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06/2022
CU TĂLPILE GOALE CĂTRE O NOUĂ LUME?
Aștern aceste rânduri pentru voi, din nou, în
vremuri tulburi. În vremuri în care parcă însăși viața
și-a pierdut simțul umorului și se încăpățânează
într-un scenariu redundant, forțându-ne încă o
dată să apreciem ceea ce avem mai simplu în viață.
Zâmbetul larg necenzurat de mască, libertatea de
mișcare, siguranța și chiar pacea...
Cu toate acestea, eu, alături de echipa Lace
Magazine, vin către voi cu o ediție de primăvară
absolut minunată, o ediție care te invită într-o
călătorie fascinantă în timp, printre oameni,
vremuri și genuri. Descoperim împreună
bucuria lui „a fi diferit”. Ne întâlnim cu oameni
de legendă, iar fiecare material în parte este
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semnat autentic și responsabil de oameni de
valoare.
Pe de altă parte, fără prea multe cuvinte
înnobilate de metafore și epitete, vă rog să ne
stabilim împreună un lucru de care să ținem cont
de acum înainte. Acela că, indiferent de cât de
furios pare norul acela negru care se învârte în jurul
visului în care credem cu adevărat, nu vom renunța.
Este în regulă ca uneori visurile să se amâne,
dar niciodată să nu se anuleze.
Iată că se împlinesc doi ani de la primul
editorial scris pentru voi în primul număr al
revistei lansat în plină pandemie! Fix în momentul
în care ceasurile s-au oprit și viața ne-a stat în loc.

Atunci visam o lansare a revistei cu flori și
prosecco, la Muzeul de Artă din Ploiești, locul
meu de suflet, de altfel.
Nu s-a întâmplat atunci, însă chiar acum, în
timp ce scriu aceste rânduri, pregătesc evenimentul
de lansare a ediției cu numărul 6. Unde credeți?
Chiar acolo, unde am visat acum doi ani! Nu
renunțați la visuri, chiar și de ar trebui să plecăm
în fiecare dimineață cu tălpile goale către o nouă
lume. Oamenii sunt făcuți să răzbească. Oamenii
sunt făcuți să reziste. Oamenii sunt făcuți să
înflorească lumea din care fac parte, chiar dacă
uneori drumul e în ceață.
Să fiți curajoși și încrezători!

Loredana Chelba
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Business

Anul 2022
ÎNTRE
PREVIZIUNI
ȘI CERTITUDINI
ECONOMICE
Aurelian GOGULESCU

Președintele Camerei de Comerț
și Industrie Prahova

D

upă doi ani în care ne-am
confruntat cu dificultăți,
cu provocări, dar mai cu
seamă cu mult neprevăzut
în viețile noastre, 2022
se întrevede a fi unul al
continuării redresării începute în 2021, care
va avea însă loc pe un fundal întru câtva
volatil, alunecos, pentru că certitudinile și
stabilitatea nu-și vor găsi ușor loc într-un
peisaj puternic „răvășit”.

În ceea ce privește România și situația sa
economică, după o bună revenire în cursul
anului 2021, când, cu o creștere de aproape
7% a produsului intern brut față de anul 2020,
s-a depășit nivelul anterior pandemiei, pentru
2022 se preconizează o creștere economică de
5,1%, conform estimărilor Comisiei Europene.
Tendințele de creștere economică, mai
6

2022 este al treilea an în care
omenirea trece prin „furtuna”
pandemiei de Coronavirus, dar,
totodată, spun vizionarii și autorii
de prognoze de tot felul, va fi
anul marilor schimbări, în multe
sensuri.
diminuate în 2022 în raport cu 2021 – la nivel
global, ca și în România – se explică prin faptul
că faza incipientă și dinamică a procesului de
recuperare s-a încheiat, iar acum se așteaptă
o încetinire sensibilă a ritmului de creștere.
Totuși, părerea reprezentanților mediului de
afaceri, potrivit rezultatelor barometrului
anual Moneycorp 2021–2022, este mai curând
rezervată în privința evoluțiilor din 2022.
În pofida tuturor acestor rețineri,
economia Uniunii Europene și, odată cu
ea, și economia românească se redresează
în urma recesiunii provocate de criza
Covid-19 mai rapid decât se preconizase.
Această perspectivă pozitivă depinde însă
în continuare, în 2022, în mare măsură de
doi factori: evoluția pandemiei, care indică
un mult așteptat regres, și ritmul în care
aprovizionarea se adaptează la redresarea

