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ECONOMIE ȘI FISCALITATE

PSD știe să guverneze bine
Rata de creștere economică a României în perioada 1990-2020
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PSD știe să guverneze bine
INDICATORI
ECONOMICI

Produsul Intern
Brut (miliarde euro)

Ce am preluat
în 2016
170

Ce am lăsat
în 2019

Ce am reușit

223

Creștere
+31%
+53 mld. €

215

70%

PIB/locuitor

60%

69%

Creștere
+9 pp

Deficitul bugetar

2,4%

2,8%

Creștere
+0,4 pp

(la paritatea puterii de
cumpărare - media UE=100)

(cash - % din PIB)

Datoria
guvernamentală
(% din PIB)

Unde suntem
acum*

Unde vom fi
peste 4 ani
292

80%

3%

Ce putem
realiza în 4 ani
Creștere
+36%
+77 mld. €
Creștere
+10 pp

Scădere
-6,4 pp

9,4%
37,3%

34,6%

Scădere
-2,7 pp din PIB

46%

39%

Scădere
-7 pp din PIB

*Date estimate

PSD știe să guverneze bine
INDICATORI
ECONOMICI

Ce am preluat
în 2016
5,5%

Rata șomajului
Salariul minim
brut general
Salariul mediu brut
(medie anuală)

Punctul de pensie
Pensia minimă
Nr. persoane în
deprivare materială
severă

1.250 lei

2.300 lei

871,7 lei

400lei
4,6 mil.

Ce am lăsat
în 2019
4%

Ce am reușit
Scădere
-1,5 pp

Unde suntem
acum*
5,3%

Creștere
+66%

2.230 lei

3.116 lei

Creștere
+36%

5.260 lei

1.265 lei

Creștere
+45%

1.775 lei**

704 lei

Creștere
+76%

800 lei

2,8 mil.

Scădere
-1,8 mil.
persoane

3,3 mil.

2.080 lei

*Date estimate

Unde vom fi
peste 4 ani
3,5%
3.500 lei

7.010 lei

2.340 lei

1.300 lei

1,8 mil.

Ce putem
realiza în 4 ani
Scădere
-1,8 pp
Creștere
+57%

Creștere
+33%
Creștere
+32%
Creștere
+63%
Scădere
-1,5 mil.
persoane

**Conform Legii nr. 127/2019, privind sistemul public de pensii

PSD știe să guverneze bine
INDICATORI ECONOMICI
Produsul Intern Brut

2020* 2021 2022 2023 2024
1.049

1.128

1.217

1.323

1.441

+3,9%

+4,2%

+4,5%

+4,8%

32,3%

32,9%

33,4%

33,7%

5,1%

4,2%

3%

1,2%

1,1%

1,0%

(miliarde lei)

Dinamica PIB real
(creșterea anuală)

-4,5%

Venituri bugetare

30,8%

(% din PIB)

Deficitul bugetar
(% din PIB)

Cheltuieli cu dobânzile
(% din PIB)

*Date estimate

9,4%
1,5%

6,9%
1,4%

PSD știe să guverneze bine
2020* 2021 2022 2023 2024

INDICATORI SOCIALI
General

2.230 lei

2.460 lei

2.740 lei

3.200 lei

3.500 lei

Țintă 2024: salariul minim european St. sup.
de 60% din salariul mediu
Constr.

2.350 lei

2.600 lei

3.000 lei

3.550 lei

4.150 lei

3.000 lei

3.100 lei

3.200 lei

3.400 lei

3.500 lei

5.580

5.950

6.550

7.010

1.875

2.010

2.170

2.340

4,5%

4,1%

3,8%

3,5%

Salariul minim brut

Salariul mediu brut

5.260

Punctul de pensie

1.775**

(medie anuală - lei)

(lei)

Rata șomajului

5,3%

(BIM - %)

*Date estimate
**Conform Legii nr. 127/2019, privind sistemul public de pensii

De unde vor veni banii?

