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Romania contrastelor
In timp ce avem cea mai mare crestere economica din Europa si vom avea cel
mai bun an economic din istoria Romaniei, iar corporatistii stau la coada la
inghetata la Velocita, copiii abandoneaza scoala in mediul rural pentru ca nu
pot invata cu burta goala. „Daca le este foame copiilor, nu pot sa invete, nu pot
sa se concentreze.”
Romania noastra este plina de constraste, incepand de la datele economice pana la ceea ce
vedem in jurul nostru.
1. Cea mai mare crestere economica din Europa din T1 – 6,5%, fata de T1/2021 si 5,2% fata de
T4/2021, datele fiind un soc pentru toti analistii economici. in 2022, Romania va avea cel mai bun
an economic din istorie, cu un PIB de 265 de miliarde de euro, dublu fata de acum un deceniu.
VERSUS
La fiecare 100 de copii din satele din Romania 2 au abandonat scoala in pandemie – copiii nu pot
invata cu burta goala, conform ununi raport World Vision Romania.
“Eu, daca as fi la minister, as pune pe primul loc masa calda pentru elevi. Copiii nu pot invata cu
burta goala. Capacitatea de concentrare le este afectata, iar atentia lor se indreapta catre alte
lucruri. Se uita in banci, se cauta in ghiozdan, cer voie la toaleta. De multe ori am stat dupa ore
ca sa fac pregatire suplimentara cu copiii. Dar daca le este foame copiilor, nu pot face fata”,
spune invatatoarea Georgeta Dumitrache, care preda de 42 de ani intr-un sat din judetul Calarasi.
2. Romania a avut in aprilie una dintre cele mai ridicate inflatii din Europa, de 13,8% (Bulgaria –
14,4%, Ucraina – 16,5%, o tara aflata in plin razboi).
Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, este speriat de cat de repede transmit companiile in preturile
finale ale produselor si serviciilor preturile la energie si materii prime. in Germania inflatia este de
7,4%, in Italia de 6%, in Spania de 8,3%, in Marea Britanie de 9%. Este de presupus ca toata
lumea, intr-un fel sau altul, are acelasi pret la produsele de intrare – energie, gaze, materii prime,
dar rezultatul final este ca inflatia in Romania este dubla, adica cresterile de preturi sunt mai mari
decat pe pietele vestice, desi celelalte costuri, de exemplu salariile si taxele, sunt mai mici.
3. Conform ultimului raport Confidex, realizat de Impetum Group, managerii romani se afla la cel
mai inalt grade de incredere in evolutia economiei romanesti, chiar daca 76% considera ca vor fi
afectati intr-o mare masura de razboiul din Ucraina, iar 40% cred ca PIB-ul va scadea. “Desi
presiunea noilor crize este una resimtita, mediul de afaceri este mult mai increzator in viitor decat
a fost pe parcursul pandemiei”, spune Andrei Cionca, CEO Impetum Group.

4. Cele mai cautate locuri de munca sunt pentru joburile din afara, conform platformei OLX. in
2021 companiile au listat pe platforma de recrutare online 15.000 de posturi libere in strainatate,
pe primul loc fiind Germania, fata de 13.700 in 2020. in T1/2022 trendul pentru joburi in afara se
mentine. Anul trecut, la 15.000 joburi oferite, dintre care 6.000 in Germania, oferta din Romania a
fost de nu mai putin 160.000 de candidaturi. Cele mai mari salarii pentru joburile in strainatate
sunt in domeniul sanatatii, unde remuneratia medie lunara a depasit 2.500 de euro, in constructii
se ofera 2.000 de euro lunar, pentru ingrijirea de persoane se ofera 1.700 de euro, in fabrici si
depozite castigul este de 1.560 de euro, conform OLX.
VERSUS
Companiile din Romania gasesc din ce in ce mai greu romani care sa lucreze pe piata interna.
De exemplu Anton Ioan Mazarianu, directorul general si actionarul majoritar al companiei Comes
din Savinesti/Neamt, un producator de utilaje sub presiune de gabarit mare pentru industria
chimica, petrochimica, petrol si gaze, spune ca este nevoit sa aduca 50 de muncitori din Nepal,
in prima transa 10 sudori, lacatusi din aceasta tara, iar in a doua transa 40 de muncitori. “Pe piata
romaneasca gasim greu sudori si lacatusi.” Zilnic, pe Otopeni aterizeaza avioane din care
coboara muncitori din India, Nepal, Srilanka, pentru a lucra in Romania, in timp ce romanii se duc
la munca in strainatate.
