
1. Despre cum s-a îmbunătățit 
guvernarea după intrarea PSD la 

guvernare

Evoluții cheie în economie / social în 2022 și 2023



Însănătoșim finanțele publice. 
Reducem deficitul bugetar

Ne-am îndeplinit toate angajamentele în fața Comisiei Europene, FMI și agențiilor de 
rating.

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, Consiliul Fiscal, 2023



Prin creșterea veniturilor bugetare



Prin creșterea investițiilor și stimuli acordați 
economiei + reducerea risipei din cheltuielile 

bugetare



Sprijin pentru economie și populație de 3x în 2022 
și de 5x mai mare în 2023 față de anul 2021



Prin Investiții publice record (alocări și execuție) 
112 miliarde lei în 2023; 94 miliarde lei în 2022 față de 66 miliarde 

lei în 2021



Efectul: România este din nou în topul creșterii 
economice în UE

Vom depăși Finlanda ca mărime economică (PIB în miliarde euro), după ce în 
guvernarea trecută am întrecut Portugalia, Grecia și Cehia

Sursa: Comisia Națională de Prognoză, 2023



Am stopat modelul guvernării pe datorie. 
Ponderea datoriei guvernamentale brute în PIB a 

scăzut

Sursa: Comisia Europeană, Ministerul Finanțelor Publice, 2023



Reducem dependența de finanțarea externă

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2023



Susținem crearea de locuri de muncă. Plus 115 mii 
de contracte active de muncă 



Susținem puterea de cumpărare a românilor cu venituri 
mici și medii. Salariul minim a crescut cu 30% 



Susținem puterea de cumpărare a românilor cu venituri 
mici și medii. Veniturile pensionarilor cu pensii sub 3000 lei 

cresc cu procente cuprinse între 14,2 și 45% 



2. Două mari Provocări în anii 
2023 și 2024



Să reducem inflația la o singură cifră în 2023

Măsuri principale de reducere a inflației în anul 2023: schema de reglementare/ plafonare a 
prețurilor la energie și gaze naturale (-5 puncte procentuale) și scheme de stimulare a 

ofertei, a producției de bunuri, aici, în România (-3,4 puncte procentuale)

! Din cauza pandemiei, crizei energetice și a războiului din Ucraina, inflația a ajuns in 2022 la 
recorduri istorice, cele mai mari cifre din ultimii 40 de ani în majoritatea țărilor UE, SUA si 

Marea Britanie 



Să reducem deficitul balanței comerciale. 
Productivism economic

Măsuri principale de reducere a deficitului extern în anul 2023: scheme de ajutor de stat / 
stimulare a producției și exporturilor; investiții publice și prin parteneriate public – privat; 

garanții / contragaranții; facilități acordate. 
! Din cauza pandemiei, crizei energetice și a războiului din Ucraina, Uniunea Europeană a 

trecut de la un excedent de 61 miliarde euro în dec 2021 la un deficit de 90 miliarde euro în 
sep 2022 (o adâncire de deficit extern de 151 miliarde euro în 9 luni)


