Programul economic ALDE
România – cea de-a șaptea
putere economică a Europei

În perioada de campanie partidele se întrec în
a face promisiuni
Noi dorim să vă spunem adevărul:
üPutem câștiga salarii mai mari numai dacă investim
mai mult și producem mai eficient!
üPutem oferi pensii mai mari numai dacă avem locuri
de muncă mai multe și mai bine plătite!

Am reușit, atunci când am guvernat, să
dublăm salariile și pensiile
Acest lucru a fost posibil pentru că:
ØRata investițiilor a ajuns, în anul 2008, la 32% din PIB, cea mai mare din istoria
României
ØPIB a a înregistrat, în perioada 2005-2008, o rată medie de creștere de 7%
ØNumărul locurilor de muncă a crescut, în aceeași perioadă, cu peste jumătate
de milion, depășindu-l pe cel al pensionarilor de asigurări sociale
ØAm creat un cadru fiscal stimulativ

Programul economic ALDE are ca scop, pe termen
lung, creșterea potențialului și performanței
economiei românești, precum și identificarea
resurselor necesare
În centrul politicilor noastre stau capitalul
autohton și întreprinzătorul român, a cărui
inițiativă trebuie să se manifeste liber, într-un
mediu economic concurențial, lipsit de ambiguități
și de constrângeri arbitrare

Obiectivele cantitative ale strategiei
economice a ALDE 2016 - 2020
üO creștere medie anuală de cel puțin 5% a PIB.
üUn număr de peste 5 milioane de locuri de muncă (cu cca
500.000 mai mult decât în prezent) care să-l depășească pe cel
al pensionarilor de asigurări sociale
üInvestiții publice de peste 6% din PIB
üInvestiții străine de peste 5 miliarde de euro anual
üRată a investițiilor de 30% din PIB
üCreșterea corespunzătoare a veniturilor populației
üÎn anul 2020, salariul mediu net poate ajunge la 3000 de lei și
pensia medie la 1.500 lei

Obiectivele calitative ale strategiei economice
a ALDE (1)
Schimbare de viziune în ce privește:
üPunerea accentului pe convergența reală, creșterea eficienței economice și a calității
vieții
üPreocuparea pentru creșterea PIB potențial, nu numai a PIB real
üÎndeplinirea condițiilor de echilibru economic simultan cu cele ale dinamicii economice
üÎmbunătățirea lanțurilor valorice
üÎnlocuirea lohn-ului cu brand-uri românești și creșterea preocupării nu doar pentru
producție, ci și pentru design, marketing și servicii post-vânzare
üInversarea raporturilor dintre stat și mediul privat, înlăturarea discriminărilor și abuzurilor
față de proprietatea privată și capitalul românesc
üÎnțelegerea importanței resurselor non-monetare
üÎmbinarea corectă a orizonturilor de timp și a priorităților prin asumarea unor proiecte
naționale

Obiectivele calitative ale strategiei economice
a ALDE (2)
üArmonizarea obiectivelor de natură cantitativă cu cele de natură
calitativă ne permit să asumăm acest grandios proiect de perspectivă:
România – cea de-a șaptea putere economică a Europei
üCuvântul cheie este competitivitatea
üNu dorim să menținem o economie a salariilor mici, bazată pe lohn!

Cadru economic și legislativ favorabil, realizat
de Guvernul ALDE - PSD
ØÎndeplinirea criteriilor convergenței nominale încă din 2014:
ü stabilizarea datoriei publice sub 40% din PIB
ü inflație redusă
ü deficit bugetar sub 3%
ü stabilitatea cursului de schimb
ü reducerea dobânzii de referință a BNR și al ratei dobânzii pe termen
lung
Ø Depășirea crizei economice (PIB 2014 l-a depășit pe cel din 2008)
Ø Reduceri de taxe și impozite prin Noul Cod Fiscal, stimulative pentru
mediul de afaceri

Starea de fapt
ØÎn ciuda condițiilor favorabile create de Guvernarea ALDE-PSD, economia
este blocată la nivel investițional.
ØRomânia este lipsită de proiecte ambițioase, de anvergură
ØPersistă numeroase disfuncționalități ale economiei de piață
ØÎn multe localități din țară există sentimentul că nu se întâmplă nimic.
ØDecizia economică este crispată și libera inițiativă întâmpină numeroase
obstacole
ØCapitalul românesc este ținta diferitelor agresiuni din partea instituțiilor
statului care supun operatorii economici privați unui tratament inegal și
inechitabil
ØSe manifestă derapaje în ce privește transparența politicilor publice, a
modului de aplicare a legislației

