
 
PROGRAMUL ECONOMIC 

al PARTIDULUI ROMÂNIA MARE 
 
 
Partidul România Mare, forţa politică naţională şi justiţiară, confirmată decisiv de 

opţiunile populaţiei României, aşa cum au fost ele exprimate la alegerile parlamentare şi 
prezidenţiale din anul 2000, este obligat să-şi asume responsabil şi necondiţionat 
destinele Ţării. Acţiunile politice, economice, sociale, culturale şi militare sunt guvernate de 
Interesul Naţional, singura valoare care poate asigura integritatea, suveranitatea şi 
prosperitatea Ţării. Acolo unde încă nu există cadrul normativ, trebuie să fie urmată acea 
dimensiune pe care un cunoscut politician, care a contribuit la făurirea României Mari, 
Tache lonescu, o numea “politica instinctului naţional”. 

Încă de la înfiinţarea sa, Partidul România Mare a militat cu fermitate pentru 
dezvoltarea continuă economică şi socială a României, pentru aducerea Ţării alături de 
celelalte Ţări ale Comunităţii Europene, susţinînd procesul de aderare la structurile 
bătrînului continent. 

În cei 10 ani de activitate, Partidul România Mare a militat permanent pentru 
apărarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional, a luptat cu fermitate pentru demascarea 
acţiunilor şi tendinţelor de atingere sau de jefuire a acestuia. Prin acţiunile sale, Partidul 
România Mare a acţionat pentru: oprirea devalizării economiei naţionale şi a prăbuşirii 
industriei şi agriculturii; stoparea privatizărilor frauduloase şi a gospodăririi nejudicioase a 
resurselor materiale şi umane ale Ţării; oprirea distrugerii pieţei interne şi externe, precum 
şi a falimentarii sistemului financiar-bancar. Obiectivul fundamental al Partidului România 
Mare este asigurarea integrităţii ţării, prezervarea şi creşterea avuţiei naţionale, singurul 
izvor al ridicării nivelului de trai, al îmbunătăţirii condiţiilor generale de viaţă ale populaţiei. 
Avuţia naţională - totalitatea resurselor materiale reproductibile şi nereproductibile, 
capitalul uman, resursele materiale acumulate, indiferent de proprietate, patrimoniul 
cultural-ştiinţific şi al mediului ecologic - trebuie apărată şi îmbogăţită de către fiecare 
generaţie. 

În prezent, asistăm la un proces continuu de irosire metodică a avuţiei naţionale, prin 
degradarea resurselor naturale, prin înstrăinarea şi distrugerea averii acumulate de Statul 
Român, (datorită unor privatizări frauduloase) prin alienarea valorilor şi a competenţelor 
(capital uman), prin îndatorarea externă excesivă. Actuala “creştere economică” este o 
creştere nesustenabilă, care nu duce la sporirea avuţiei, ci dimpotrivă, la scăderea 
acesteia prin diminuarea şi distribuirea resurselor acumulate, prin poluare, prin reducerea 
şi înstrăinarea potenţialului cultural-ştiinţific şi a capitalului uman, prin emigrare; creşterea 
datoriei externe periclitează, în ultimă instanţă, avuţia naţională acumulată, reprezentînd o 
grea povară pe umerii copiilor noştri, ai generaţiilor viitoare. De aceea, Partidul România 
Mare consideră că, în etapa actuală, caracterizată prin irosirea şi degradarea avuţiei 
naţionale acumulate de generaţiile trecute, sînt imperios necesare evaluarea patrimoniului 
de care dispune Ţara, în expresie materială, fizică şi bănească ca fundament al creşterii 
economice şi al creşterii condiţiilor generale de viaţă ale populaţiei, într-o perioadă de 4 
ani de guvernare P.R.M. apreciem că România va intra pe o orbita evolutivă firească şi nu 
va mai deţine primul loc în Europa la capitole infamante, cum sînt cazurile de SIDA, sifilis, 
tuberculoză, copii ai străzii etc. Totodată, estimăm că prin măsurile de însănătoşire a 
economiei şi de disciplinare şi valorificare a forţei de muncă, care încă mai există în ţara 
noastră, în aceşti 4 ani ipotetici salariul mediu, în România, va ajunge la 300 de dolari iar 
pensiile la 200 de dolari pe lună. 
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I. STAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 
 