rapidă a cererii în urma redeschiderii
economiei, care în 2022 va cunoaște o
dezvoltare prin expansiune, afirmă experții
europeni. Se estimează că cererea internă
în creștere va continua să stimuleze această
expansiune. Ameliorarea situației pe piețele
forței de muncă și scăderea preconizată a
economisirii ar trebui să contribuie la un
ritm susținut al cheltuielilor de consum. În
plus, punerea în aplicare a Mecanismului de
Redresare și Reziliență începe, de asemenea,
să joace un rol important în stimularea
investițiilor.
Totuși, principalii factori de risc de
urmărit în România în 2022, conform mai
multor studii, sunt:
•P
 resiunea inflaționistă atât pe plan
global, cât și intern, cauzată de șocurile
inflaționiste, inclusiv cele care provin
www.revistalace.ro

de pe piața energetică și din lanțurile
globale de producție, mai persistente
decât cele preconizate, va face ca valul
de scumpiri să afecteze atât companiile,
cât şi populaţia, cel mai puternic din al
doilea trimestru al anului 2022.
• Adâncirea dezechilibrelor din economie,
tradusă printr-o accentuare a diferenţei
dintre preţuri şi salarii, va determina o
scădere a nivelului de trai, o discrepanţă tot
mai mare între mediul public şi cel privat,
între promisiuni şi realitate, între cei cu
posibilități materiale și cei defavorizați.
Vor exista sectoare economice pe plus, dar
şi multe domenii în care inflaţia, blocajul
financiar şi criza forţei de muncă vor
continua să facă victime.
Întrucât o mare parte dintre firmele
româneşti sunt slab capitalizate, creşterea
salariului minim care se aplică de la 1 ianuarie
2022 constituie o provocare cu care multe
dintre firme nu pot ține pasul. Astfel, odată
cu adoptarea acestei măsuri, multe companii
şi-au pus problema optimizării costurilor, fapt
care se va traduce, din păcate, în disponibilizări
de personal. Dincolo de această situaţie, în
cazul multor sectoare, o mare problemă este,
în continuare, găsirea de angajaţi buni, cu
experienţă, pe piaţa forţei de muncă.
Conform unui sondaj de specialitate
realizat pe o platformă de recrutare online,
peste 60% dintre români speră că anul 2022
va fi mai bun în ceea ce privește locul de
muncă decât anul precedent. Prioritățile
pentru 2022 la locul de muncă, pentru cei mai
mulți angajați, sunt evoluția profesională,
promovarea şi obținerea unei măriri salariale.
Alți angajați își doresc să găsească un job care
să le pună mai bine în valoare experienţa şi
abilitățile şi să le ofere mai multă satisfacţie.
Și în România, în ultimii doi ani, s-au produs
în tot mai multe firme schimbări mari în
ceea ce priveşte relația cu angajații, datorită
orientării masive spre digitalizare, la care
s-a adăugat o mai mare deschidere către
munca remote, adică acel mod de lucru care
le permite profesioniștilor să lucreze în afara
mediului tradițional.
Un alt risc pentru antreprenorii români
în 2022 este reprezentat de fluctuaţiile
cursului de schimb valutar, care, atunci când
sunt percepute de către mediul de afaceri
ca impredictibilitate, pot acţiona ca factor

destabilizator, mai ales pentru companiile
care desfăşoară operaţiuni de import sau
export... iar în Prahova se știe că sunt mulți
exportatori și importatori. În 2022, când
cursul Leu/Euro se estimează a se situa
în intervalul 5,00 – 5,10 lei, acesta poate
reprezenta o provocare considerabilă pentru
oamenii de afaceri.
În ceea ce privește coordonata de
management a afacerilor, incertitudinea
legată de evoluţia pandemiei şi efectele

pășind în 2022 cu planuri mai bine calibrate
pe realitatea economică.
În ceea ce privește sprijinul pe care
Camera de Comerț și Industrie Prahova l-a
acordat până acum și îl pune la dispoziție
în permanență mediului de afaceri, în
continuare și în 2022 vom fi alături de firmele
prahovene și românești cu tot ceea ce putem
și știm să facem mai bine:
- furnizarea permanentă de informații
de afaceri și de oportunități;

