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Capacitatea tot mai slab? a industriei de a face fa?? cererii interne a favorizat invadarea
pie?ei române?ti cu m?rfuri din import, iar produc?torii autohtoni sunt practic dezarma?i în
fa?a concuren?ei externe, avertizeaz? economi?tii.

Capacitatea tot mai slab? a industriei de a face fa?? cererii interne a favorizat invadarea pie?ei române?ti
cu m?rfuri din import, iar produc?torii autohtoni sunt practic dezarma?i în fa?a concuren?ei externe,
avertizeaz? economi?tii.
Suntem în plin cerc vicios: din cauza importurilor ieftine ?i masive, m?rfurile produse în România nu mai au
loc pe pia?a româneasc?, iar din cauza pierderii pie?ei industria local? se sufoc?, l?sând loc m?rfurilor
aduse de peste grani??.
România este, astfel, condamnat? s? se bazeze tot mai mult pe consumul din import.
Economi?tii consulta?i de „Adev?rul“ arat? c? „dac? nu producem n-o s? avem nici ce s? vindem“ ?i c? va
trebui s? ne adapt?m acestor „presiuni ale globaliz?rii“.
Iar Banca Na?ional? arat?, într-un studiu, c? importurile prea ieftine ?i costurile tot mai mari cu for?a de
munc? „erodeaz? capacitatea industriei locale de a face fa?? cererii de consum“.

„CINE NU PRODUCE N-ARE CE S? VÂND?“
„Ne tot întreb?m de ce industria nu face fa?? importurilor. R?spunsul este «pentru c? nu exist?». Ce

industrie mai avem noi?
Mai producem utilajele, ma?inile, echipamentele sau celelalte lucruri pe care le produceam odat?? Nu mai
producem, în schimb ne lu?m pantofi din China ?i mâncare din Europa de Vest. Iar cine nu produce nu are
ce s? vând?, cum bine a spus un fost pre?edinte al Fran?ei.
Toate astea se v?d în balan?a comercial?: exact alimentele ?i bunurile de imediat consum sunt importate,
la pre?uri de dumping, în timp ce noi ne l?ud?m c? am exportat porumb în SUA.
Cum am ajuns aici? Sunt probleme mai vechi, nu vin de la actualul guvern, dar e oarecum interesant c?
pentru 5.000 de produc?tori români nu s-a g?sit spa?iul necesar pentru o consolidare fiscal?, dar pentru
50.000 de multina?ionale s-a g?sit“, ne-a declarat Cristian Pârvan, secretarul general al Asocia?iei
Oamenilor de Afaceri din România.

„N-O S? MAI AVEM NICIUN ?URUB ROMÂNESC“
Fostul ministru Ionel Bl?nculescu, actualmente consultant de investi?ii, consider? c? la presiunea
globaliz?rii nu trebuie s? ne împotrivim, ci s? ne adapt?m.
„Acum avem 80% capital str?in în România, în curând o s? avem 100%, n-o s? mai fie nici m?car un ?urub
fabricat în România. Este o realitate crunt?, dureroas?, dar este o realitate, este efectul globaliz?rii.
Trebuie s? ne adapt?m, nu s? tot demoniz?m importurile ?i concuren?a str?in?. Trebuie s? ne stabilim un
num?r de domenii în care suntem capabili s? r?zbatem la nivel global.
Suntem competitivi, spre exemplu, la instala?iile pentru industria petrolier?. Mai avem câteva astfel de
domenii - s? le stabilim cva fiind strategice ?i s? ne concentr?m pe ele“, ne-a declarat Ionel Bl?nculescu.
El atrage aten?ia c? în prezent marile economii mondiale sunt în cea de-a patra revolu?ie industrial?, în
plin? robotizare ?i digitalizare a industriei. „Asta reduce costurile în asemenea propor?ii încât concuren?a
din economiile clasice nu are cum s? le fac? fa??“.
„Acesta este trendul, c? ne convine sau nu, vom avea tot mai pu?ine m?rfuri române?ti în România, nu
avem cum s? închidem harta importurilor“, ne-a mai spus Bl?nculescu.
În fine, Banca Na?ional? a publicat zilele trecute un studiu potrivit c?ruia capacitatea produc?torilor locali de
a acoperi cererea de consum a fost erodat?, în primul trimestru, de presiunea costurilor cu for?a de munc?
?i de concuren?a importurilor la pre?uri foarte sc?zute.

„Cre?terea înregistrat? de cererea intern? în trimestrul I (7,8%, varia?ie anual?) - un record pentru perioada
postcriz? - s-a datorat în principal consumului popula?iei, pe fondul major?rilor salariale operate pe
parcursul anului anterior ?i al traiectoriei descendente a pre?urilor de consum, atribuit? în special celor
dou? episoade de reducere a cotei TVA (iunie 2015 ?i ianuarie 2016)“, noteaz? autorii studiului.
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