1. PRODUSUL INTERN BRUT s-a prăbuşit, în perioada 1996-2001. Nerealizările 

exprimate în termeni comparabili reprezintă o pierdere egală cu aproape de 3 ori a valorii 
PIB din anul 1990. În anul 2001, PIB a reprezentat numai 74,7% faţă de nivelul realizat în 
1990. Ca urmare a degradării economiei naţionale în perioada 1990-2001, România a 
înregistrat o cădere a tuturor indicatorilor social-economici, în fapt, o depreciere a 
potenţialului economic, comparabilă doar cu primii ani de după cel de-al II-lea război 
mondial. 

2. PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ în perioada 1991-2001 a scăzut drastic, pe fondul 
lichidării unui număr însemnat de capacităţi, al pierderii surselor de materii prime şi 
pieţelor interne şi externe. Producţia industrială a anului 2001 a reprezentat 60,9% din 
producţia anului 1990 şi numai 45,4% din ce s-a realizat în 1989. Preţurile producţiei 
industriale au cunoscut efectele spiralei inflaţioniste generalizate la nivel naţional, 
crescînd, în perioada menţionată, în medie de 600 de ori. 

3. AGRICULTURA prezintă aceeaşi situaţie dezastruoasă. Principalii factori care au 
condus la starea fără precedent a acestui domeniu constau în distrugerea exploataţiilor 
agricole viabile şi fărîmiţarea suprafeţelor cultivate sub limita de profitabilitate minimă, 
decapitalizarea acestora, lipsirea agriculturii de factorii de producţie necesari (sisteme de 
maşini, seminţe şi material săditor adecvat, îngrăşăminte şi pesticide, sisteme de irigaţii 
etc.), decimarea efectivelor de animale-matcă şi de producţie, defrişarea iraţională a unor 
suprafeţe pomicole şi viticole importante, în ceea ce priveşte zootehnia, se constată că, în 
raport cu anul 1989, efectivele de bovine reprezintă 45,5%, de porcine 40,7%, de ovine 
50,0%, iar de păsări 61,3%. Important este faptul că s-a pierdut şi o mare parte a fondului 
genetic necesar refacerii sectorului zootehnic. Ca urmare, România a ajuns, din cel mai 
mare exportator de carne şi produse din carne din Estul Europei, să devină un importator 
consacrat de asemenea produse. Astfel, la nivelul anului 2001, ponderea produselor agro-
alimentare provenite din import, în totalul consumului, a fost de peste 65%. Distrugerea 
complexelor zootehnice, lipsirea acestora de pieţe de desfacere şi deschiderea forţată a 
pieţei interne pentru produse străine subvenţionate, cu preţuri de dumping acceptate de 
guvernanţi la importuri, sînt, în fapt, cauzele principale care au condus Ia distrugerea 
producţiei agricole şi alimentare autohtone, precum şi la falimentul principalelor capacităţi 
de producţie agro-alimentare. 

4. INVESTIŢIILE. Destructurarea economiei naţionale ca urmare a proceselor de 
tranziţie haotică, decapitalizarea agenţilor economici, agravarea blocajului financiar, 
orientarea preponderentă a fondurilor disponibile şi a creditelor externe către consum şi 
creşterea accentuată a instabilităţii mediului economic au făcut ca procesele investiţionale 
în perioada 1990-2001 să cunoască un ritm lent, ineficient şi cu un efect minor asupra 
dezvoltării economice, atît ca obiective, cît şi ca valoare. Comparativ cu investiţiile 
realizate în anul 1989, investiţiile medii din perioada exprimată reprezintă valoric cea. 
55%, fiind vorba de o diminuare medie a volumului investiţiilor cu peste 45%. Dacă 
investiţiile productive au cunoscut acest recul, în schimb, investiţiile neproductive (vile, 
case de odihnă etc.) au avut un ritm de creştere ridicat, în comparaţie cu puterea de 
cumpărare a populaţiei, de unde rezultă că beneficiarii acestora le-au construit din surse 
cel puţin dubioase. 