În ceea ce privește coordonata
de management a afacerilor,
incertitudinea legată de evoluţia
pandemiei şi efectele impredictibile
ale inflaţiei vor continua să guverneze
deciziile de business, o parte dintre
planurile de investiţii urmând să fie
amânate.
impredictibile ale inflaţiei vor continua
să guverneze deciziile de business, o parte
dintre planurile de investiţii urmând să fie
amânate.
Pe fondul acestui scenariu sintetizat din
datele mai multor studii efectuate la sfârșitul
anului 2021 și care prefigurează pentru 2022 o
situaţie caracterizată mai curând de serioase
provocări și instabilitate, există și avantajele
faptului că o mare parte dintre firmele
româneşti au învăţat și aplică bine lecţiile
pandemiei, restructurându-și afacerile şi

- organizarea împreună cu partenerii și
colaboratorii noștri din administrația
publică locală și centrală, din mediul
instituțional și de afaceri, de evenimente
de informare pe diverse teme de interes
precum fiscalitatea, legislația muncii,
legislația asigurărilor de sănătate,
accesarea de fonduri pentru finanțarea
afacerilor, comunicare etc.;
- organizarea de cursuri de formare și
perfecționare profesională adresate
reprezentanților firmelor, dar și
7

managerilor sau chiar persoanelor
fizice, pentru o paletă extrem de largă
de tematici;
- realizarea de activități din sfera
relațiilor externe și a cooperării
internaționale, pentru care CCI
Prahova este recunoscută și deosebit
de apreciată în cadrul Sistemului
Cameral românesc: primiri de delegații
diplomatice și economice străine, cu
organizarea de forumuri economice,
pe de o parte, și organizarea de misiuni
economice în străinătate, pe de altă
parte, tipuri de acțiuni care, în toată
această perioadă pandemică s-au
desfășurat cu o serie de limitări impuse
de reducerea circulației între țări. De
altfel, prin această activitate sprijinim
activ exportul firmelor prahovene,
dar și atragerea de investiții străine în
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județul Prahova – cele două vârfuri de
lance ale dezvoltării economiei locale;
- derularea de proiecte din fonduri
europene, dar și din alte finanțări
externe, o activitate care ne-a oferit
și ne oferă posibilitatea de a pune la
dispoziția membrilor grupurilor-țintă,
din Prahova, dar și din celelalte județe
ale regiunii Sud-Muntenia, importante
servicii de consultanță, consiliere
profesională și vocațională, activități
specifice de internaționalizare a
afacerilor firmelor, dar și cursuri de
formare, perfecționare profesională sau
calificare;
- servicii de promovare specifice, pe
care CCI Prahova le realizează prin
canelele sale bine cunoscute: site-ul
www.cciph.ro, pagina de Facebook,
publicația Dynamic Business, dar

și prin acțiunile de promovare:
socializare business, precum și prin
intermediul celui mai mare eveniment
de evidențiere a performanței în
afaceri, Topul Firmelor Prahovene, ale
cărui ultime două ediții, din 2020 și
2021, am fost nevoiți să le desfășurăm
online;
- realizarea de studii și de sinteze
economice, analize sectoriale și pe
localități, chestionare de sondare a
reprezentanților mediului de afaceri;
- eliberarea de diverse certificări și
avize utile firmelor, inclusiv avize de
forță majoră, certificate de origine,
certificate IMM etc.;
- soluționarea litigiilor comerciale prin
arbitraj.
Alături și în completarea acestor servicii
și activități care se adresează comunității și
mediului de afaceri, organizația camerală
prahoveană este recunoscută și apreciată ca
fiind o prezență deosebit de activă la nivelul
întregii comunități. Relația cu partenerii
instituționali din administrație, cu alte
instituții și organizații cărora, de asemenea,
le suntem alături cu informații structurate
și de actualitate ori de câte ori suntem
solicitați, este încă un vector important al
activității noastre.
Totodată, am considerat întotdeauna ca
fiind o misiune onorantă implicarea noastră
în acțiuni de responsabilitate socială, iar
această nevoie s-a simțit parcă mai acut
în ultimii doi ani. Astfel, ca interfață între
mediul de afaceri și societatea civilă, CCI
Prahova se implică activ, în permanență,
în dezvoltarea comunității locale, având
prin activitățile pe care le derulează reale
conexiuni în toate domeniile: economic,
social, cultural, medical sau educativ.
În concluzie, chiar dacă anul 2022 nu
se anunţă a fi unul simplu, ci va fi plin de
incertitudini de natură economică, socială,
politică și, bineînțeles, sanitară, slalomul
oamenilor de afaceri români printre
provocări de tot felul, tenacitatea, hotărârea
și efortul acestora, la care se adaugă
sprijinul oferit de organizații precum
Camera de Comerț și Industrie Prahova,
avem încrederea că vor duce economia
românească și prahoveană la destinația
dorită, reprezentată de rezultate economice
bune, în context european.

