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Unde au disparut toti angajatii?
Generatia milenialilor nu mai vrea sa stea in chirie si incepe sa cumpere case!
Trebuie sa acceptam taxe mai mari pentru a finanta sistemul de sanatate si de
pensii!
Pentru primul articol saptamanal din 2022 din Business Magazin am facut un review a ceea ce
am mai citit anul trecut prin presa internationala, mi s-a parut interesant si cred ca s-ar putea sa
aiba un impact si la noi in urmatorii ani, cel putin la nivel de discutii.
1. Retailerii online din America incep sa-si deschidea magazine fizice: pentru prima data dupa
2017, deschiderile de magazine vor depasi inchiderile (The Wall Street Journal). De unde vine
acest lucru? Costul achizitiei unui client online a crescut exponential si incepe sa depaseasca
costul achizitiei unui client intr-un magazin fizic.
2. Unde au disparut toti angajatii? (Financial Times): Occidentul se confrunta acum cu o situatie
inedita, in sensul ca firmele au nevoie de angajati si nu-i mai gasesc. Aceasta situatie a intervenit
ca urmare a reducerii migratiei, a pensionarilor, dar si a faptului ca oamenii incep sa se uite cat
este salariul.
3. Pentru prima data dupa un deceniu, companiile americane se pregatesc si sunt presate sa
acorde cele mai mari cresteri salariale anuale – 4-5%, pentru a-si retine angajatii, pentru a face
fata presiunii de pe piata fortei de munca si nu in ultimul rand, pentru a ramane in business (The
Wall Street Journal): Revenirea puternica a economiilor occidentale din criza COVID a luat prin
surprindere pe toata lumea, foarte multe companii fiind prinse pe picior gresit: au cerere, dar nu
au angajati. Iar angajatii incep sa emita pretentii salariale si de conditii de munca. Marii giganti se
confrunta cu propriile sindicate – Amazon, Starbucks, de exemplu –, o situatie total inedita avand in
vedere ca in ultimii 30 de ani presiunea salariatilor si a sindicatelor scazuse considerabil, odata
cu globalizarea si deschiderea pietelor interne pentru lucratori din alte tari, ceea ce a tinut
salariile la un nivel redus.
4. Trebuie sa acceptam taxe mai mari pentru a finanta sistemul de sanatate, sistemul social si,
nu in ultimul rand, sistemul de pensii (Financial Times). Toate tarile occidentale si-au finantat o
buna parte din prosperitate prin crearea de datorii, pentru ca la polul opus presiunea companiilor
a fost pentru reducerea taxelor si a impozitelor. Dar statele occidentale au ajuns la un nivel
nesustenabil al datoriilor si nu pot sa-si finanteze sistemul de sanatate si sistemul social in
acelasi mod. Asa ca nu a ramas decat cresterea taxelor.
5. Inflatia pedepseste intotdeauna pe cei de stanga (Financial Times): Aparitia inflatiei, care a

ajuns la un nivel putin imaginat de catre analisti si de catre bancile centrale, va face victime, iar
aceste victime vor fi, ca intotdeauna, cei de stanga, clasa muncitoare. Bogatii sunt ca
intotdeauna castigatori ai perioadelor inflationiste.
6. Activele vechi, traditionale, continua sa domine bogatia moderna (Financial Times): Desi
suntem intr-o era a digitalizarii, vechile active – case, apartamente, terenuri, cladiri – continua sa
domine bogatia moderna, conform unui studiu facut de catre cea mai influenta firma de
consultanta din lume, McKinsey, care a analizat situatia din primele zece cele mai bogate tari din
lume.
7. Occidentul este victima propriei perioade lungi de pace (Financial Times): Toata lumea se
intreaba de unde a pornit acest curent extrem de puternic al populismului, cine l-a adus, cine il
intretine, si mai ales ce va urma. Iar una dintre concluzii este ca Occidentul a ajuns victima
propriei perioade lungi de pace, perioada in care nu s-a confruntat cu conflicte majore care sa
permita strangerea randurilor si tinerea lucrurilor sub control. Perioada de prosperitate liberala a
facut si victime, care acum incep sa ridice glasul.
8. Generatia milenialilor vrea sau chiar renunta la chirie pentru a cumpara case (The Wall Street
Journal): Analizele cele mai recente arata ca generatia milenialilor, care si-a facut un titlu de
glorie prin faptul ca statea in chirie si nu vrea sa fie legata de o casa precum parintii ei, si-a facut
aparitia pe piata imobiliara americana, incepand sa cumpere case, ceea ce va avea un impact
major asupra pietei. De nicaieri, a venit o cerere care nu avea un echivalent in oferta si de aceea
preturile caselor au ajuns in America la cel mai ridicat nivel din istorie.
9. Aparitia inflatiei a scos de la naftalina istoria anilor ’70 (Financial Times): Nimeni nu lua in
considerare ca economiile occidentale vor ajunge din nou la situatia din anii ’70, cu o inflatie de
peste 10%, cu o stagnare economica, cu proteste ale angajatilor etc. Dar, la o diferenta de 50 de
ani, aceasta situatie a revenit.
Nu stiu cate dintre aceste curente vor ajunge la noi (inflatia deja a ajuns), dar avem cateva
subiecte de discutie pentru acest an.
Sa aveti un an bun!
Aceasta opinie a aparut prima data peBusiness Magazin.
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