5. BAZA ENERGETICĂ a economiei naţionale a suferit convulsii majore, generate de 
scoaterea în afara sistemului economic a unor importante capacităţi de producţie şi de 
practicarea unei politici economice şi industriale profund greşite, prin menţinerea unor 
consumuri energetice mari în industria primară şi prin randamente scăzute ale utilajelor 
energetice. Producţia de energie primară a României se află într-o continuă scădere, de la 
108.581 mii tone combustibil convenţional în 1990, la cea. 64.500 tone combustibil 
convenţional în anul 2001. Evoluţia consumului de resurse energetice primare disponibile, 
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prezintă România ca o ţară ce dispune de resurse sărace în acest sector, avînd în vedere 
procesul rapid de epuizare a rezervelor de petrol şi gaze naturale, precum şi faptul că 
rezervele de lignit şi huilă sînt slabe calitativ şi neeconomice. Energia hidraulică şi energia 
nucleară sînt intensive sub raportul capitalului investit. Producţia şi consumul de energie 
electrică au scăzut într-o proporţie importantă, de la 73.785 milioane Kw/h în 1990 la 
aproximativ 51.000 milioane Kw/h în 2001, în condiţiile unei puteri instalate în sistemul 
energetic naţional, aproximativ constantă în jurul a 22.000 Mw. Producţia de energie 
termică a scăzut în aceeaşi proporţie, de la 155 milioane Gcal. în 1990 la aproximativ 111 
milioane Gcal. Scăderea consumului de energie electrică nu a fost compensat printr-o 
creştere a exportului şi, în consecinţă, o serie de capacităţi de producţie au fost trecute în 
conservare, cu efecte sociale dureroase. Capacităţile instalate în centralele electrice 
corespund, în general, tehnologiei anilor *70 şi secolului trecut, peste 47% fiind în 
exploatare de mai bine de 20 de ani, iar 37% între 11 şi 20 ani, doar 16% avînd “vîrsta” 
sub 10 ani. Capacitatea instalată în reţeaua de transport şi distribuţie este cu mult mai 
mare decît tranzitul de putere din etapa actuală, pierderile în reţele avînd valori medii în jur 
de 11%, risipa în reţelele de medie şi joasa tensiune fiind şi mai mare. Starea tehnică a 
echipamentelor de comutaţie şi a liniilor de transport este precară şi necesită lucrări 
majore de modernizare şi retehnologizare. Sistemul de transport şi distribuţie a energiei 
termice se confruntă cu probleme tehnice deosebite, datorită eficienţei scăzute a 
schimbătoarelor de căldură, a izolaţiei necorespunzătoare a conductelor defectuoase 
(pierderi între 5 şi 10%), a randamentelor scăzute ale sistemelor de pompare, a lipsei 
sistemelor de măsurare etc. 

6. TRANSPORTURILE, sistemul circulator al unei infrastructuri comerciale moderne, 
cu puternic impact social, au cunoscut, în perioada 1990-2001, pe fondul deteriorării 
generale a mediului economic, un puternic recul, cu repercusiuni vizibile asupra producţiei 
de bunuri materiale şi a serviciilor, influenţînd creşterea necontrolată a preţurilor la 
combustibil. Astfel, transportul feroviar de mărfuri reprezintă, faţă de 1990, numai 24%, 
transportul maritim numai 11%, cel aerian numai 35% iar transportul prin conducte al 
petrolului doar 32%. Transportul urban de pasageri a scăzut cu 12%. Transportul urban de 
călători, în contradicţie cu evoluţia numărului oraşelor la nivel naţional, a scăzut cu 17%. 
Transportul interurban şi internaţional de pasageri s-a redus, în perioada analizată, la 
50%. 

7. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ au reprezentat, 
poate, domeniul cel mai afectat de procesul de restructurare aberantă din perioada 1990-
2001. Reducerea de 6 ori a potenţialului tehnico-ştiinţific al României, migrarea spre 
Occident a celor mai buni specialişti formaţi de şcoala românească, conduc la concluzia 
că acesta a fost un proces monitorizat de forţe interne şi externe, interesate să aducă 
România în situaţia unei colonii tehnologice. Urmările imediate s-au văzut în toate 
sectoarele economice, care nu au mai putut să-şi reînnoiască produsele şi tehnologiile 
pentru a fi competitive, ceea ce a făcut ca România sa devină o simplă piaţă de desfacere. 
Guvernele post-decembriste şi-au axat lovitura principală pe direcţia reducerii finanţării 
publice a domeniului de cercetare-dezvoltare, în condiţiile unei economii în cădere liberă, 
sumele alocate de la bugetul de stat scăzînd de la 0,7 - 0,8% din PIB în 1990-1992, la 
0,17 în 2001. 

