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sase lucruri comune crizelor cu care s-a
confruntat Romania

In pofida imaginii de „stat gras”, Romania are un stat „mic” si „slab”, reiese dintr-un
raport al Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV). Acesta a analizat
crizele din ultima suta de ani si a observat lucrurile pe care le au in comun
acestea. Diferenta este ca actuala criza isi are originea in sanatate, scrie
HotNews.ro.
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Pe scurt, conform ICCV:
• revenirea la puterea de cumparare de dinaintea crizei salariilor si pensiilor dureaza cel putin o
jumatate de deceniu in Romania
• perioada cea mai dificila pentru standardul de viata va urma abia dupa ce criza medicala va
trece sau se va reduce
• premisele economice si de politica sociala contureaza un context dificil pentru politicile de
raspuns si constrangerile la care acestea trebuie sa faca fata

in ultimul secol, Romania a trecut prin mai multe crize economice:

• marea criza din 1929-1933;
• anii 1940 si 1950 - perioada de razboi, foametea din 1945-1947, reconstructia postbelica;
• anii 1980, marcati de plata datoriei externe; cele doua recesiuni ale tranzitiei
• 1990-1992
• 1997-1999
• recesiunea din 2009-2010.

sase lucruri comune ale acestor crize
1. recesiuni adanci, cu scaderi masive ale standardului de viata al populatiei si perioade lungi
pana la recuperarea nivelului dinaintea izbucnirii crizei;
2. capacitatea redusa a economiei de a rezista la socuri si de a sustine o plasa de siguranta
sociala pe termen mediu si lung; aceasta deriva si din pozitia periferica a Romaniei in economia
mondiala si din slabiciunile structurale ale economiei;
3. perioada cea mai dificila din punct de vedere social - cea a degradarii calitatii vietii populatiei nu este cea imediat urmatoare socului economic, ci se manifesta in timp; pentru populatie,
perioada „curbelor de sacrificiu” dureaza ani de zile;
4. decalajul in timp intre punctul cel mai de jos al caderii economiei si, respectiv, punctul cel mai
de jos al degradarii standardului de viata; economia isi revine mai repede decat standardul de
viata;
5. deteriorarea finantelor publice prin deficite mari si cresterea datoriei publice, determinate de
caderea economiei; greul efortului de reducere a deficitului si de plata a datoriei este suportat de
generatiile active la acel moment, nu de cele viitoare;
6. populatia Romaniei este cea care a suportat o parte disproportionat de ridicata a costurilor
economice si sociale ale crizelor; cu alte cuvinte, aproape fiecare generatie a cunoscut o
perioada „de sacrificiu”; costurile au fost inegal distribuite, apasand indeosebi pe umerii celora cu
venituri medii si mici.

Pe baza experientei privind crizele, ICCV afirma ca:
1. perioada cea mai dificila pentru standardul de viata va urma dupa ce criza medicala va trece
sau se va reduce; la momentul aprilie 2020, populatia se raporteaza inca, psihologic, la nivelul
veniturilor din februarie-martie, nu la privatiunile din viitor;
2. consecintele socio-economice ale pandemiei asupra calitatii vietii romanilor vor domina cel
putin prima parte a deceniului 2020-2030.
• Particularitatea situatiei actuale consta in faptul ca, pentru prima data, experimentam o criza
care isi are originea in sanatate

Stat „mic” si „slab”: societate extrem de vulnerabila in situatii de criza
in pofida imaginii de „stat gras”, Romania are un stat „mic” si „slab”, spune ICCV. Acest fapt reiese din:

1. nivelul veniturilor si cheltuielilor publice, respectiv marimea statului fata de cea a economiei
2. nivelul de finantare a serviciilor publice, in special a sanatatii si invatamantului, cu impact
major asupra calitatii vietii si a deciziei de emigrare;
3. numarul angajatilor din sectorul public raportat la populatie si numarul total de salariati: in
2019, Romania avea cel mai mic numar de angajati in sectorul public la 1.000 de locuitori si,
respectiv, cea mai mica pondere a angajatilor in sectorul public (18,2%) din total salariati din
statele membre UE.

„Avand in vedere ca povara gestionarii pandemiei a revenit in principal statelor nationale, se poate
argumenta faptul ca statul roman, „mic” si „slab”, are o capacitate scazuta de a rezolva situatii de
criza. Cu alte cuvinte, criza medicala si urmarile ei socio-economice gasesc societatea
romaneasca extrem de vulnerabila”, mentioneaza sursa citata.
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