
Pe hartie, Sibiul a iesit din criza
Judetul Sibiu face parte dintre judetele care au depasit perioada de criza, arata cifrele Comisiei Nationale
de Prognoza. Potrivit acestora, am avut un PIB pe cap de locuitor pe minus doar in 2009, insa anul 2010 a
adus cresteri, astfel ca zona judetului a depasit, cel putin teoretic, recesiunea inca de anul trecut. 
  
  in timp ce Sibiul a avut scadere economica in 2009, au existat judete care nu au fost atinse de criza. Este
vorba de judetele Arges si Cluj. in primul caz, PIB-ul a crescut cu 3,9% in 2009 si cu 4,6% in 2010. in
Cluj, PIB a crescut cu 0,5% in 2009 si cu 1,5% in 2010. Aceste doua judete sunt, insa, gazdele celor mai
mari exportatori din Romania, Dacia, respectiv Nokia. Sibiul, cu o crestere a PIB-ului de 0,8% se afla,
asadar, printre cele cinci judete care au reusit sa iasa din recesiune in 2010. Este vorba despre Timis si
Arad, cu cresteri de cate 1,4%, Prahova (0,5%) si Brasov (0,4%). La polul opus, cel mai greu s-a simtit
criza in judetele Mures, unde PIB-ul s-a prabusit cu peste 14 procente si in Galati, unde PIB-ul a scazut cu
12,8% - in acest ultim caz fiind vorba de o scadere pe fondul prabusirii volumului de vanzari si a cotatiei
otelului. 
  
  Ne-a lovit somajul
  
  Zona Transilvaniei a avut cea mai ingrijoratoare evolutie in ceea ce priveste somajul. Potrivit datelor
Comisiei Nationale de Prognoza, pe parcursul anului trecut zona centrala a tarii, adica judetele Alba,
Brasov, Covasna, Harghita, Mures si chiar Sibiul a pierdut peste 26.000 de angajati din cei 586 de mii
inregistrati in 2009. Scaderea de 4,5% plaseaza Transilvania pe primul loc in topul cresterii somajului. 
  
  Cum vor arata lucrurile in 2014
  
  Prognoza pentru anii urmatori este extrem de optimista. Astfel, potrivit datelor Comisiei Nationale de
Prognoza, pana in 2014, PIB pe cap de locuitor in capitala va ajunge la 20 de mii de euro. La nivel
national, valoarea ar urma sa ajunga la aproximativ 8.000 de euro, ceea ce inseamna ca decalajele
regionale se vor accentua. Pe de alta parte, salariul mediu net in Bucuresti ar urma sa creasca cu numai
20%, pana la 2.300 lei. in prognoza emisa in urma cu trei ani, Comisia estima ca un salariu de 2.200 lei si
un PIB de aproape 22 de mii de euro pe locuitor al Capitalei vor fi atinse chiar din 2011. La nivel
national, salariul mediu net ar urma sa ajunga, in 2014, la 1.700 lei, iar numarul salariatilor sa creasca cu
200 de mii, pana la 4,8 milioane.
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