Venituri suplimentare la buget
FONDURI EUROPENE
Efecte de multiplicare generate de FONDURI EUROPENE (CFM 2014-2020, CFM 2021-2027, Programul SURE,
Programul Next Generation EU; inclusiv fondurile pentru agricultură)

Fonduri absorbite
2021

53 mld. lei

2022

73 mld. lei

2023

111 mld. lei

2024

107 mld. lei

Taxe și
impozite

Producție

Servicii

Total: 344 mld. lei
Rată absorbție CFM 2021-2027 = 54% la 31 dec. 2024
Diferența va fi absorbită până la 31 dec. 2027

PIB

T.V.A

Buget
15,9 mld. lei

2021

21,9 mld. lei

2022

33,3 mld. lei

2023

32,1 mld. lei

2024

Total: 103,2 mld. lei
Aproximativ 30% din sumele intrate în economie sub formă de
fonduri europene vor veni la Buget sub formă de taxe și impozite

Venituri suplimentare la buget
INVESTIȚII ÎN ECONOMIE
Efecte de multiplicare generate de INVESTIȚII ÎN ECONOMIE (din fondurile publice, surse atrase din credite BEI,
BERD, BM etc. și prin parteneriat-public-privat). Sumele prezentate reprezintă sume în plus față de anul anterior.

Investiții publice
2021
2022
2023
2024

+12 mld. lei

în plus față de 2020

Producție

+10 mld. lei

în plus față de 2021

+13 mld. lei

Taxe și
impozite

Servicii

Buget
+3,6 mld. lei

în plus față de 2020

+3 mld. lei

PIB

în plus față de 2021

+3,9 mld. lei

în plus față de 2022

în plus față de 2022

+19,4 mld. lei

+5,8 mld. lei

în plus față de 2023

T.V.A

în plus față de 2023

2021
2022
2023
2024

Aproximativ 30% din sumele intrate în economie sub formă de investiții vor veni la Buget sub formă de taxe și impozite

Venituri suplimentare la buget
FONDUL STRATEGIC DE INVESTIȚII
Efecte de multiplicare generate de Fondul Strategic de Investiții (FSI)

Fonduri absorbite
2021

-

2022

8 mld. lei

2023

12 mld. lei

2024

20 mld. lei
Total: 40 mld. lei

Taxe și
impozite

Producție

Servicii

PIB

T.V.A

Buget
-

2021

2,4 mld. lei

2022

3,6 mld. lei

2023

6 mld. lei

2024

Total: 12 mld. lei

Aproximativ 30% din sumele intrate în economie sub formă de investiții vor veni la Buget sub formă de taxe și impozite

Venituri suplimentare la buget
CREȘTEREA VENITURILOR POPULAȚIEI

Venituri suplimentare

Consum

Buget

2021

60,4 mld lei

80% 48,3 mld lei

PIB

30%

14,5 mld. lei

2021

2022

37,2 mld. lei

80% 29,8 mld. lei

PIB

30%

8,9 mld. lei

2022

2023

50 mld. lei

80% 40 mld. lei

PIB

30%

12 mld. lei

2023

2024

56,8 mld. lei

80% 45,4 mld. lei

PIB

30%

13,6 mld. lei

2024

Conform datelor statistice, circa 80% din veniturile populației intră în consum, iar restul este economisit.
Din veniturile care se constituie PIB, circa 30% se întoarce labugetul statului sub formă de taxe și impozite.

Venituri suplimentare la buget
CREȘTEREA COLECTĂRII ȘI REDUCEREA EVAZIUNII

Digitalizare/interconectare
case de marcat la ANAF

Reducerea arieratelor
recuperabile la buget

+12 miliarde lei

+8 miliarde lei

Implementarea directivei
europene împotriva
transferului profiturilor

Restituire TVA și creanțe
doar după compensarea
obligațiilor

+4 miliarde lei

+1 miliard lei

Venituri suplimentare la buget
STOP RISIPIRII BANILOR PUBLICI
Raționalizare cheltuieli și
prioritizarea proiectelor
finanțate din bani publici

Introducerea contractelor
de performanță în instituții
publice și companii de stat

+4 miliarde lei

+1 miliard lei

Reducerea evaziunii pe baza
matricii de risc prioritar

+4 miliarde lei

Digitalizarea marilor
sistemelor publice

0,5% din PIB - 2021
1% din PIB - 2022
1,5% din PIB - 2023
2% din PIB - 2024

Reducerea impozitării muncii și
creșterea veniturilor populației

REDUCEREA IMPOZITĂRII MUNCII
PENTRU SALARIAȚII CU VENITURI MICI ȘI CEI DIN CLASA DE MIJLOC
Impozit ZERO la salariul minim
Creșterea deducerilor
din impozitul pe venit*
(Deducerile se vor indexa
anual cu inflația și creștrea
economică din anul precedent)

Impozit ZERO la
salariul minim
Scădere impozit la
salariații cu copii
Scădere impozit la
salariile < 6.000 lei

AVANTAJE
- Creșterea salariilor la 85% dintre salariați
- Aplicare din prima zi de guvernare
- Impact bugetar redus (0,2% din PIB)

- Reducerea inechităților și riscului de sărăcie
- Fără costuri suplimentare la angajator
* Eventualele pierderi de venit la bugetele locale vor fi compensate prin transferuri de la bugetul de stat.