Programul celor 100 de miliarde de euro (1)
üEste programul-suport pentru creșterea potențialului și performanței
economice
üResponsabilizează instituțiile statului
üTransformă creșterea bazată pe consum în creștere bazată pe
investiții
üCoreleaza creșterea cu stabilitatea economică
üArmonizează obiectivele cantitative cu cele calitative
üElimină posibilele contradicții dintre stat și piață

Programul celor 100 de miliarde de euro (2)
üProgramul are ca resurse activele statului precum și active private
care intră într-o relație patenerială cu acesta
üProgramul are ca destinație susținerea unor mari proiecte naționale
dar și a capitalului românesc, a întreprinzătorilor mici și mijlocii,
dezvoltarea echilibrată a regiunilor țării
üProgramul va fi însoțit de reforme economice structurale, pentru a da
un plus de competitivitate economiei românești

Programul celor 100 de miliarde de euro (3)
Pârghiile active ale statului în aplicarea Programului sunt:
ü Alocările bugetare anuale pentru investiții (cca 6% din PIB)
ü Fondurile europene destinate investițiilor și competitivității
ü Resursele din privatizare și dividendele participațiilor statului
ü Investițiile companiilor cu capital majoritar de stat, cu deosebire ale celor din energie
ü Utilizarea fodurilor de garantare și contragarantare pentru mici întreprinzători și pentru fermieri
ü Proiectele de finanțare derulate prin CEC și EXIMBANK
ü Înființarea Fondului pentru Investiții și Dezvoltare (FID)
ü Primele acordate economisirilor prin băncile de locuințe
ü Înființarea Băncii Române pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BROD)
ü Activele (terenuri, clădiri) reintroduse în circuitul economic și care pot oferi condiții pentru apariția
clusterelor, parcuri tehnologice
ü Emisiunile de titluri de stat destinate susținerii proiectelor de investiții

Fondul pentru Investiții și Dezvoltare (FID) componentă esențială a Programului celor 100 de
miliarde de euro (1)

Resursele FDI sunt alcătuite din:
Sume rezultate din privatizare
ØCompaniile cu capital majoritar de stat își vor vinde participațiile până la limita a 49 %,
păstându-și pachetul majoritar.
ØCompaniile listate vor utiliza, pentru tranzacționarea acțiunilor, Bursa de Valori București
ØPentru companiile în care statul are o poziție minoritară se va evalua pozibilitatea
vinderii, prin aceleași proceduri, a pachetului minoritar
ØDividende ale companiilor la care statul este acționar
ØEmisiuni de titluri de stat către populație, în acest scop
ØPână în 2020 se estimează că FID ar putea avea o capitalizare de 3-5 miliarde de euro

Fondul pentru Investiții și Dezvoltare (FID)
componentă esențială a Programului celor 100 de
miliarde de euro

Condiții pentru ca investițiile FID să nu greveze deficitul bugetar:

ØFondul va fi condus de un Consiliu de Administrație format din 9 membri, dintre care
cinci selectați din mediul privat. Președintele CA este selectat din cei patru membri
desemnați de reprezentanții statului.
ØFID va avea, de regulă, o participație minoritară, de până la 49%. FID nu intenționează să
creeze un nou sector de stat, ci să susțină inițiativa privată. Dividendele obținute vor fi
reinvestite. FID se poate retrage la un moment dat dintr-o companie sau alta, prin
vânzarea acțiunilor, și poate reorienta resursele spre activități noi.
În acest fel, resurselor financiare ale statului li se pot adăuga cca 6-8 miliarde de euro
investiții private

Fondul pentru Investiții și Dezvoltare (FID)
componentă esențială a Programului celor 100 de
miliarde de euro (3)
Fondul selectează domeniile în care urmează să investească, după criterii cum ar fi:
ØCompetitivitate ridicată (electronică, electrotehnică, construcții de mașini, IT etc.)
ØInovare/cercetare (cercetare fundamentală și productivă, biotehnologii, robotică,
fabricație aditivă etc.)
ØUtilizarea eficientă a resurselor și creșterea lanțurilor valorice (prelucrarea
minereurilor, fire și fibre naturale, sere, prelucrarea lemnului și produselor
agricole, petrochimie, brand-uri românești, turism etc.)
ØEficiența energetică ( bio-masă, microcentrale de producere a energiei electrice și
termice, reducerea intensității energetice etc)

Ajutorul de stat – un instrument strategic de
politică economică
•

Totalul ajutoarelor de stat, derulate prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Economiei se pot ridica la cca 2 miliarde de euro.

