
Un acord care loveste in interesele
romanilor si in interesul economiei. 

E nevoie de acord, dar nu asa



Măsurile 

restrictive 

impuse prin 
noul acord vor
frâna ieşirea 

din criză. 

Incompetenţa şi 
lipsa de viziune 

a guvernului 
Boc fac şi din 

măsurile bune 

unele proaste.
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Anul 2011 va fi 

mult mai greu 

de suportat de 

către români 

decât anul 
2010. 

S-a ajuns la 

limita 

suportabilităţii 

sociale!
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Deficit bugetar România (% din PIB)

-1.1%

-2.1%!

-1.4%

≈2.2 mld. €

În 2010, reducerea cu 1.1% din PIB a deficitului a 
însemnat reducerea salariilor cu 25%, creşterea TVA 
cu 5%, şi concedieri, nu creşterea veniturilor la 
buget. Ce va însemna o reducere cu 2.1% în 2011?



Intrarea în 
sărăcie a cel 
puţin 1,5 
milioane de 
români in 2011!

Aceştia se pot 
adăuga la cei 5 
milioane români 
aflaţi deja sub 
pragul sărăciei.

prin 
introducerea 

coplăţii în 
sănătate
110000

prin 
eliminarea 

subvenţiilor 
la căldură şi 

apă caldă
970000

prin
reducerea

personalului
bugetar
20000

prin creşterea
preţului

alimentelor
400000

1.500.000 noi români în risc de a sărăci 
în 2011



Continuarea
reformelor
inseamna, 
pentru guvern, 
inchiderea
scolilor si
spitalelor
ineficiente!

2010
• 920 şcoli închise

2011
• Peste 180 de spitale vor fi închise

2011

• 2500 profesori concediaţi, cf. noii legi 
a educaţiei, dupa ce, in 2010, au fost 
desfiintate 15.000 de posturi



România a absorbit doar 2% din 
fondurile structurale europene 
alocate pana in 2013 !!!

Continuarea 
lentorii 
absorbtiei de 
fonduri europene

Pericol pentru 
viitorul buget 
european!

Exemplu:

În 2007-2009, am contribuit mai mult 
la UE decât am atras fonduri de la UE!

Contribuţii: 2007: – 480 mil €

2009: – 190 mil €

Atrageri: 2008: + 210 mil €

Sold 2007-2009: – 460 mil €
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Investiţii străine directe în România

Scăderea de 900 
milioane euro, 
reprezintă mai mult de 
25% din suma 
investită în 2009!

?
Sursă: BNR

Chiar dacă există 
umbrela FMI, 
guvernul 
incompetent şi 
corupt fugăreşte 
investitorii străini 
din România

Avem relatii 
externe proaste 
(in UE si in restul 
lumii)



Acordul cu FMI 
consimte 
trecerea la 
modelul bazat pe 
datorie. 
Dezvoltarea este 
amanetata

Guvernul actual ne costă minim 
1,5 miliarde € pe lună!

• 1 miliard € = creşterea datoriei 
publice pe lună

• 270 milioane € = fonduri 
europene pe care nu reuşim să 
le atragem întro lună

• 230 milioane € = pierderi lunare 
din evaziunea fiscală



Evaziunea fiscala 
a devenit 
endemica. 
Ea este stimulata 
indirect de 
acordul cu FMI

E nevoie de 
solutii noi, 
radicale. 
Combaterea
evaziunii -
prioritate
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• Efect 1: Recesiune si indatorare

• Efect 2: Austeritate si saracie
Actualul acord cu 
FMI nu aduce nici

relansare si nici
bunastare

• Efect 1: Crestere economica si buget
mai mare 

• Efect 2: Protejarea cetatenilor, sprijin
pentru institutii

• Efect 3: Un STAT puternic

Alternativa: alt 
guvern, alt acord!