Impozit ZERO
pe bonurile
de masă
Includerea
acestora în
categoria
veniturilor
neimpozabile

REDUCEREA IMPOZITĂRII MUNCII
PENTRU SALARIAȚII CU VENITURI MICI ȘI CEI DIN CLASA DE MIJLOC
Angajat cu 1 copil

Angajat cu 2 copii

Prezent

Prezent

Impozit NET
Salariul brut
Salariul minim
87 1.363
2.500 lei
112 1.513
3.000 lei
160 1.791
4.000 lei
260 2.340
5.000 lei
325 2.925
6.000 lei
390 3.510

Propunere PSD
Impozit

0
0
15
161
299
386

NET
1.450
1.625
1.935
2.439
2.951
3.515

Impozit NET
Salariul brut
Salariul minim
71 1.379
2.500 lei
96 1.529
3.000 lei
144 1.807
4.000 lei
260 2.340
5.000 lei
325 2.925
6.000 lei
390 3.510

Propunere PSD
Impozit

0
0
0
136
268
367

Angajat cu 3 copii

Angajat cu 4 copii

Prezent

Prezent

Impozit NET
Salariul brut
Salariul minim
55 1.395
2.500 lei
80 1.545
3.000 lei
128 1.823
4.000 lei
260 2.340
5.000 lei
325 2.925
6.000 lei
390 3.510

Propunere PSD
Impozit

0
0
0
125
247
348

NET
1.450
1.625
1.950
2.475
3.003
3.552

Impozit NET
Salariul brut
Salariul minim
23 1.427
2.500 lei
48 1.577
3.000 lei
96 1.855
4.000 lei
260 2.340
5.000 lei
325 2.925
6.000 lei
390 3.510

NET
1.450
1.625
1.950
2.464
2.982
3.533

Propunere PSD
Impozit

0
0
0
111
220
318

NET
1.450
1.625
1.950
2.489
3.030
3.582

STIMULENTE FINANCIARE
PENTRU SALARIAȚII CU COPII
Dublarea alocațiilor
pentru copii
Dublarea imediată a alocațiilor

Majorarea stimulentului
de reinserție în muncă
Cel puțin 1,5 salarii minim în primul an de la
naștere și 1 salariul minim net în al doilea
an. Acordarea lui pe o perioadă de 3 ani în
cazul nașterii celui de-al treilea copil.

Majorarea indemnizației
de creștere a copilului
Cel puțin salariul minim pe economie sau
100% din media veniturilor pe ultimele 12
luni, dar nu mai mult de 7 salarii minime.

Vouchere pentru creșă
Se acordă până la intrarea copilului în
grupa mică de la grădiniță

Stimulente financiare
pentru elevi
Se acordă din fonduri UE pentru elevii care
nu au absențe la cursuri

Credite cu dobândă
subvenționată de stat
Pentru familiile cu copii, pentru achiziția/
construcția/renovarea unei case.
Reducerea datoriei cu fiecare copil născut.

Primă pentru conturile
de economii pt. copii
1.000 € la primul copil, 2.000 € pentru al
doilea, 4.000 € începând cu al treilea. Se
acordă la împlinirea vârstei de 18 ani.

Bonificație la pensie
pentru mame
1% la 1 copil; 4% la doi copii; 10% pentru
cel puțin 3 copii.

SIGURANȚA LOCULUI DE MUNCĂ

SPRIJINIREA COMPANIILOR PENTRU MENȚINEREA ȘI
CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ

Condiție obligatorie: menținerea locurilor de muncă cel puțin 1 an de la primirea ajutorului
Program 2 mld. € pentru
companii strategice
Împrumuturi acordate de stat, garantate
cu acțiunile companiilor din domeniile
strategice (energie, comunicații, farma etc.)

Credite cu dobândă fixă
pentru IMM-uri
BNR va da credite cu dobândă 0% băncilor
comerciale care vor da credite IMM-urilor
cu dobândă de maxim 2%, în lei, între 3 și
10 ani, pentru capital de lucru și investiții.