•

Destinațiile ajutorului de stat vor fi:

•

Susținerea progamului Prima afacere

•

Ajutoare regionale

•

Ajutoare destinat IMM, sub forma de ajutoare pentru investiții, ajutoare de exploatare și ajutoare pentru accesul IMM la finanțare

•

Ajutoare pentru protecția mediului

•

Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare

•

Ajutoare pentru formare

•

Ajutoare pentru recrutarea și încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați și a lucrătorilor cu handicat

•

Ajutoare sociale pentru transporturl rezidenților din regiunilor îndepărtate

•

Ajutoare pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale

•

Ajutoare pentru infrastructurile locale

•

Destinațiile ajutoarelor de stat vor fi echilibrate, având în vedere că în ultimul deceniu 87% din ajutoarele de stat au fost direcționate către
companiile străini

•

Prin intermediul Ajutorului de stat pot fi atrase, suplimentar, 2-3 miliarde de euro din mediul privat

Banca Română pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(BROD) – sprijin pentru proiectele regionale
• - Pe modelul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(BERD), BROD va susține proiecte ale administrațiilor locale
• Proiectele prioritare vor fi destinate modernizării infrastructurii
(aeriene, rutiere, feroviare, sanitare, școlare, construcțiilor de locuințe
etc.)
• Capitalizarea inițială a BROD va fi de 200 milioane de lei
• Creditele vor fi rambursabile, iar sursele de rambursare ale creditelor
vor fi emisiuni de titluri municipale tranzacționabile

Construcția de locuințe și consolidarea celor
existente, obiectiv prioritar al Programului celor
100 de miliarde de euro

• Guvernul va susține construirea a 20.000 de locuințe în perioada 20162020
• Locuințele vor putea fi achitate prin credite de tip ipotecar, iar prețul de
vânzare al fiecărui metru pătrat de construcție va fi cu maxim 15% mai
mare decât prețul de construcție
• Prin Buget va fi asigurată prima pentru Băncile de locuințe, potrivit legii, în
sumă de până la 1 miliard de lei. Aceasta va asigura pentru aceeași
destinație, potrivit experienței ultimului deceniu, o economisire de până la
5 miliarde de lei din partea populației
• BROD va contribui la finanțarea, de către administrațiile locale, în mediul
urban și rural, a locuințelor de serviciu, destinate închirierii pentru
spcialiști, cadre medicale sau didactice care lucrează în localitățile
respective

Susținem capitalizarea Bursei de Valori
București (BVB)
• In perioada următoare se va evalua posibilitatea vinderii pe bursă a
acțiunilor statului, în raport cu ponderea participațiilor statului
• Pentru alimentarea FID și BROD statul va emite titluri de stat
tranzacționabile la bursă
• FID va utiliza BVB pentru vinderea participațiilor sale la companiile
listate
• Companiile care vor utiliza BVB pentru atragerea de resurse financiare
(Initial Public Offering - IPO) vor beneficia de deduceri fiscale
echivalente celor pentru dobânda bancară. Deducerile din profitul
impozabil vor avea la bază evaluări anuale ale evoluțiilor de pe piața
creditului.

O nouă viziune: interes nu doar pentru PIB real ci
și pentru PIB potențial. Resursele de creștere a PIB
potențial pe termen mediu (1)
üReducerea efectelor migrației
üAtingerea unui nivel de 30% a ratei investițiilor
üMărirea absorbției fondurilor europene
üReducerea pierderilor din economie
üModernizarea agriculturii

O nouă viziune: interes nu doar pentru PIB real ci
și pentru cel potențial. Resursele de creștere a PIB
potențial pe termen mediu (2)
üUtilizarea eficientă a resurselor naturale disponibile
üReducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni
üDezvoltarea clasei de mijloc, ca bază a stabilității economico-sociale a țării și
îmbunătățirea competitivității IMM-urilor
üCreșterea vitezei de rotație a banilor
Îndeplinirea conjugată a acestor politici poate dubla în patru ani PIB potențial de
la cca 3% în prezent la 6% la orizontul anului 2020 .
PIB potențial este un concept-cheie în elaborarea prognozelor, a strategiilor de
dezvoltare precum și pentru evitarea pro-ciclicităților

