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Austria

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 284,0
Deficit (% din PIB) 4,6
Deficit (mld. euro) 13,1
Datorie public` 
(% din PIB) 72,3
Datorie public` 
(mld. euro) 205,2
Venituri bugetare 
(% din PIB) 48,3
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 53,0

M`suri de austeritate

n A majorat taxele aplicate
b`ncilor, accizele pentru tutun
[i combustibili [i taxele pe
biletele de avion.

n A redus cheltuielile bugetare.

Bulgaria

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 36,0
Deficit (% din PIB) 3,2
Deficit (mld. euro) 1,1
Datorie public` 
(% din PIB) 16,2
Datorie public` 
(mld. euro) 5,8
Venituri bugetare 
(% din PIB) 34,5
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 37,7

M`suri de austeritate

n A redus cheltuielile tuturor
ministerelor.

n A redus num`rul de angaja]i
la stat cu 10%.

n A \nghe]at salariile \n sectorul
public pentru trei ani.

Germania

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 2.498,8
Deficit (% din PIB) 3,3
Deficit (mld. euro) 81,6
Datorie public` 
(% din PIB) 83,2
Datorie public` 
(mld. euro) 2.079,6
Venituri bugetare 
(% din PIB) 43,3
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 46,6

M`suri de austeritate

n A majorat taxele asupra
energiei nucleare [i industriei
aeriene.

n A redus subven]iile pentru
patente.

n A redus salariile din sectorul
public cu pån` la 25%.

n A concediat 10.000-15.000 de
angaja]i din sectorul public.

n A redus cheltuielile sociale.
n A redus num`rul cadrelor

militare cu 40.000.

Letonia

M`suri de austeritate

n A majorat impozitul pe propriet`]i.
n A majorat TVA de la 10% la 18%.
n Impozitul pe venit a crescut de la

23% la 26%.
n TVA a crescut de la 18% la 21%.
n A majorat impozitul pe ma[ini.
n A introdus un impozit pe gaze

naturale.
n A redus salariile angaja]ilor la stat

cu 25%-50%.
n A \nchis spitale [i [coli.
n A redus pensiile.

Estonia

M`suri de austeritate
n Ia \n considerare majorarea TVA.

Lituania

M`suri de austeritate

n A majorat taxele pe alcool [i
medicamente.

n A majorat impozitul pe profit
cu 5%.

n A \nghe]at salariile la stat
pentru doi ani.

n A redus pensiile fo[tilor
angaja]i la stat cu 11%.

n A redus compensa]iile pentru
concediul de maternitate.

Luxemburg

M`suri de austeritate
n A redus cheltuielile cu

transporturile [i educa]ia.

Olanda

M`suri de austeritate

n A majorat anumite taxe.
n A majorat vårsta de

pensionare.
n A redus personalul militar cu

10.000 de oameni.
n A redus subven]iile acordate

studen]ilor pentru s`n`tate [i
art`.

n Num`rul de parlamentari va fi
redus, al`turi de cel al
angaja]ilor la stat.

Malta

M`suri de austeritate
n Ia m`suri pentru crearea de

noi locuri de munc`.

Indicatori economici
2010

PIB (mld. euro) 121,9
Deficit (% din PIB) 6,4
Deficit (mld. euro) 7,8
Datorie public` 
(% din PIB) 30,8
Datorie public` 
(mld. euro) 37,5
Venituri bugetare 
(% din PIB) 34,3

Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 40,8

M`suri de austeritate

n A majorat TVA cu 5%,
pån` la 24%.

n A redus salariile
angaja]ilor la stat cu
25%.

n A redus num`rul de
bugetari.

Suedia

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 346,6
Deficit (% din PIB) 0,0
Deficit (mld. euro) 0
Datorie public` 
(% din PIB) 39,8
Datorie public` 
(mld. euro) 137,9
Venituri bugetare 
(% din PIB) 52,7
Cheltuieli bugetare
(% din PIB) 53,0

M`suri de austeritate

n Nu a introdus m`suri de
austeritate.

Marea Britanie

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 1.696,5
Deficit (% din PIB) 10,4
Deficit (mld. euro) 176,4
Datorie public` 
(% din PIB) 80,0
Datorie public` 
(mld. euro) 1.357,2
Venituri bugetare 
(% din PIB) 40,6
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 50,9

M`suri de austeritate

n A majorat TVA de la 17,5% la
20%.

n A redus bugetele ministerelor \n
medie cu 19%.

n A majorat vårsta de pensionare
de la 65 la 66 de ani.

n A redus subven]iile acordate
universit`]ilor.

n A redus anumite ajutoare de
[omaj cu 25%.

n A eliminat ajutoarele de [omaj
pentru cei care nu caut` activ un
loc de munc`.

n A redus anumite ajutoare
sociale.

n A redus cheltuielile militare cu
8%, iar pe cele cu poli]ia cu 4%.

Slovacia

M`suri de austeritate

n A majorat TVA cu 1%.
n A majorat accizele pe alcool [i

tutun.
n A redus salariile mini[trilor cu

10%.
n A amånat investi]iile.
n A redus salariile func]ionarilor

publici.
n A redus num`rul

func]ionarilor publici cu
20.000.

