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Interventionismul, adica socialismul , castiga teren in ultimii ani in Romania. Cauzele sunt 

multiple dar o mare parte din justificarea unui prezente mai mari a statului in economie se 

bazeaza pe o idee falsa: guvernul anterior a implementat masuri de austeritate si acum noi trebuie 

sa le corectam. Masurile respective sunt: 

1) Reducerea temporara a salariilor in sectorul bugetar. a)  - 25% 6 luni in 2012. B) + 11% 

in 2011. c) +16% in 2012.  

2) Cresterea TVA de la 19% la 24%.  

Desi austeritatea este inteleasa de fiecare cum vrea cred ca in general se refera, cand vine vorba 

de economie, la o reducere a cheltuielilor bugetare nominale. Exista si interpretari care spun ca 

austeritatea inseamna o reducere a cheltuielilor si o crestere a  taxelor tinta fiind un deficit mai 

mic. Nu sunt de acord cu aceasta interpretare pentru ca sustinatorii programelor de restructurare 

a statului, austeritate pentru socialisti, inteleg foarte bine ca o crestere de taxe submineaza 

efectele pozitive derivate din reducerea cheltuielilor publice. Astfel, un program de austeritate ar 

trebui sa fie usor de identificat in urma analizei evolutiei cheltuielilor publice.  

Urmatorul grafic prezinta evolutia cheltuielilor de la buget in milioane RON. Nu exista o 

reducere a cheltuielilor publice in perioada 2010-2013. Astfel, evolutia cheltuielilor publice nu 

sustine teza austeritatii. Ar trebui sa ne oprim aici.  
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Sursa: Ministeru Finantelor 

Totusi, sustinatorii acestei teorii false ne trimit atunci catre cheltuielile publice ca procent din 

PIB. Este adevarat in acest caz observam o scadere cheltuielilor de la buget ca procent din PIB 

dupa 2010 (nu in 2010 cum era normal) (grafic 2). Din pacate cei care sustin ca aceasta scadere 

este o dovada care arata prezenta unui program de austeritate in Romania nu spun si care ar fi 

fost nivelul cheltuielilor publice dorit de acestia –optim din punctul lor de vedere pentru 

economie. In 2010 cheltuielile publice ca procent din PIB erau mai mari decat in 2008 si la 

acelasi nivel cu cele din 2009 (39% din PIB) desi masurile de “austeritate” au fost adoptate in 

2010. In 2011 si 2012 cheltuielile publice ca procent din PIB erau MAI MARI decat in perioada 

2000-2007. In aceste conditii pe ce se bazeaza cei care sustin ca in Romania a existat un program 

de austeritate?  



 

Sursa: FMI, Ministeru Finantelor 

Cum se explica totusi scaderea cheltuielilor publice ca procent din PIB in 2011 si 2012? Foarte 

simplu cheltuielile publice AU CRESCUT in 2011 si 2012 cu o diamica mai mica decat a facut-o 

PIB nominal (grafic 3). Este important de observat ca dinamica cheltuielilor publice a ramas 

pozitiva chiar si in 2009 cand atat dinamica PIB nominal cat si cea a veniturilor la buget au fost 

NEGATIVE.  In plus in 2010, anul in care au fost reduse temporar salariile din sectorul bugetar, 

dinamica cheltuielilor publice a urmat dinamica PIB nominal.  

 



 

Sursa: Ministeru Finantelor, FCA 

 

Desi nu spun explicit eu inteleg ca sustinatorii interventionismului ar fi dorit ca dinamica 

cheltuielilor publice sa fie la nivelul dinamicii PIB nominal atat in 2011 cat si 2012 (este greu de 

inteles de ce in 2012 noul guvern nu a crescut  dinamica cheltuielilor publice daca ritmul i se 

parea prea lent).  

 

Cum ar fi aratat bugetul Romaniei daca s-ar fi continuat cu o dinamica a cheltuielilor publice 

egala cu dinamica PIB-nominal? Urmatoarele grafice prezinta acest scenariu pentru cheltuielile 

publice in milioane RON si deficitul bugetar in milioane RON.  In acest scenariu Romania ar fi 

trebuit sa finanteze in 2011 36 miliarde RON (fata de 23 miliarde RON) iar in 2012 37 miliarde 

RON (fata de 14.7 miliarde RON). Dar o asemenea evolutie ar fi insemnat ca si bugetele pentru 

2013 si 2014 ar fi fost afectate. In 2013 ar fi fost nevoie de 39.6 miliarde RON (fata de 15 

miliarde RON)  iar in 2014 39.2 miliarde RON (fata de 14 miliarde RON).  



 

Sursa: Ministeru Finantelor, FCA 

 

Sursa: Ministeru Finantelor, FCA 

 

 



Concluzii: 

Da, guvernul anterior a luat o masura ciudata: cresterea TVA. O masura care a influentat negativ 

cresterea PIB real si chiar PIB potential. Dar prezenta statului in economia nu a fost redusa 

asa cum sustin cei care promoveaza mitul austeritatii in Romania. Cel putin datele 

prezentate in aceasta analiza nu gasesc dovezi care sa confirme un program de austeriate. In plus 

am prezentat doar partea vizibila a finantelor statului. Nu am vorbit despre arierate sau datorie 

publica. In ambele cazuri am observat o crestere ceea ce prezinta alte dovezi impotriva mitului 

austeritatii.  

Reducerea dinamicii cheltuielilor publice in 2011 si 2012 a permis un buget mai mic in 2013 

si 2014. Rezultatul principal al evolutiei cheltuielilor publice din 2011 si 2012 se vede in 

graficul 5, se vede in dobanzile la care se imprumuta astazi guvernul Romaniei si se vede in 

evolutia datoriei publice. Este posibil sa fi impulsionat si cresterea economica dar 

deocamdata este prea devreme pentru a identifica acest efect. 

Este evident ca interventionismul actual, cresterea cheltuielilor publice, nu readuce prezenta 

statul in economie la un nivel anterior. Acest lucru nu este posibil pentru ca prezenta statului in 

economie nu a fost niciodata redusa. In 2011 si 2012 avansul statului in economie a fsot doar 

incetinit si atat. In aceste conditii deciziile din 2013 si 2014 nu fac decat sa creasca viteza cu care 

statul inainteaza in economie si cu care sufoca sectorul privat. Dupa 2 ani in care cheltuielile 

publice au crescut cu o dinamica mai mica decat PIB nominal, in 2013 acestea au revenit la o 

dinamica care o depaseste pe cea a PIB nominal. O reteta care a dus la perioada de avant si 

prabusire 2005-2013. Oare o sa fie diferit de data aceasta? 

 

 


