot să ungă mașinăria 
sau să îi dea câte un brânci paternal. 
IMM-urile sunt prea mici pentru jocuri 
așa de mari. Se închid . Dacă te uiți la 
structura votului în Franța sau Italia la 
ultimele alegeri vezi că cele mai multe 
voturi pentru stânga s-au obținut în zo-
nele unde din cauza creșterii costurilor 
generate de politicile de stânga a rămas 
pustiul economic după retragerea inves-
titorilor și închiderea fabricilor. Au ră-
mas cămătarii și combinatorii transfor-
mați în voci ale stângii extreme cu adepți 
în rândul nostalgicilor și al tinerilor fără 
competențe care vor să trăiască bine dar 
nu prea știu să facă mare lucru. China a 
ajuns o mare putere pe spinarea Europei  
alimentată de prea multe drepturi fără 
responsabilități și pe relocările de 
producție din SUA. Nimeni nu îți dă ni-
mic gratis pentru că fiind om ești egal cu 
el. Mai devreme sau mai târziu se ajunge 
la fundul sacului și toată lumea plătește 
pentru lașitate și indolenţă. Doar escro-
cii supraviețu iesc... Primești un praf de 
pe tobă ca să votezi niște sforari. Banii 
adevă rați, nu ăia tipăriți sau împrumutați, 
se produc în acele locuri în care fiecare 
înțelege unde îi este locul funcție de 
competențe. Și cei care își doresc să își 
depașească condiția au cadrul institu-
țional în care o pot face cinstit și nu plă-
tit. Modelul care ar trebui să ne inspire 
este statul Singapore. Drepturi după 
responsabilități. De ce în România nu 
mai avem forță de muncă calificată? 
Pentru că am distrus competiția în nu-
mele teoriilor neomarxiste ale egalității 
de șanse. Educația cu morcovul și biciul 
a fost înlocuită cu educația pentru înre-
gimentarea ucigătoare de gândire criti-
că. Egalitea este o utopie care începe să 
coste lumea occidentală de la care ne-
am contaminat democratic. Să mai pre-
luam din șocul care urmează. Cică noi o 
să creștem 5,5% anul viitor. Cine crede 
asta este prost și cine promite asta este 
escroc. n
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1€ 4.7412 lei
1$ 4.2023 lei
1chf 4.1716 lei

Bitcoin BTC
$ 3.603 

Ripple XRP
      $ 0,3007 
Ethereum ETH
 $ 120.54

rAdicAl... de Tatoiu

Răzvan Ioan BoanchIş

Trăim vremuri luetice. Niște Vasile Roaită de 
tip nou s-au agățat de limbile de clopot ale bise-
ricilor. Dar ei nu își doresc să bată clopotele. Ei 
vor să le pună la pământ, ca să se audă doar vu-
vuzelele neomarxiste. Dar despre ce scriu eu aici? 
Despre o lume răsturnată. Și am exemple.

Alex Ștefănescu, un cărturar creștin și un apă-
rător al lui Eminescu, a ajuns să distribuie… Ce, 
manifeste? Cam așa. Domnul Alex Ștefănescu a 
distribuit o postare a lui Mălin Bot. Tot domnul 
Ștefănescu îl apreciază pe Cartianu. Chestiune 
de gust, are și capitalismul - dacă mai putem vor-
bi despre capitalism - imperfecțiuni. Când se du-
ce Cartianu la supermarket, se termină deodo-
rantul în fața lui. Unul care e certat cu săpunul se 
crede Sanepid justițiar. pagina 4

Pe la ora 11 a început transmisia. Se întreceau te-
leviziunile să prezinte live audierea la care fusese in-
vitat Mugur Isărescu să dea socoteală în fața Comi-
siei economice. Cred că au fost audiențe record, de 
parcă ar fi fost finala Cupei Davis, cu România pe 
terenul care ba este al Băncii Naționale, ba al altuia, 
ba al altora și niciodată al cui trebuie. Lumea aștepta 
cu sufletul al gură să vadă căzând capul lui Isărescu. 
Ce dezamăgire, căci Guvernatorul BNR a ieșit din 
sală cu capul pe umeri. Și asta n-ar fi nimic. Sfidă-
tor, a plecat și cu ROBOR-ul la subraț, dând astfel 
cu tifla parlamentarilor care l-au descusut.
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