Reducerea efectelor migrației: Înființarea
Ministerului pentru Repatriere
Românii care au părăsit țara nu se vor reîntoarce convinși de o propagandă patriotardă, ci de oferirea unor
perspective concrete privind deschiderea unei afaceri sau găsirea unui loc de muncă avantajos. Propunem, în acest
sens:
ü Introducerea în grila privind Ajutorul de stat a unui punctaj suplimentar acordat investitorilor care se repatriază sau
asigură locuri de muncă celor care se reîntorc
ü Scutirea de impozit pe salariu pe o perioadă de cinci ani pentru românii repatriați, indiferent de specificul locului de
muncă
ü Scutirea de impozit pe profit pentru o perioadă de cinci ani firmelor deținute de repatriați
ü Facilități privind utilizarea unor active ale statului și accesul la utilități, cu concursul administrației locale
ü Crearea, prin intermediul Ministerului Economiei, a unor programe speciale de finanțare, în sumă de 400 de
milioane de euro în patru ani (cu un plafon de 50 000 de euro/afacere), cu posibilitatea suplimentării acestuia
ü Derularea unor programe susținute de CEC și fondurile de garantare și contragarantare, cu facilități de creditare
Atenție: aceste facilități nu grevează asupra veniturilor bugetare, fiecare român repatriat care deschide o afacere
sau își găsește un loc de muncă reprezintă un câștig pentru economia românească

O nouă viziune: banul nu este considerat singura
resursă importantă a creșterii
Resurse la fel de importante precum cele financiar-monetare sunt:
a. Informația
b. Comunicarea
c. Resursele umane
d. Spiritul antreprenorial, resursa umană și libera inițiativă
e. Înțelegerea corectă a timpului ca resursă
f. Reducerea pierderilor din economie
g. Inovarea/Cercetarea

Informații complete și în timp real
ØRomânia este, într-o anumită măsură, necunoscută românilor
ØÎn consecință, este necesară alcătuirea unui sistem de culegere a informațiilor în
timp real și complet (de ex. tranzacțiile notariale, achiziționarea bunurilor de
folosință medie și îndelungată și acordarea certificatelor de garanție aferente,
situațiile cadastrale, hărțile subterane urbane etc.)
ØEste necesară realizarea unui Atlas economic al României, permanent actualizat
ØEste necesar un Catalog al instrumentelor de finanțare pentru antreprenori
(fonduri naționale, europene structurale și de investiții, finanțare alternativă –
fonduri de capital de risc, fonduri de investiții, finanțare bancară și non-bancară,
prin intermediul BVB etc.)
ØInformațiile trebuie prelucrate corespunzător și realizată corelarea lor

Comunicarea
ØGradul de accesibilitate al informațiilor trebuie să crească
ØPrioritară este realizarea unui sistem de interoperabilitate
instituțională: informațiile să fie accesibile in timp real pentru toate
instituțiile interesate
ØComunicarea trebuie sa se bazeze cu precadere pe tehnologia
informației
ØToate acestea conduc la eficiența și transparența administrației
publice. Principalele instrumente de combatere a birocrației sunt
informația și comunicarea.

Cultivarea spiritului antreprenorial (I)
ØEducația trebuie înțeleasă ca o resursă economică
ØCurricula școlară trebuie adaptată continuu, în funcție de nevoile pieței
ØPrograma școlară trebuie să includă cultivarea spiritului antreprenorial,
elaborarea de programe menite să asigure tinerilor aptitudinile necesare în
economia reală
ØEducația antreprenorială trebuie să se manifeste la toate nivelurile de
învățământ, prin organizarea de programe de pregătire profesională,
stimurarea învățământului dual, organizarea stagiilor de practică a
studenților în întreprinderi, precum și promovarea la nivel național a
antreprenoriatului de succes
ØActivitățile extracurriculare ce formează studenții în spirit antreprenorial
trebuie încurajate

Cultivarea spiritului antreprenorial (2)
ØAccesul la oportunități trebuie să fie transparent
ØAccentul trebuie să fie pus pe mijloacele preventive și nu precumpănitor și
agresiv pe mijloacele punitive. Inițiativa privată trebuie încurajată, nu
descurajată.
ØSpiritul antreprenorial trebuie să se manifeste, deopotrivă, în sectorul
public și în cel privat. Ele trebuie să conlucreze pentru dezvoltarea
ecosistemului antreprenorial românesc
ØSocietatea trebuie să respecte asumarea antreprenorială
ØAverea trebuie să fie considerată un rod al muncii, al asumării riscului, al
inițiativei și al respectării legii, fără populisme de tipul „toate averile sunt
ilicite, toți oamenii de afaceri sunt hoți, toți politicienii sunt corupți”

