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Asaltul Europei in cautare de forta de munca
Asaltul Europei in cautare de forta de munca si perceptia noastra transformata
in certitudine ca lucrurile nu se vor schimba niciodata in tara, arata dramatic
pentru Romania: 2 milioane de oferte de joburi in afara sunt postate oficial pe
un site de recrutare local, iar 500.000 de romani isi cauta activ un job in afara
tarii.
O discutie saptamana trecuta cu un broker de pe bursa: Intri la ZF Live sa vorbim despre anul
bursier 2020, cum va fi, mai creste sau nu BET-ul, ce actiuni cumparam? Nu pot, nu sunt in tara!
Nicio problema, intri pe telefon. Ti-am spus, nu sunt in tara, am plecat din tara! Cum ai plecat, de
tot? Da, de tot, in Germania! Cum sa pleci, pai nu mai esti la prima tinerete? Uite ca am plecat!
De ce? Ca lucrurile nu se mai schimba! Si tu descoperi asta dupa 30 de ani? Am tot sperat, iar
acum am plecat!
Desi Bursa de la noi a adus investitorilor un castig de 35% in 2019, iar cu tot cu dividende de
43%, fiind a treia din lume, lichiditatea, cat se tranzactioneaza, este la pamant, cu rezultate din
ce in ce mai proaste in fiecare an, ceea ce determina companiile de brokeraj sa reduca numarul
de brokeri, numarul de analisti, ceea ce se traduce intr-o capacitate mai redusa de a cauta si
interactiona cu investitorii. Lichiditatea la Bursa este cel mai important indicator, pentru ca
degeaba ai o crestere spectaculoasa a unei actiuni daca la un moment dat, cand vrei sa vinzi, nu
ai cui.
Din aceest punct de vedere lucrurile nu s-au schimbat la Bursa de la criza incoace ci, dimpotriva,
s-au inrautatit, iar in declaratii cei responsabili de piata de capital se declara preocupati de
aceasta problema, celebra expresie a presedintelui Iohannis, dar rezultatele se lasa asteptate.
Iar acum dispare si speranta.
Discutand despre piata muncii in 2019 si 2020,Bogdan Badea, directorul executiv al eJobs, cea
mai mare platforma de recrutare online din Romania, cu o cota de piata de 60%, a spus la ZF
Live ca tendinta cea mai ingrijoratoare pe care a remarcat-o in 2019 este numarul tot mai mare
de romani care isi cauta un job in afara tarii, cifrele pe anul trecut indicand nu mai putin de
500.000 de romani. La polul opus, din perspectiva ofertelor, companiile din strainatate au pus nu
mai putin de 2 milioane de anunturi de recrutare din Romania pentru afara.
Aceasta tendinta se va mentine in acest an cu cifre si mai mari, crede Bogdan Badea.

Romania este la un maxim istoric din punct de vedere al economiei, PIB-ul, care masoara
valoarea adaugata, ajungand la 220 de miliarde de euro in 2019, de 5 ori mai mult decat acum
20 de ani.
Pe piata muncii, care a ajuns la 5,1 milioane de salariati, se mai cauta inca 1 milion de oameni,
care se gasesc din ce in ce mai greu.
Salariile s-au dublat in ultimii sapte ani, iar in termeni reali raportat la euro, au crescut cu 80%.
Daca inainte de criza rata pentru un credit imobiliar reprezenta 250% dintr-un salariu, acum isi pot
lua mai usor un apartament si pot sa-l plateasca intr-un numar mai redus de ani, 12. in Occident
poti sa-ti iei un apartament de la 30 de ani in sus. insa degeaba situatia economica s-a
imbunatatit daca perceptia generala a romanilor este din ce in ce mai negativa, aceasta perceptie
tranformandu-se acum intr-o certitudine ca lucrurile nu se vor schimba niciodata in Romania.
Cum poti sa crezi ca se mai poate schimba ceva, daca politicienii si cei care conduc Romania
sunt aceeasi de 20-30 de ani? Daca ei nu au facut pana acum ce puteau sa faca, de ce ar crede
romanii ca vor misca ceva in urmatorii ani?
