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Ce spun cifrele despre nivelul de trai ai
bucurestenilor
Un locuitor din Bucuresti are in medie 13.850 de euro pe an pentru cheltuiala,
suma fiind cu 86% peste media na-tionala si cu doar 8% sub media Europei.
In regiune, doar locuitorii din Praga sunt putin mai bogati decat
bu-cu-res-tenii, care la randul lor ii depasesc usor pe cei din Varsovia,
capitala Poloniei, cel mai dez-voltat stat din regiune din punct de ve-de-re
economic. Pe cele trei le desparte insa foar-te putin, respectiv circa 20 de euro
pe luna, scrie ZF.
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Pe ultimul loc in ceea ce priveste nivelul de trai al locuitorilor din orasele-capitala din Europa
Centrala se gaseste Budapesta, cu o pu-tere de cumparare cu 30% mai mica decat in Bucuresti,
arata o analiza a ZF facuta pe ba-za datelor companiei de cercetare de piata GfK.
Desi cifrele pun Bucurestiul foarte sus pe harta nivelului de trai, iar statistic Capitala sta la fel
de bine ca alte mari orase europene, realitatea din teren spune o alta poveste. Sistemul sanitar,
cel de educatie si cel de termoficare sunt invechite, demodate si cu probleme, iar pentru ca
orasul sa fie cu adevarat unul european e nevoie, dincolo de majorari salariale, de deschideri de

centre de R&D si IT sau de magazine noi, de investitii de stat in infrastructura de baza a urbei.
Mai mult decat atat, Bucurestiul este o enclava la nivel national. Astfel, puterea de cumparare
medie in Polonia, Ungaria si Cehia e mai mare ca in Romania, iar asta vine ca urmare a unor
disparitati majore intre bogati si saraci pe plan local.
„La fel ca Franta si Polonia, Romania are un decalaj substantial intre bogati si saraci. Bucurestenii
au puterea de cum-pa-rare de pes-te trei ori mai mare in comparatie cu locui-to-rii judetului cel
mai putin bogat, Vaslui, unde venitul net disponibil repre-zinta aproxi-ma-tiv 56% din media
nationala si putin sub 28% din media europeana“, arata analiza GfK.
Care sunt explicatiile pentru aceste discrepante? De regula, sediile centrale ale marilor investitori
sunt in capitala.
La fel si autoritatile centrale. Tot aici isi gasesc locul investitiile cu cea mai mare valoare
adaugata pentru economie. Astfel, daca in provincie merg fabricile, in capitala se afla
laboratoarele de cercetare-dezvoltare, spre exemplu. Iar astfel, si salariile sunt pe masura, iar
rata somajului e minima.
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