Înțelegerea corectă a timpului ca resursă
Ø Este unul din criteriile fundamentale care deosebește societățile deschise, cu economie de piață
de societățile totalitare, cu economie centralizată
Ø Timpul este singura resursă nestocabilă și neregenerabilă. Timpul nu poate fi produs, dar poate fi
economisit.
Ø Economia românească nu are încă o viziune modernă în ceea ce privește utilizarea timpului ca
resursă. Pentru aceeași acțiune, în România se cheltuie mult mai mult timp decât în alte
economii. Timpul nu este, adesea, considerat un cost.
Ø Obstacolele in calea utilizării eficiente a timpului trebuie identificate și înlăturate ( ex. barierele la
șoselele circulate, lipsa centurilor ocolitoare ale orașelor, orarul arbitrar al mijloacelor de
transport în comun rutier și feroviar, semnalizările rutiere defectuoase, birocrația excesivă și
formularistica inutilă, cozile, ambiguitățile de orice fel etc.etc. )
Ø În era internetului ghișeele, moștenire a economiei centralizate, trebuie desființate. Și , de
asemenea, ștampilele. Instituțiile publice trebuie să optimizeze IT și să promoveze serviciile în
formă electronică, tehnologia reprezentând un motor pentru reducerea timpului consumat

Reducerea pierderilor din economie (1)
ØÎn ciuda aparențelor, România este o țară relativ scumpă, mai ales
din cauza pierderilor la tot pasul. Procedurile durează prea mult, se
pierde mult timp cu transportul, se plătește energia pierdută și apa
scursă prin conducte, arieratele sectoarelor necrozate ori anacronice
sunt suportate de întreaga economie, comisioanele băncilor sunt mai
mari, lucru văzut ca un impediment major în calea accesului a credite
bancare de câtre mediul privat, se ratează numeroase oportunități
etc.etc.
ØPierderile din economie trebuie inventariate și acționat pentru
reducerea lor.

Reducerea pierderilor din economie (2)
ØActivele nefolosite ale statului trebuie reintroduse în circuitul economic.
ØGeneralizarea înregistrărilor cadastrale trebuie să reintroducă în circuitul
economic numeroase suprafețe nefolosite și să înlesnească tranzacționarea
imobiliară
ØO mai bună utilizare a informației trebuie să ducă la reducerea evaziunii
fiscale și alocarea fondurilor suplimentare către investiții. Reducerea
evaziunii și extinderea relațiilor de piață în mediul rural pot crește
veniturile bugetare cu peste 5% din PIB.
ØO nouă legislație a minelor va reda în circuitul economic numeroase
zăcăminte nefolosite ale subsolului.
ØReducerea intensității energetice ce induce mari pierderi mai ales în
industrie va fi o prioritate a Guvernării noastre.

Inovarea/cercetarea, resursă neglijată până acum
• România, in conformitate cu strategia de Cercetare Dezvoltare si Inovare (CID)
devine competitivă la nivel regional și global, prin inovare alimentată de
cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetățeni.
• Continuăm marile proiecte de infrastructura: Laserul de la Măgurele (ELI-NP) si
Centrul internațional pentru cercetări avansate “Fluvii, Delte, Mări
<<Danubius>>“ de la Murighiol, proiecte finanțate din fonduri europene si care
ne plasează in fruntea ariei de cercetare europene in domeniile respective.
• Încurajăm ca firmele să devină operatori cheie ai inovării. Finanțarea cercetării va
face parte din domeniile de predilecție ale FID și ale ajutorului de stat
• Sprijinim excelenta și meritocrația în CDI.
• Specialiștii din domeniul cercetării fundamentale și al cercetării productive vor
fi scutiți de plata impozitului pe salariu, pe modelul TIC, pe care, de asemenea,
îl vom menține