Bogdan Badea de la eJobs spune ca ceea ce vad oamenii in politica, ceea ce aud, ii determina
sa-si caute si mai mult un job in afara. Iar ultimii 2-3 ani au fost determinanti in acest sens.
Ionut Simion, seful pe Romania al firmei globale de consultanta si audit PWC, spune ca desi in
tara romanii pot avea un impact mult mai mare intr-un job, chiar si la nivel de societate, tot ce se
intampla in jur ii determina pe multi sa se gandeasca ca afara este mai bine.
Dupa caderea comunismului, deceniul anilor ‘90 a fost catastrofal pentru economia Romaniei,
peste 2 milioane de oameni pierzandu-si jobul in urma restructurarii si inchiderii fabricilor. Atunci
alternativa era plecarea din tara in cautarea unui loc munca.
De la jumatatea anilor 2000, odata cu venirea investitiilor straine, intrarea in UE si NATO, situatia
economica s-a mai imbunatatit, inflatia a scazut, cursul valutar a fost instabil, iar salariile au
inceput sa creasca. Au aparut alte tipuri de joburi, corporatiste, dar paradoxal dorinta de plecare
din tara nu s-a temperat, ci chiar s-a accelerat.
Peste 200.000 de romani pleaca anual din tara si foarte putini se intorc. Iar intrebarea tuturor
este de ce pleaca.
Iar raspunsul general este ca desi romanii o duc mai bine, lucrurile din jururul lor se misca foarte
greu, chiar deloc, si nu mai vor sa astepte in tara ipotetica schimbare.
Degeaba ai un salariu de 2.000 de euro pe luna iar la finalul lunii iti ramane mai mult in Romania
decat in strainatate, daca faci 1 ora dus si 1 ora intors pana la birou.
Degeaba ai 2000 de euro daca faci cu trenul 12 ore din Bucuresti pana la Arad, acasa la parinti.
Degeaba ai 2000 de euro daca scoala produce 44% analfabeti functional, adica nu stiu sa
explice ceea ce citesc, iar peste ani chiar daca copilul tau nu intra in aceasta categorie, te vei lovi
de acest rezultat in jurul tau.
Atentie, testul PISA este facut mai mult pentru companii, pentru a arata unde este potential de

investitii.
Degeaba ai 2000 de euro pe luna daca autoritatile sunt incapabile nu de un an, ci de 20 de ani,
sa faca un ciot de intrare in Bucuresti sau sa largeasca un drum.
Bucurestiul are 25% din economia Romaniei, dar cresterea economica este sub media nationala
din cauza sufocarii.
Degeaba ai 2000 de euro pe luna daca in jurul tau clanurile mafiote se bat in plina strada, iar
autoritatile responsabile, celebrele institutii de forta, sunt prezente numai in ziua de salariu, iar in
rest lipsesc cu desavarsire. Aceste clanuri mafiote nu s-au nascut alaltaieri, iar autoritatile nu au
avut timp sa ia la cunostinta de ele, ci patroneaza Bucurestiul de ani de zile.
Degeaba ai 2000 de euro pe luna si poti sa-ti iei un apartament bun, daca la iesirea din bloc este
mocirla pe jos.
Degeaba ai 2000 de euro pe luna si platesti impozite de 1500 de euro, daca iti trimiti copiii la
gradinite private, la scoli private, la profesori privati pentru a nu te trezi cu un analfabet functional
in casa.
Degeaba ai 2000 de euro pe luna daca pentru o urgenta trebuie sa te duci la o clinica privata
unde dai cateva sute de euro pentru a nu avea de-a face cu un spital de stat murdar si unde poti
lua foc la propriu si la figurat.
Forta de munca si talentele vor ajunge o resursa mai importanta si mai scumpa decat apa sau
energia, spun analistii.
Toata Europa se confrunta cu un deficit de forta de munca, si fiecare tara incearca sa gaseasca
oameni in alte tari, de aceea sunt 2 milioane de joburi in afara, pe numai un site de recrutare
online din Romania.
Daca nu ai oameni cu care sa lucrezi, degeaba ai idei si bani.
in cea mai buna perioada economica din istorie, autoritatile, care sunt aproape aceleasi de 20-30
de ani, fac tot posibilul sa-i trimita pe romani sa-si caute de lucru in afara.
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