8. TURISMUL a constituit, în ultimii 12 ani, o lozincă afişată de toate guvernele care 
s-au succedat la cîrma României. Se acredita ideea că acest sector va aduce mai ales din 
turismul internaţional, importante sume la bugetul Ţării. Din păcate, şi aici şi-a pus 
amprenta reţeaua de afaceri ilicite, singurul efort constant fiind privatizarea frauduloasă a 
unor importante obiective turistice, care în prezent constituie subiectul unor procese pe rol 
ale instanţelor judiciare. În loc să se acţioneze pentru diversificarea serviciilor turistice, 
pentru crearea unor condiţii civilizate de turism şi agrement, mafia privatizărilor ilegale a 
acaparat şi acest sector al economiei. Avînd în vedere eforturile depuse de actuala 
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guvernare pentru privatizarea a ceea ce a mai rămas, avem convingerea că în maximum 2 
ani românii nu vor mai avea acces la turismul intern, care datorita preţurilor scăpate de 
sub orice control, va fi pus la dispoziţia exclusivă a străinilor sau a infimului grup de 
parveniţi post-revoluţionari. Astfel, s-a ajuns Ia situaţia incalificabilă, în care un concediu 
de 10-12 zile petrecut în ţară să fie mult mai scump decât unul petrecut în străinătate 
(Grecia, Turcia ş.a.). 

9. În domeniul COMUNICAŢIILOR ŞI AL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI, decalajul 
României faţă de ţările membre ale U.E. este determinat şi de starea precară existentă la 
nivelul anului 1989. Deşi s-au făcut eforturi financiare considerabile pentru dotarea şi 
modernizarea acestui important sector, modul în care s-a acţionat a pus sub semnul 
întrebării corectitudinea unor acţiuni. Privatizarea ROMTELECOM, în loc să constituie o 
acţiune pozitivă, a ajuns dosar de cercetări penale, concomitent cu situaţia actuală a 
acestei societăţi - servicii slabe, investiţii reduse, costuri extrem de ridicate pentru 
populaţie. Telefonia mobilă a avut cea mai rapidă dezvoltare după 1989 şi tinde să se 
extindă atîta timp cît serviciile ROMTELECOM devin tot mai scumpe şi nesatisfăcătoare. 
Modernizarea reţelei de Radio şi TV, crearea de noi posturi cu eforturile valutare aferente 
au mai eliminat, poate, ceva din decalajul faţa de ţările dezvoltate, dar mai sunt multe de 
făcut şi, mai ales, trebuie depuse eforturi pentru dotarea, extrem de costisitoare, în acest 
domeniu. Posta Română, care ar fi trebuit să conducă la o depăşire a stadiului învechit din 
anul 1989, a ajuns în situaţia în care justiţia verifică afaceri de tip mafiot, derulate în 
detrimentul modernizării instituţiei. 