Asigurarea capitalului de
lucru pentru IMM-uri
Linii de credit pentru deficitele temporare
ale capitalului de lucru, cu dobândă de
maxim 2%, între 3 și 10 ani.

Granturi pentru companii
pentru soft de e-commerce
Granturi între 50.000 și 200.000 € pentru firmele cu
cifra de afaceri mai mică de 1 mil. €, pentru software
de e-commerce și de administrare a unei firme (ERP).

Granturi de 200.000 €
pentru IMM-uri
Se acordă pentru investiții în sectorul de
producție. Program pe 4 ani, în limita a 2
miliarde euro.

Programul Start-Up
export

Garanții guvernamentale de până 100% , prin
Eximbank, cu un plafon de 10 miliarde lei.Se
acordă pentru menținerea activității curente,
inclusiv pentru șomajul tehnic și pentru
creșterea capacității de export pe piețe țintă.

Program
Start-Up Nation +
Garanții de stat pentru creditele luate
de companiile care au accesat Start-Up
Nation, dar și pentru celelalte start-up-uri,
prin bănci cu capital de stat.

Program
Start-Up Nation ed. a III-a
Finanțarea a 10.000 de proiecte cu o sumă de 200.000
lei pe proiect, pentru stimularea antreprenoriatului și
crearea de noi locuri de muncă.

Creșterea nivelului de trai
prin investiții

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI
PRIN DEZVOLTAREA REGIONALĂ
SĂNĂTATE
Dispensar, centru
medical, ambulanță etc.
APĂ-CANALIZARE
Rețele de alimentare cu
apă și canalizare

DRUMURI
Reabilitare drumuri,
străzi, poduri, pasaje

SPORT
Construcție/modernizare
baze sportive

EDUCAȚIE
școli, grădinițe, creșe

FONDUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
3 miliarde anual

alocări sau împrumuturi din fonduri
UE (Planul de redresare și reziliență)
sau din Trezorerie

ENERGIE
termică, electrică,
iluminat public

LOCUINȚE
sociale, pentru
tineri, de seriviciu

CULTE
Reabilitare lăcașe
de cult

CULTURĂ
Cămine culturale,
centre culturale

SALUBRIZARE
Conformarea la
țintele obligatorii

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI
PRIN DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Schemă de ajutor de stat pentru
crearea de locuri de muncă
Ajutor până la 100.000€ pentru
susținerea afacerii, cu garanție pentru
50% din credit.
50% din ajutorul nerambursabil este
pentru salariile noilor angajați

Condiții
- Investiția să fie într-o zonă cu șomajul mai mare de 5%
- Angajații vor primi salarii cel puțin egale cu salariul mediu pe economie
- Locurile de muncă sunt menținute cel puțin 1 an.

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI
PRIN DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Programul „Investim în
locuințe de serviciu”
Construcția de locuințe
de serviciu prin ajutor
nerambursabil și garanții de stat

Condiții
- Ajutor nerambursabil de până
la 50% din cheltuielile eligibile
- Maxim 15.000€ pe apartament
- Maxim 7.500€ pe cameră

BENEFICII
- Menținerea și crearea de locuri de muncă
- Creșterea mobilității forței de muncă
- Reducerea costurilor cu forța de muncă
- Reducerea decalajelor de ocupare
- Simularea sectorului construcțiilor

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI
PRIN DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Programul „Rezidențe
moderne pentru vârstnici”
Construcția de rezidențe
moderne pentru persoanele de
peste 65 de ani.

Condiții

BENEFICII

- Ajutor nerambursabil de până la
50% din cheltuielile eligibile

- Alocație de 10 ori mai mare pentru fiecare
locatar, decât în prezent.

- Maxim 15.000€ pe apartament

- Minim 25 m2 pentru fiecare locatar

- Maxim 7.500€ pe cameră

- Maxim 2 persoane/apartament

- Posibilitatea finanțării prin credit
garantat de stat

- Se asigură cheltuielile de cazare, hrană și
asistență medicală

Investiții
„Fabricat în România”

Investiții pentru crearea de noi locuri de muncă
Accelerarea investițiilor
publice

Fondul Strategic de
Investiții

Înființarea Băncii de
Dezvoltare a României

Program pentru
stimularea Construcțiilor

Se va antrena cât mai mult activitatea de
multiplicare pe orizontală. Criteriu de punctaj
prioritar: crearea de noi locuri de muncă