O nouă viziune: Economia României trebuie
să devină un mediu omogen, competitiv (I)
ØÎn prezent, coexistă zone necrozate, anacronice, producătoare de blocaje și
arierate, laolaltă cu altele, competitive, de înaltă tehnologie.
ØAceasta face ca economia României să fie greu modelabilă, impredictibilă,
iar evaluările econometrice să fie doar aproximative.
ØLipsa de omogenitate face ca efectele creșterii să se distribuie inegal. În
România există azi doar „enclave” de competitivitate, adesea izolate de
restul economiei.
ØGuvernul are, în această privință, o mare responsabilitate căci economia
necrozată ori anacronică aparține, mai ales, proprietății statului.
ØAutoritatea de Administrare a Activelor Statului va fi organizată în fond
de investiții și va fi listată la bursă

O nouă viziune: Economia României trebuie
să devină un mediu omogen, competitiv (2)
ØOmogenitatea trebuie să se refere și la accesul la resurse.
ØAccesul la resurse se referă atât la investițiile publice, cât și la obligațiile de
plată ale statului (ex. returnări de TVA, despăgubiri pentru exproprieri,
finanțări din fonduri europene etc.) care trebuie să se facă la timp și fără
discriminare
ØMediul de afaceri nu mai trebuie să fie organizat în cercuri, unele mai
apropiate de centrele de putere, iar altele, dezavantajate. Noțiunea de
clientelă politică trebuie să dispară.
ØUtilizarea Registrului de Lobby, asemănător Registrului de Transparență
European, va duce la cunoașterea în mod transparent a celor care
influențează deciziile politice și în ce măsură, pentru a se evita exercitarea
de presiuni asupra factorilor de decizie

Inversarea raporturilor de forțe dintre stat și
mediul privat și înlăturarea abuzurilor (I)
Această schimbare majoră de viziune și de mentalitate se va realiza prin:
üEliminarea controalelor și amenzilor excesive și responsabilizarea funcționarilor
cu atribuții de control
üEliminarea din legislație a tuturor clauzelor avantajoase pentru stat în raport cu
contribuabilii
üInstituirea egalității în drepturi între stat și privat în Codurile juridice, inclusiv în
ceea ce privește pe apărătorii acestora, procuror și, respectiv, avocat
üCrearea unui Comitet ANAF-Patronate de armonizare a metodelor de control
üÎmbunătățirea procesului de consultare și cooperare dintre administrație și
mediul de afaceri
üCreșterea gradului de utilizare a instrumentelor TIC în administrație și aplicarea
procedurii „o singură dată”, în vederea facilitării interacțiunii dintre mediul de
afaceri și autorități

Inversarea raporturilor dintre stat și mediul
privat și înlăturarea abuzurilor (II)
ØLegislația și politicile publice trebuie să fie predictibile
ØProcedurile administrative trebuie să fie simple și lipsite de
ambiguități
ØBarierele cu care se confruntă mediul de afaceri și IMM-urile trebuie
permanent identificare și înlăturate
ØPrin colaborare cu Camerele de Comerț și cu administrația locală, se
vor înființa așa-numitele one-stop-shop-uri, platforme de informare,
consiliere și interacțiune cu administrația publică

O prioritate a Guvernului va fi eliminarea
decalajelor de dezvoltare dintre regiuni și zone ale
țării

Ø O economie cu mari decalaje de dezvoltare nu poate fi competitivă în ansamblul ei.
Ø Un program privind eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile țării va trebui de urgență
demarat ( de ex. Programul pentru dezvoltarea Moldovei), cu accent prioritar pe infrastructură).
Ø Uriașele decalaje dintre mediul urban și cel rural trebuie reduse prin adoptarea Pachetului minim
de confort rural, valabil pentru fiecare comună (drumuri asfaltate între comune, alimentare cu
apă și gaze, canalizare, existența unui cămin cultural, a unui sediu adecvat pentru primărie, a unui
dispensar, a școlilor și grădinițelor care îndeplinesc normele de autorizare etc.) Este fundamentală
includerea populației active de la țară în piața muncii și cointerearea specialiștilor din agricultură,
a medicilor și a cadrelor didactice să locuiască și să activeze în mediul rural.
Ø Densitatea IMM-urilor trebuie crescută în zonele unde acestea se situează sub medie
Ø 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
Ø Pentru fiecare județ vor fi stabilite cel puțin trei obiective locale sau regionale ce vor fi realizate
pe durata mandatului noului Guvern

Reindustrializarea – obiectiv prioritar
Ø Reindustrializarea nu presupune repetarea unor experiențe anterioare, ci
dezvoltarea industriei pe baze competitive.
ØCompaniile din domeniul energetic vor fi susținute pentru programele
investiționale. Cele peste 1 miliard de euro deținute de companiile de stat vor fi
implicate în proiecte investiționale
ØAjutoarele de stat vor fi direcționate cu precădere către domeniul industriilor de
înaltă competitivitate
ØVa fi realizată o hartă 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
ØVor fi încurajate industriile de vârf ( biotehnologiile, robotica, fabricația aditivă
etc.)
ØVor fi elaborate, în consens cu legislația europeană, scheme de susținere pentru
marile unități consumatoare de energie, în procesul lor de modernizare.

