
Cauzele şi manifestările crizei economice actuale în România.  
Perioada de analiză: 2008-2010 

 
Motto “Criza economică nu atinge deloc pe cei bogaţi, găsitori întotdeauna a unor soluţii 

pentru a-şi proteja milioanele ci pe dezmoşteniţii soartei” (Camil Petrescu) 
 
Criza economică a României este cu precădere una internă, bazată pe o creştere economică 

nesănătoasă, pe consumul exagerat bazat pe datorie atât la nivel microeconomic cât şi  
macroeconomic, stare permisă sau chiar întreţinută de guvernările succesive. Doar declanşarea 
crizei a fost provocată de limitarea surselor de finanţare determinată de apariţia crizei financiare 
externe. 

Dacă toate, sau numai unele, dintre cauzele enumerate mai jos nu ar fi existat, sau dacă ar fi 
căpătat o realitate economică mai favorabilă, statul român ar fi avut astăzi nu o mare datorie 
externă, ci un surplus de cel puţin 120 miliarde de euro, adică peste 6000 euro pentru fiecare 
cetăţean român, ceea ce ar fi permis o evoluţie anticiclică şi nu una cu măsuri prociclice extrem 
de dureroase din punct de vedere social şi cu eficienţă economică redusă.  

1. După anul 1990, 2,2 milioane unităţi locative reprezentând 27% din fondul locativ al 
statului au fost trecute în proprietate privată unei părţi dintre cetăţenii români pentru sume 
modice. Diferenţa medie de valoare a acestora se poate estima la 20 mii euro/unitate 
locativă, deci o valoare totală de aproximativ 44 miliarde euro. 

2. Împroprietărirea cu terenuri agricole şi apariţia unor ferme agricole cu suprafeţe extrem de 
reduse a condus în timp la scăderea suprafeţelor irigate de la peste 2 milioane ha la sub 300 
de mii ha, iar în anii 2008 – 2010 se estimează că 3 milioane de hectare au rămas 
necultivate, conducând la o pierdere de peste 2 miliarde de euro anual. 

3. Suprafaţa totală a pădurilor trecute în proprietate privată şi dintre care unele sunt exploatate  
nemilos este de peste 3 milioane de hectare cu o valoare medie de 4 mii euro/ha, deci o 
valoare totală de peste 12 miliarde euro. 

4. În România muncesc astăzi oficial aproximativ 4,6 milioane de persoane cu un salariu 
mediu de aproximativ 5000 euro/an, deci cu venituri totale de 23 miliarde euro pe an. 
Gradul mediu de economisire în prezent din România este de sub 5%, în timp ce în China 
se apropie de 20%, la un nivel mediu al veniturilor comparabil, deci prin schimbarea 
modelului de gândire ar fi posibilă economisirea suplimentară a cel puţin 2 miliarde de 
euro anual. 

5. Speranţa ca cel puţin unii dintre marii investitori de tipul Renault, Nokia, Continental să 
asigure o salarizare care treptat să reflecte productivitatea ridicată a muncii în fabricile din 
România, în absenţa unor prevederi legale clare, nu s-a materializat ceea ce a dus la o 
importantă migrare a forţei de muncă (peste 1 milion de persoane) spre ţări cu un nivel 
superior de salarizare. 

6. Repartizarea inechitabilă a veniturilor în societatea românească a condus la importante 
dezechilibre sociale şi economice. La sfârşitul trimestrului trei 2010, persoanele fizice 
deţineau depozite la instituţiile de credit în valoare de 96 miliarde lei, dar  99,66% dintre 
deponenţi deţineau doar 73% din totalul depozitelor (depozitul mediu fiind de 4.700 de 
lei), iar restul de 0,34% dintre deponenţi 27% din totalul depozitelor, depozitul mediu fiind 
de 503.000 lei (~117.000 euro).  

7. Conform ediţiei a doua a clasamentului Forbes România "Top 500 miliardari", în 2009,  
totalul averilor adunate de cei 500 de miliardari români însuma 28,2 miliarde euro, care la 



un preţ mediu de înfiinţare a unui loc de muncă de 25.000 euro ar fi trebuit să le permită 
crearea a peste 1,1 milioane de locuri de muncă. 