5. La Bucuresti, la conferinta Microsoft Envision Romania, liderii gigantului american spun ca
Romania este un hub digital in regiunea Europei Centrale si de Est, iar industria de IT locala are
potential sa ajunga la 10% din PIB si sa adauge 600.000 de joburi noi in cinci ani. (Industria IT&C
are acum 6% din PIB si aproximativ 220.000 de angajati)
VERSUS
La Sibiu, Mircea Ursache, directorul general de la Moara Cibin, spune ca cea mai mare problema
pe care o are este ca nu mai gaseste brutari si ca nu mai are cine sa faca paine.
6. Piata de energie eoliana are pe masa proiecte de 4 miliarde de euro, dar
autorizatiile/aprobarile, racordarile la retea pot sa dureze intre 2-4 ani, ceea ce inseamna ca se
pierd in fiecare zi oportunitati, venituri atat la nivelul companiilor, cat si la nivelul statului.
VERSUS
Ministerul Finantelor s-a imprumutat miercuri pe piata externa cu 1,75 miliarde de dolari pentru
finantarea bugetului si refinantarea datoriilor facute anterior, la o dobanda de 5,3% in dolari,
pentru titlurile cu scadenta la 5,5 ani si o dobanda de 6,2% pentru scadenta de 12 ani. Pe piata
interna, Ministerul Finantelor se imprumuta in lei, la o dobanda de 8,1%. Desi are nevoie de bani,
statul, administratia publica, nu-si bate capul sa faca lucrurile mai repede, astfel incat companiile
sa nu piarda timp si bani. Asa ca mai bine sa faci datorie ca sa platesti salariile, pensiile etc.,
decat sa cresti veniturile la buget prin reducerea timpului de realizare a proiectelor.
7. Agricultorii se plang ca le-au crescut costurile cu inputurile, ingrasamintele, al caror pret s-a
dublat, dar uita sa spuna ca preturile cerealelor s-a triplat, ceea ce, la aceeasi productie ca anul
trecut, de 34-35 de milioane de tone de cereale, vor incasa dublu fata de anul trecut.
8. SIF Banat-Crisana tocmai a platit 33,5 milioane de euro pentru terenul unde era fosta fabrica
Tutunul romanesc din Regie, aceasta fiind una dintre cele mai mari tranzactii cu terenuri din
ultimii ani. Terenul ii apartinea omului de afaceri Ioan Nicolae, prin compania Interagro, societate
aflata in lichidare, si era la vanzare de mai mult timp. Pe acest terende 6,2 hectare se va construi
un mare proiect rezidential, evaluat la peste 400 de milioane de euro. Sa mai spuna cineva ca
suntem in criza imobiliara.

9. Strazile sunt arhipline de masini, nu numai in Bucuresti ci si in celelate orase din tara, desi
pretul benzinei este cu 50% mai ridicat fata de inceputul anului. Lumea se plange pe retelele
sociale de cresterea pretului la benzina – din cand in cand cineva isi mai aminteste cum Nastase a
vandut Petromul austriecilor de la OMV acum 20 de ani, dar realitatea din teren arata ca toti au
bani sa plateasca benzina.
10. in centrul Bucurestiului, bulevardele I.C. Bratianu si Magheru arata ca dupa razboi, iar daca
faci un pas lateral, in spatele cladirilor de la strada, te trezesti in ghetou, cu cersetori si drogati,
care in fiecare zi devin tot mai agresivi.
VERSUS
Calea Victoriei, care devine principalul loc de promenada in weekend din Capitala, unde lumea
iese la plimbare imbracata dupa ultima moda. in timp ce I.C. Bratianu, Magheru si Calea Calarasi
sunt pline de saormerii si magazine de covrigi, pe Calea Victoriei, daca nu stai la coada la
inghetata la Velocita, inseamna ca nu esti in trend.
Aici ne aflam in mai 2022, cu o economie in crestere accelerata dar cu o inflatie la ceruri, care nu
poate fi readusa sub control mai devreme de 12-14 luni, adica sa scada sub doua cifre. Puterea
de cumparare scade, odata ce veniturile sunt mancate de inflatie, dar realitatea din piata arata ca
undeva sunt bani disponibili, sunt alte resurse financiare care sustin piata.
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