
Invatand engleza in limba chineza
Nu cred ca mai exista cineva care se indoieste ca in Romania sistemul de calculare a salariilor, pensiilor,
alocatiilor pentru copii si altor remuneratii ce poarta amprenta statului se face dupa niste legi si formule
cel putin bizare, ca sa nu spun tampite. La fel, nu cred ca vinovati pentru aceasta situatie sunt doar Şeitan,
Vladescu, Pogea, ci toti ministrii care s-au perindat prin guvernele de dupa 1989. De declaratiile lui
Şeitan, Boc, Cseke sau Vladescu ne crucim azi, pentru ca ei sunt la carma in momentul de fata. Maine
ne-ar putea surprinde altii. Se schimba doar palariile, Mariile raman aceleasi. Dupa ce saptamana trecuta
ne-am crucit de cele ce ne-a glasuit domnul Mihai Şeitan, ca sa ne mearga bine toata saptamana,
ministrul Vladescu, cel iubitor de Gheorghe si Bittman, ne-a spus ca s-a gandit el ca ar trebui sa
impoziteze si pensiile, pentru ca in orice tara civilizata, orice venit se taxeaza. Pai asta ar fi scaparea
noastra: nefacand parte din tarile civilizate, ne-am permite luxul de a nu urma pasii firesti intr-o economie
functionala. Teoretic, luand in calcul numarul mare al pensionarilor si numarul mic al angajatilor la stat
sau privat, rationamentul lui Sebastian Vladescu este unul corect. Adica, ar vrea dumnealui sa ne spuna ca
atunci cand trei insi platesc si sase incaseaza, mecanismele economice risca sa se intepeneasca la un
moment dat. Dincolo de corectitudinea acestei judecati pentru intelegerea careia nu trebuie sa fii vreun as
al economiei, impozitarea pensiilor largeste caria innegrita a unei probleme sociale delicate. Daca
problema pensiilor decurge din numarul mic al contribuabililor, neplacerile iscate de presupusa
impozitare izvorasc din micsorarea a ceva deja micsorat. Nu stiu cum s-ar putea impozita pensiile
mizerabile, dar cred ca cele vartoase ar putea fi putin taxate. Pentru asta insa, e nevoie de un sistem
eficient, ceea ce e imposibil de cladit atata vreme cat nu aduce niste beneficii personale, ori colaterale,
pentru niste rude, prieteni, de, obligatii. Nu e pentru prima oara cand sunt lansate idei sanatoase, insa
imposibil de aplicat in scumpa noastra tarisoara. Oricat de bine intentionat ai fi, oricat ti-ai dori, nu poti
concura cu Dacia la Formula 1, nu poti pune un pechinez la sanie. Da, trebuie sa ne aliniem politicilor din
tarile civilizate. Bun. Pe ce suport? Pe cel romanesc? Adica predam limba engleza in limba chineza? Cam
asa ceva. Experimentele facute de guvernanti pe cobaii care-si primesc fluturasii si cupoanele de pensie
prin "bunavointa" statului s-au aratat dezastruoase. Şi cand te gandesti ca toate masurile astea sunt in faza
de pionierat si ca mai urmeaza unele, te ia cu friguri, chiar daca nu esti profesor, medic, functionar
public, pensionar, ori copil care asteapta alocatia aia rahitica, sa mearga la o pizza sau sa-si cumpere
ceva. Ne-am intrebat de multe ori daca nu cumva ar fi mai nimerit sa ne apucam de construit de la baza,
pe o structura cat de cat rezistenta si nu de la acoperis? Bineinteles ca e si mai nimerit si mai profitabil,
dar, probabil ca nu e momentul.
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