Portugalia

Indicatori economici
2010

PIB (mld. euro) 172,5
Deficit (% din PIB) 9,1
Deficit (mld. euro) 15,7
Datorie public` 
(% din PIB) 93,0
Datorie public` 
(mld. euro) 160,4
Venituri bugetare 
(% din PIB) 41,5
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 50,7

M`suri de austeritate

n A majorat impozitul pe
profit [i pe venit.

n A majorat TVA cu 1%.
n Salariile angaja]ilor la

stat cu venituri ridicate
vor fi reduse cu 5%.

n Cheltuielile militare au
fost reduse cu 40%.

n A suspendat investi]iile
\n infrastructura
feroviar` de mare
vitez`.

n A redus veniturile
alocate programelor
sociale.

n A demarat privatizarea
unor companii de stat.

Irlanda

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 153,9
Deficit (% din PIB) 32,4
Deficit (mld. euro) 49,9
Datorie public` 
(% din PIB) 96,2
Datorie public` 
(mld. euro) 148,1
Venituri bugetare 
(% din PIB) 34,6
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 67,0

M`suri de austeritate

n A majorat impozitele pe
cå[tiguri de capital [i pe
achizi]ii cu 25%.

n A majorat accizele pentru
tutun.

n A majorat taxa pe emisii de
dioxid de carbon.

n A adoptat un nou impozit pe
ap`.

n A redus salariile angaja]ilor la
stat cu 5%.

n A redus num`rul de angaja]i
din sectorul public cu 24.750.

n A redus valoarea investi]iilor
statului.

n A redus ajutoarele sociale [i
aloca]iile copiilor.

n A redus salariul minim cu
1 euro/or`.

Cipru

M`suri de austeritate

n A majorat impozitul pe
carburan]i [i pe cel pe profit
cu 1%.

n Ia \n considerare majorarea
TVA cu 1%.

n A \nghe]at angaj`rile de
func]ionari publici.

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 180,3
Deficit (% din PIB) 2,5
Deficit (mld. euro) 4,4
Datorie public` 
(% din PIB) 48,4
Datorie public` 
(mld. euro) 87,2
Venituri bugetare 
(% din PIB) 52,3
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 55,1

M`suri de austeritate

n A introdus taxe asupra
sectorului energetic.

n Accize pe b`uturile
carbogazoase [i dulciuri.

n TVA va cre[te cu 1%
n TVA pl`tit` de restaurante a

sc`zut cu 13%.

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 230,1
Deficit (% din PIB) 10,5
Deficit (mld. euro) 24,2
Datorie public` 
(% din PIB) 142,8
Datorie public` 
(mld. euro) 328,6
Venituri bugetare 
(% din PIB) 39,1
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 49,5

M`suri de austeritate

n A majorat TVA de la 19% la 23%.
n A majorat accizele pe combustibili,

alcool [i tutun cu 10%.
n A majorat taxele pe proprietate [i

pe jocurile de noroc.
n A majorat vårsta de pensionare.
n A redus salariile din sectorul public

cu pån` la 25%.
n A eliminat primele acordate

angaja]ilor la stat.
n A \nghe]at salariile angaja]ilor la

stat [i pensiile pentru trei ani.
n A majorat vårsta de pensionare de

la 61,4 ani la 63,5 ani.
n A \nceput privatizarea companiilor

de stat.

Finlanda

Grecia

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 1.548,8
Deficit (% din PIB) 4,6
Deficit (mld. euro) 71,2
Datorie public` 
(% din PIB) 119,0
Datorie public`
(mld. euro) 1.843,0
Venituri bugetare 
(% din PIB) 46,0
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 51,8

M`suri de austeritate

n A introdus o tax` pe emisiile de dioxid de
carbon.

n A redus salariile angaja]ilor la stat.
n A majorat vårsta de pensionare a femeilor
de la 63 de ani la 65.

n A redus pensiile pentru angaja]ii la stat.
n A decis \nghe]area index`rii pensiilor mai
mari de 1.000 de euro pe lun`.

n A reintrodus un impozit pe proprietate.
n A redus transferurile c`tre administra]iile
regionale [i locale.

n Toate ministerele trebuie s` reduc`
cheltuielile cu 10%.

n A introdus un impozit pe bunuri de lux.
n A introdus o tax` de 1,5% pe averea celor
care [i-au readus averile \napoi \n ]ar`.

Italia

Spania

Fran]a

PIB (mld. euro) 354,3
Deficit (% din PIB) 7,9
Deficit (mld. euro)
27,9
Datorie public` 
(% din PIB) 55,0

Datorie public` 
(mld. euro) 189,9
Venituri bugetare 
(% din PIB) 37,8
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 45,7

M`suri de austeritate
n A majorat TVA cu 1%.
n A reudus cheltuielile

militare.
n A \n`sprit cerin]ele

pentru pensionare.