Modernizarea agriculturii, o resursă importantă de
creștere a PIB și a veniturilor bugetare
• Sustinem asocierea fermierilor în Cooperative agricole mari, cu operațiuni integrate. Cooperativele agricole
nou înființate vor avea, scutire de impozit pe profit timp de cinci ani și scutire de impozit pe terenul
agricol.
• Susținem aplicarea legislației privind extinderea și modernizarea sistemelor de irigații. Statul va aloca sumele
necesare în acest sens. Plata serviciilor de irigații se va face prin acordarea unor facilități pentru contractele
pe termen lung încheiate de fermieri, propunându-ne ca până în 2020 să avem cel puțin 1 milion de hectare
irigate.
• Terenurile cu destinație agricolă vor putea fi cumpărate numai de fermieri, persoane fizice și juridice, cu
experiență în domeniu de minim 5 ani (carnet de producător/carnet de comerciant)
• Vom acționa pentru încadrarea băuturilor din gospodăriile individuale ca produse tradiționale, cu regimul
fiscal adecvat produseor tradiționale europene
• Susținem construirea lanțurilor de depozite pentru producția de cereale, cu acordarea unor certificate de
depozit tranzacționabile
• Susținem includerea în domeniile susținute prin Programul celor 100 de miliarde de euro, a industriilor
prelucrătoare de produse agricole (panificație, legume-fructe, lactate, produse animale etc.). Situația actuală
în care exportăm grâu și importăm făină nu mai poate fi tolerată
• Producția de sere va beneficia de o susținere deosebită, prin acordarea unor ajutoare din partea statului.
România poate deveni cel mai mare producător de legume din Europa.

O nouă viziune: Investițiile publice vor deveni
un proiect național, cu aplicare multianuală
ØInvestițiile publice vor fi prezentate în mod distinct, in legea bugetară,
pentru a putea fi monitorizate corespunzător
ØViziunea investițională va fi multianuală
ØInvestiiile publice vor fi făcute pe criterii de oportunitate și de
eficiență economică
ØPactul fiscal trebuie renegociat pentru a permite un deficit bugetar de
2,5 - 3%, în conformitate cu Tratatul de la Maastricht, deficit destinat
integral investițiilor
ØSemestrial Guvernul va prezenta public stadiul îndeplinirii
Programului celor 100 de miliarde de euro

Susținerea IMM, a capitalului românesc
Susținerea IMM-urilor, a capitalului românesc, este un obiectiv strategic al ALDE și se va realiza prin:
Ø Impozit forfetar între 1% și 3% opțional, în funcție de obiectul de activitate pentru toate IMM-urile cu cifră
de afaceri de până la 200.000EUR și simplificarea evidențelor contabile și fiscale ale IMM-urilor,
Ø Îmbunătățirea accesului acestora la inovare ( facilitarea transferului tehnologic, dezvoltarea serviciilor de
consultanță în afaceri pentru IMM, stimularea creăriide clustere inovative etc.
Ø Facilitarea accesului la piețele externe (crearea de platforme pentru parteneriatul în afaceri, colaborare
transfrontalieră, susținere pentru participare la târguri și expoziții etc)
Ø Creșterea accesului la finanțare (promovarea instrumentelor financiare inovative, valorificarea
oportunităților de finanțare din Planul Junker, consolidarea instrumentelor de garantare și contragarantare,
asigurarea unui Fond special pentru finanțarea microîntreprinderilor etc.)
Ø Stimularea acțiunilor care sporesc productivitatea muncii și înființarea unui Centru Național de
Productivitate
Ø Dezvoltarea sectorului IMM-urilor în contextul inițiativelor bio-economice ale UE
Ø Introducerea în grila Ajutorului de stat a criteriului implicării industriilor orizontale autohtone
Ø FID va contribui la finanțațarea IMM, a proiectelor start-up, a schemelor de ajutor de minimis sau pentru coinvestire alături de business angels