Susținerea dezvoltării economice prin investiții în
sectoarele competitive, care antrenează efect de
multiplicare în economie.
Scop: sprijinirea antreprenoriatului și IMMurilor, dar și finanțarea marilor proiecte de
infrastructură și a exporturilor ca suport pentru
politicile publice ale Guvernului.
Finanțarea tuturor investițiilor aflate în curs
de derulare. Se vor acorda și vouchere pentru
reconversie profesională. Criteriu prioritar:
crearea de noi locuri de muncă

Investiții pentru crearea de noi locuri de muncă
Program pentru
relansarea producției

Prioritar în industria de medicamente, de
echipamente medicale, chimică, petrochimică,
alimentară, de tractoare, masini, unelte si utilaje
agricole, îngrășăminte, construcția de nave etc.,
pe lângă secoarele piese auto, IT, energie etc.

Program pentru
investițiile mari

1 miliard euro anual pentru finanțarea investițiilor
care antrenează un număr mare de furnizori
locali, în lanțul de producție. Criterii prioritare:
crearea de locuri de muncă, transfer tehnologic.

Dezvoltarea lanțurilor de
producție locale

Schema de ajutor de stat de 1 mld. euro. Punctaj:
acoperirea segmentelor lipsă din lanțul de
producție; substituirea importurilor de bunuri
intermediare; angrenarea de companii locale;
crearea/menținerea locurilor de muncă.

Program de sprijin
pentru industria auto

Buget de 1,5 miliarde de lei anual, pentru Rabla
Clasic și 300 de milioane de lei pentru programul
Rabla Plus.

Investiții pentru crearea de noi locuri de muncă
Program pentru industria de
electrocasnice

Buget: 500 de milioane de lei anual pentru
Programul Rabla pentru Electrocasnice

Program de industrializare
pe bază de licență

Fond de investiții de 1 mld. euro care va contribui
total sau parțial la cumpărarea de licențe de către
fabricile autohtone, urmând să returneze anual un
procent din încasări pentru utilizarea licențelor.

Schemă de retehnologizare
a companiilor locale

Schemă de 500 de milioane lei anual pentru sprijinirea
transferului de tehnologie de la companiile străine la
cele locale. Punctaj suplimentar: industrii nepoluante,
respectare Green Deal

Schema de ajutor de stat
„INNOVATION”

Finanțare: 600 mil. Euro de la buget sau din fonduri
UE. Deducerea a 80% din costurile necesare
anumitor invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor
cu înregistrarea și protejarea invențiilor cu
obligația aplicării efective în România.

Investiții pentru crearea de noi locuri de muncă
Program pentru incubatoare
și parcuri industriale

Minim câte un parc industrial pentru fiecare
județ, cu implicarea autorităților locale pentru
asigurarea utilităților și infrastructurii
Cel puțin unul pentru start-up-uri în fiecare județ
Creșterea numărului de firme în centrele
universitare în conlucrare cu parteneri locali.

Program Start-Up pentru
studenți

Program de investiții pentru
stațiunile balneare

Finanțarea incubatoarelor de afaceri în
universități, în conlucrare cu partenerii locali
(autorități publice, companii care activează pe
piața locală)
Program de 1 miliard de euro în 10 ani pentru
modernizarea a 31 de stațiuni balneare. Se
finanțează 50% din cheltuielile eligibile, până la
maxim 200.000 euro, sub forma unei scheme de
ajutor de stat de minimis.

Țintele programului de guvernare

Țintele programului de guvernare
+77 mld. €
Evoluții
Economice
2021-2024

la PIB. În 2024, PIB de 292 mld. €

+4,4%

creștere economică medie anuală

33,7%

venituri bugetare din PIB

(Trecerea la stadiul de ec. bazată pe inovație)

(cu menținerea taxelor actuale pentru companii)

<3%

deficit bugetar din PIB, în 2024

80%

din media UE a PIB pe locuitor

(respectarea criteriilor de la Maastricht)

(raportat la paritatea puterii de cumpărare)

Țintele programului de guvernare

Evoluții
sociale

2021-2024

+37%
1,6 mil.
+1 mil.

la puterea de cumpărare a salariului minim
români cu salariul peste 1.000 € brut
(față de 1,1 mil. în pezent)

contracte noi de muncă

-1,5 mil.

persoane în deprivare materială severă

-20%

decalaj de dezvoltare între rural și urban