8. Gigantul energetic OMV Petrom (SNP) a încheiat 2010 cu un profit net-record, de 2,457 
miliarde lei (583,6 milioane euro), în creştere cu 133% faţă de anul anterior, pe fondul 
creşterii cotaţiilor la ţiţei şi al îmbunătăţirii performanţei operaţionale. Prin contractul de 
privatizare în urma căruia Petrom a fost făcută cadou, către OMV au fost cedate resursele 
ţării şi 550 de pompe la un preţ extrem de mic, comparabil cu profitul anual din 2010 şi cu 
4 miliarde de euro mai puţin decât evaluarea făcută de expertiza ulterioară. Redevenţa 
inclusă în contract este de doar 6%, cea mai mică din toată Europa. România a dat 
resursele sale cele mai profitabile, la preţul cel mai mic din Europa. În 2009 şi 2010 
aproximativ 70% din profitul grupului OMV s-a făcut în România. 

9. După patru ani de la privatizare, Mittal Steel Galaţi (fostul Ispat Sidex) a devenit cea mai 
mare companie privată din România şi a înregistrat un profit de peste 450 de milioane de 
dolari în anul 2004, în timp ce în perioada anterioară cumpărării, combinatul înregistra 
pierderi zilnice de un milion de dolari. Cifrele care apar în documentele privatizării se 
referă la anul 1999 şi arată o situaţie profund nefavorabilă: o pierdere de 41 milioane 
dolari, un grad de îndatorare de 328%, datoriile totale fiind de 886 milioane dolari (fără 
penalităţi în valoare de peste 600 milioane), din care 581 milioane dolari faţă de bugetele 
statului. De la SIDEX au fost pierdute prin management defectuos sau deturnate 
(delapidate) prin căpuşare economică sume de peste 500 milioane dolari pe an timp de mai 
mult de 10 ani, adică 5 miliarde de dolari. 

10. Munca la negru este estimată la peste 20% din piaţa muncii, iar evaziunea fiscală la peste 
30%. 

 
Manifestările crizei se pot sintetiza în evoluţia macroeconomică a ţării noastre, pe de o parte 

dar mai ales prin constrângerile economice şi financiare la care a fost supusă marea majoritate a 
populaţiei. 

 
1. Sub presiunea unui buget sărăcit de criză şi a nevoii de a plăti pensiile şi salariile, Guvernul 

României s-a îndatorat tot mai mult pe parcursul anului trecut. Împrumuturile de la FMI, 
Comisia Europeană şi de la băncile de pe piaţa locală, în mare parte pe termen scurt, ne-au 
dublat datoria publică în ultimii doi ani, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor 
Publice. De la o datorie publică de 109,1 miliarde lei, echivalent cu 21,6% din PIB, la 
sfârşitul anului 2008, România a ajuns să înregistreze o datorie de 193,89 miliarde lei 
(37,9% din PIB), la 31 decembrie 2010. La finele anului 2009, datoria guvernului şi a 
autorităţilor locale era de 147,3 miliarde lei, echivalent cu 29,99% din PIB. În acest 
moment, îngrijorător nu este atât nivelul datoriei în sine, cât ritmul galopant cu care creşte 
datoria publică. Datoria României a crescut cu 46,5 miliarde lei pe parcursul anului 2010. 
În datoria totală, ponderea celei guvernamentale a crescut de la 92,65% în 2009 la 94,03% 
în 2010. Împrumuturile noi contractate de guvern anul trecut au fost în valoare de 66,3 
miliarde lei. Altfel spus, Guvernul României a împrumutat în medie pe lună câte 5,52 
miliarde lei (1,3 miliarde euro) pentru a-şi acoperi cheltuielile curente. 

2. Salariile personalului bugetar au fost reduse cu 25% în vara anului 2010, în plus a fost 
eliminat al 13-lea salariu şi alte sporuri, ceea ce condus la o penalizare inechitabilă în 
special a personalului cu calificare superioară şi care spre exemplu a declanşat un veritabil 
exod al medicilor din România (peste 6000 în 2 ani).  



3. Creşterea nivelului TVA general de la 19% la 24%, o măsură care deşi este corectă din 
punct de vedere macroeconomic a condus la o înăsprire a condiţiilor de trai ale populaţiei 
deoarece se aplică în egală măsură la alimentele de bază şi la energie. 

4. Reducerea puternică a valorii, precum şi a ponderii în PIB, a cheltuielilor pentru 
învăţământ, cercetare şi sănătate, care îşi va face simţit efectul negativ asupra dezvoltării 
sociale şi economice a României în următorii 5-10 ani. Poziţia 95 din 132 de ţări ocupată 
de România în cel mai recent clasament pentru dezvoltare umană al Naţiunilor Unite, cu 
doar 3,5% din PIB alocate educaţiei este edificatoare. 
 

În concluzie, în raport cu criza economică internaţională, criza economică din România are  un 

caracter  “original”,  similar democraţiei nostre post decembriste. 
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