Susținem tânăra generație de investitori
privați și Prima afacere
• In cadrul programelor START Guvernul va aloca ajutoare financiare
nerambursabile pentru Prima afacere. Suma minimă alocată anual va fi de
500 de milioane de lei, cu posibilitate de creștere, în funcție de numărul
aplicanților. Plafonul nerambursabil acordat va fi de până la 200 000 de lei.
• CEC va lansa programe speciale pentru susținerea Primei afaceri
• 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. Catalogul instrumentelor de finanțare pentru
antreprenori va fi un instrument deosebit de util pentru tinerii
întreprinzători

Banul trebuie lăsat să circule! (1)
ØAdministrația trebuie să înlăture blocajele și să-și asume
deciziile ce derivă din responsabilitățile sale
ØEvaluarea proiectelor din fonduri publice și europene, în
derulare lor, trebuie făcută cu maximă celeritate
ØPlanurile de urbanism, situațiile cadastrale trebuie
definitivate, pentru a nu întârzia diferitele autorizări
ØInformatizarea singura șansă reală de reducere a birocrației,
trebuie extinsă în toate relațiile dintre administrație, mediul
de afaceri și contribuabili

Banul trebuie lăsat să circule!(2)
Ușurința de a face afaceri va fi încurajată prin:
üreducerea timpului şi costului pentru înfiinţarea unei afaceri (operaţionalizarea ghişeului
one stop shop, simplificarea procedurilor, rapiditate, prin utilizarea tehnologiilor şi
reducerea cerinţelor cu privire la capitalul social necesar)
üdecontarea deplasărilor la orice nivel de clasificare a unităţilor de cazare
üreducerea numărului de autorizaţii, avize, premise, licenţe pentru activitatea firmelor
üeliminarea acordului vecinilor pentru firmele care activează în zonele ultracentrale sau în
zonele industriale
üISU – flexibilizarea condiţiilor excesive (facilitarea obţinerii autorizaţiilor de securitate la
incendiu)
üsimplificarea şi reducerea procedurilor de racordare la reţeaua electrică
üdiminuarea numărului de taxe și impozite plătite anual de către firmele din România

Legislația trebuie să susțină mediul de afaceri
ØDeciziile de oportunitate, inclusiv cele cu incidență economică, ale administrației centrale
și locale, pot fi sancționate doar de către Parlament sau de către electorat. Ele nu fac
obiectul sancțiunii penale
ØAbuzul în serviciu, situațiile de conflicte de interese și incompatibilități trebuie fără
echivoc definite.
ØSusținem adoptarea Legii lobby-ului, pentru a deosebi între lobby și traficul de influență
ØAnchetarea unui antreprenor nu trebuie să presupună și falimentarea firmei
ØLa infracțiunile economice trebuie să prevaleze recuperarea prejudiciului
ØAplicarea principiului echității între stat și contribuabil. Trebuie să înceteze situația în care
statul răspunde patrimonial pentru fapta cauzatoare de prejudicii a funcționarului, în
vreme ce contribuabilul răspunde individual.
ØSistemului de detenție pentru infracționalitatea economică trebuie să se diferențieze de
regimul de detenție al celor care au săvârșit fapte penale cu violență

O nouă viziune: legislația economică se va
supune condițiilor cerute de smart regulation
ØVor fi evitate măsurile intervențoniste care distorsionează libera concurență
ØVor fi preferate măsurile care presupun o combinație de politici economice,
pentru ca măsurile să fie corelate
ØVor fi preferate soluțiile de tip win-win, astfel încât legea să nu separe mediul de
afaceri în câștigători și perdanți
ØElaborarea legislației se va baza pe evaluări de impact și verificări ex-post
ØAplicarea principiilor „Only once”, „Think small first” și ”One in one out” din
„Small Business Act” vor fi preluate și în legislația noastră specifică
ØLegislația trebuie să fie stabilă și, în ce privește modificările, predictibilă, prin
consultarea partenerilor sociali, prin evitarea ordonanțelor de urgență și a
utilizării excesive a normelor de aplicare
ØLegislația trebuie să fie simplă, ușor de înțeles și necostisitoare pentru mediul de
afaceri

Acest program economic este oferta noastră, dar
el nu poate fi realizat decât printr-o onestă
conlucrare cu mediul de afaceri, într-o relație
bazată pe o etică a economiei de piață
•Succesul acestui program va fi, în primul rând,
meritul dumneavoastră!
•Vă mulțumim

