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Îndrăznește să crezi în România
Obiectivele economice pe 4 ani:
 creștere economică
medie de 5,5%;
 salariu mediu brut de 3.950
lei în 2020;
 creșterea numărului
salariaților cu normă
întreagă de la 4,75
milioane in 2016, la 5,6
milioane in 2020;
 Reducerea ratei șomajului
înregistrat sub 3,5% până
în 2020.
Programul Naţional de
Dezvoltare a antreprenoriatului cel puţin un incubator de afaceri în
fiecare judeţ.
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ECONOMIE

Reclădire națională

În sfârşit ai cu cine

Redimensionarea rețelei externe
de diplomație comercialeconomică.

România - hub industrial, logistic
și de transport între Asia și
Europa.

Înființarea Agenției Române de
Investiții și Promovare a
Exporturilor.

Statul român sa susțină (prin
investiții directe, parteneriat
public-privat, fiscalitate, atragere
de investiții străine, obținerea și
difuzarea de informații cu privire
la industrii și activități profitabile)
 consolidarea
clusterelor industriale.
 creșterea unor industrii
noi și de mare valoare
adăugată (dispozitive
medicale și
nanotehnologie la
București, big data și

Reproiectarea rolului și
funcționării Consiliului de
Export ca instituție
reprezentativă a Parteneriatului
Public-Privat.
Antrenarea reprezentanților
mediului de afaceri în activitatea
Consiliului de Export, precum şi
înființarea unor Secțiuni ale

Redăm România Românilor
Renegocierea pactului fiscal pentru a
permite un deficit bugetar de 2,5 - 3%, în
conformitate cu Tratatul de la Maastricht, deficit
destinat integral investițiilor.
Investiții publice de peste 6% din PIB.
Investiții străine de peste €5 mlrd. anual.
Rată a investițiilor de 30% din PIB.
Susținerea inovării în conformitate cu strategia
de Cercetare Dezvoltare si Inovare (CID),
pentru creșterea competitivității la nivel regional
și global. Încurajarea industriilor de vârf.
Reindustrializare pe baze competitive.
Direcționarea ajutoarelor de stat cu
precădere către domeniul industriilor de
înaltă competitivitate.
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Înființarea Ministerul IMM-urilor,
Antreprenoriatului și Turismului.

Consiliului în principalele Regiuni
de dezvoltare.

Finanțare pentru 10.000 de startup-uri anual.

Descentralizarea Agenției de
Promovare a Exporturilor la
nivel de județ astfel încât sa se
promoveze exporturi locale și
încurajarea capitalului autohton
către export.

Echilibru în activitatea de control:
creșterea rolului consultantului
fiscal, informare prevenitvă, cel
mult un control pe an, nicio măsură
punitivă din partea instituțiilor de
control fără derularea
premergătoare a etapelor de
informare și prevenție.
Oferirea de garanții de stat
pentru oamenii de afaceri:
împrumuturi garantate de stat
pentru 80% programe naționale,
locuri de muncă în județele cu
șomaj ridicat, asigurarea cash-flowului.
Politici agricole care să promoveze
creșterea consumului
produselor interne și renunțarea
la exportul masiv.
Centre de expansiune economică:
suport legislativ şi tehnic pentru
pătrunderea pe pieţele externe.

PLATFORMELE PRINCIPALELOR PARTIDE
cu privire la ECONOMIE
biotehnologie la Iași,
semiconductori la Cluj).
Atragerea antreprenorilor în
viața publică și civică.
Susținerea companiilor mici și
medii pentru participarea la
proiecte guvernamentale.
Susținerea
antreprenoriatului în facultăți
prin oferirea de spații de lucru
tinerilor antreprenori și crearea
unui fond pentru susținerea
startup-urilor tehnologice și de
cercetare avansată.

Realizarea unei hărți a parcurilor eco-industriale
ce trebuie promovate. Ele vor valorifica activele
nefolosite ale statului și vor fi realizate de
administrațiile locale cu implicarea fondurilor
europene.
Transformarea creșterii bazate pe consum în
creștere bazată pe investiții.
Înființarea Băncii Române pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BROD).
Reintroducerea terenurilor și a clădirilor în
circuitul economic pentru oferirea de condiții
pentru apariția clusterelor, a parcurilor
tehnologice.
Prezentarea distinctă în legea bugetară a
investițiilor publice pentru a putea fi
monitorizate corespunzător.
Creșterea competitivității economiei românești
prin reforme economice structurale. Reducerea
pierderilor din economie.
Crearea, prin intermediul Ministerului
Economiei, a unor programe speciale de
finanțare, în sumă de €400 mil. în patru ani (cu
un plafon de €50.000/afacere), cu posibilitatea
suplimentării acestuia.
Reintroducerea activelor nefolosite ale statului în
circuitul economic.
Extinderea relațiilor de piață în mediul rural pot
crește veniturile bugetare cu peste 5% din PIB.
Eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre
regiuni și zone ale țării. Reducerea
decalajelor dintre mediul urban și cel rural
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prin adoptarea Pachetului minim de confort
rural, valabil pentru fiecare comună.
Creșterea densității IMM-urilor în zonele unde
acestea se situează sub medie.
Un program special va fi demarat pentru
susținerea orașelor mici, monoindustriale,
utilizând programele de Ajutor de stat de la
dispoziția Ministerului Finanțelor Publice și al
Ministerului Economiei.
Stabilirea a cel puțin trei obiective locale sau
regionale pentru fiecare județ, ce vor fi
realizate pe durata mandatului noului Guvern.
Alocarea de ajutoare financiare
nerambursabile pentru Prima Afacere în
cadrul programelor START (suma minimă
alocată anual va fi de 500 de mil. lei, cu
posibilitate de creștere, în funcție de numărul
aplicanților. Plafonul nerambursabil acordat va fi
de până la 200 000 de lei).
Prima afacere va fi scutită de impozitul pe
venitul salarial și contribuții sociale datorate de
angajator pentru o perioadă de trei ani.
Autoritățile fiscale și Camerele de Comerț vor
oferi consultanță gratuită inițiatorilor Primei
afaceri.
Includerea populației active de la țară în piața
muncii.
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