Polonia

Cehia
M`suri de austeritate

n A introdus impozite pe
pensiile celor cu cå[tiguri
ridicate.

n A redus salariile din sectorul
public cu pån` la 43%.

n A redus cheltuielile cu
asisten]a de stat.

Danemarca

M`suri de austeritate

n A redus durata ajutoarelor de
[omaj de la 4 ani la 2 ani.

n A redus num`rul de angaja]i
de la stat cu 20.000.

n A redus aloca]iile pentru copii
cu 5%.

n A redus salariile mini[trilor cu
5%.

n A redus subven]iile acordate
universit`]ilor.

Slovenia

M`suri de austeritate
n A redus primele func]ionarilor

publici.

Indicatori economici 2010

PIB (mld. euro) 1.947,5
Deficit (% din PIB) 7,0
Deficit (mld. euro) 136,5
Datorie public` 
(% din PIB) 81,7
Datorie public` 
(mld. euro) 1.591,1
Venituri bugetare 
(% din PIB) 49,2
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 56,2

Indicatori economici 
2010

PIB (mld. euro) 1.062,6
Deficit (% din PIB) 9,2
Deficit (mld. euro) 98,2
Datorie public` 
(% din PIB) 60,1
Datorie public` 
(mld. euro) 638,7
Venituri bugetare 
(% din PIB) 35,7
Cheltuieli bugetare 
(% din PIB) 45,0

M`suri de austeritate

n A introdus un impozit suplimentar de 1% asupra veniturilor
mari.

n A eliminat o serie de scutiri de taxe pentru companii.
n A eliminat m`surile de stimulare economic`.
n A majorat vårsta de pensionare de la 60 la 62 de ani.
n A majorat num`rul minim de ani pentru a primi pensie de la
stat de la 41 la 41,5.

n A majorat vårsta de pensionare pentru a primi pensie
\ntreag` de la 65 de ani la 67.

n Ia \n considerare \nghe]area cheltuielilor timp de trei ani.
n A majorat contribu]iile angaja]ilor pentru pensie de la
7,85% la 10,55%.

M`suri de austeritate

n A majorat accizele pentru tutun
cu 28%.

n A majorat impozitul pe venit cu
1% pentru cei cu venituri
ridicate.

n A redus salariile la stat cu 5%.
n A \nghe]at salariile la nivelul

anului 2011.
n A \nghe]at pensiile acordate

fo[tilor angaja]i la stat.
n A eliminat 13.000 de locuri de

munc` din sectorul public.
n A redus investi]iile publice.
n A redus ajutoarele pentru copii.
n Subven]iile acordate regiunilor

vor sc`dea.
n A våndut 30% din loteria

na]ional` [i din compania
aeronautic`.

Romånia

Ungaria

M`suri de austeritate

n A introdus taxe suplimentare
\n sectorul bancar, de retail,
telecomunica]ii [i energetic.

n A majorat temporar TVA la
25%.

n A redus cu 15% subven]iile
primite de partidele politice.

n A redus num`rul de
parlamentari [i de consilieri
locali.

n A majorat vårsta de
pensionare la 65 de ani.

n A \nghe]at pentru doi ani
pensiile din sectorul de stat.

n A redus salariile
primului-ministru, mini[trilor
[i secretarilor de stat.

n A redus cu 10% sumele
acordate pentru concediile
medicale.

n A eliminat subven]iile
acordate gospod`riilor.

Belgia

M`suri de austeritate

n Propunerile includ majorarea
impozitelor pe pensii, a
taxelor pe emisiile de dioxid
de carbon [i o tax` de „criz`“
aplicat` b`ncilor.

n Propunere de limitare a
cre[terii cheltuielilor de
s`n`tate.

SURSE: Eurostat, studiul „Limitarea deficitelor guvernamentale: cazuri interna]ionale“ al congresului american

M`surile de austeritate au fost cuvåntul de ordine \n Europa \n ultimul an [i jum`tate, iar impactul acestora, completat de criza datoriilor de stat, \ncepe s` \[i
pun` amprenta asupra economiilor. Italia este ultima ]ar` care a intrat \n acest joc al austerit`]ii, for]at` de situa]ia tot mai proast` \n care se afl` pe pie]ele
financiare, unde dobånzile cerute de investitori sunt la valori maxime. Dintre toate ]`rile din Uniunea European`, Grecia a luat cele mai multe m`suri, \n
valuri succesive \ncepånd cu luna februarie a anului 2010. Nici Romånia nu a fost ocolit`, fiind nevoit` s` ia, la \ndemnul Fondului Monetar Interna]ional
m`suri dure. „M`surile care au fost luate de Guvernul Romåniei sunt aproape de neimaginat \n Europa de Vest. |[i poate cineva imagina ca \n Germania [i
Fran]a guvernul s` spun`: «Trebuie s` reducem salariile din sectorul public cu 25%»? {i \n acela[i timp s` majoreze singura tax` care love[te pe toat` lumea,
TVA? Iar asta s-a \ntåmplat f`r` o singur` zi de grev`“, descrie Andreas Treichl, [eful Erste, situa]ia pe care a trebuit s` o \ndure romånii. Alexandru Matei