10. COMERŢUL, ca expresie a tranziţiei României către economia de schimb bazată 
pe relaţii concurenţiale de piaţă, a suferit datorită prăbuşirii producţiei naţionale de bunuri 
şi servicii, înregistrînd o evoluţie continuu negativă. Măsurată prin vînzările de mărfuri cu 
amănuntul şi prin serviciile comerciale prestate către populaţie, evoluţia comerţului interior 
releva că, faţa de 1990, în anul 2001 vînzările de mărfuri au scăzut cu 12% iar prestările 
de servicii cu 77,4%. Schimbările economice externe, respectiv importul şi exportul de 
bunuri şi servicii denotă o înclinaţie exagerată către importuri, care au consumat resursele 
valutare disponibile ale României, fără ca obiectul acestor importuri să se regăsească în 
dezvoltarea economică, importurile fiind orientate preponderent către completarea 
resurselor energetice destinate, în special, consumului şi produselor de consum, o parte 
semnificativă dintre acestea fiind orientată către sectorul productiv. Pe fondul prăbuşirii 
producţiei naţionale, al pierderii iresponsabile a pieţelor de desfacere tradiţionale, al lipsei 
eficientei în raport cu produsele similare de pe piaţa externă, exporturile s-au situat, ca 
valoare, mult sub importuri, generînd un dezechilibru continuu al balanţei de plăţi externe. 
Mai mult, structura exporturilor (materii prime, buşteni, cherestea, fier vechi, produse 
industriale slab prelucrate etc.) a lipsit economia naţională de resurse importante necesare 
dezvoltării producţiei autohtone. Importurile au fost orientate preponderent către 
completarea resurselor energetice şi procurarea unor produse de consum şi numai o parte 
nesemnificativă către sectorul productiv. Rata medie de susţinere a importurilor de către 
exporturi, în perioada 1990-2000, nu depăşeşte 75%. Exprimate în dolari, cumulat, 
resursele valutare irosite prin consum, însumează, în perioada 1990-2001, peste 21 
miliarde dolari, adică o medie anuală de peste 1,9 miliarde dolari. Se poate afirma că 
activitatea comercială desfăşurată de România în perioada analizată constituie unul dintre 
factorii fundamentali care au dus la degradarea economică şi socială a ţării, ea fiind 
răspunzătoare în bună parte, atît de îndatorarea externă, cît şi de ritmul negativ al creşterii 
economiei. 

11. PROTECŢIA MEDIULUI, care de mai bine de 10 ani se leagă de conceptul de 
dezvoltare durabilă, reprezintă, din păcate, unul dintre dosarele cele mai grele în 
negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Chiar dacă activitatea industrială s-a redus 
la jumătate şi emisiile de poluanţi şi gaze cu efect de seră nu sînt aşa de importante, 
acţiunile criminale de defrişare a pădurilor conduc la o degradare continuă a atmosferei. 
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Un proverb vechi spune că “Satul unde sînt mai mulţi copaci, are mai puţine morminte”. 
Starea în care au fost aduse pădurile în prezent, în România, riscă să declanşeze o 
catastrofa ecologică, cu efectele imprevizibile ce decurg de aici: inundaţii, alunecări de 
teren, secete excesive, criză de material lemnos, primejduirea faunei şi a ecosistemului 
ş.a. Resursele de apă ale României, aproape în totalitate din bazinul Dunării, sînt de cca. 
3-4 ori mai mici, pe cap de locuitor, decît în ţările comunitare, concomitent cu poluarea 
catastrofală, periodică, a unor importante reţele hidrografice, ceea ce a declanşat 
campanii extrem de critice în presa internaţională. 

12. SECTORUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, care ar fi trebuit să fie o 
locomotivă în procesul tranziţiei, a fost folosit, din păcate, doar la nivel de intenţie 
(simpozioane, consfătuiri) dezvoltarea acestui important domeniu având numeroase 
sincope, dintre care cea mai importantă s-a înregistrat în anii 1998 -1999. Faptul că numai 
10-12% din IMM-uri sunt productive, restul fiind cu profil de comerţ şi servicii, 
demonstrează că suntem încă departe de o reabilitare a industriei pe această cale. Politica 
iresponsabilă prin regimul de taxe şi impozite, lipsa unui sprijin bancar legislativ, involuţia 
investiţiilor străine directe sau prin diverse programe au făcut ca din cele 800.000 de IMM-
uri înregistrate la finele anului 1990, la începutul anului 2001 numai cea. 161.000 au 
raportat profit, iar peste 300.000 au falimentat. Cu alte cuvinte, întreprinderile mari au 
devenit mijlocii, cele mijlocii au devenit mici iar întreprinderile mici au dispărut. 

13. Aflaţi într-o interdependenţă organică cu evoluţia economiei reale, PARAMETRII 
ECONOMICO-FINANCIARI şl MONETARI sînt într-o continuă deteriorare: 
a) SOLDUL BALANŢEI COMERCIALE a României a înregistrat deficite impresionante. 

Deficitul mediu anual al balanţei comerţului exterior în perioada 1990-2001 a fost de 
2,0 miliarde dolari. În anul 2001, deficitul bugetar a ajuns la 4,17 miliarde dolari. Mai 
grav, fondurile cheltuite pentru a perpetua acest dezechilibru al balanţei de plăţi au fost 
orientate preponderent către consum şi nu pentru a susţine interesele reale ale ţării, 
respectiv investiţiile, reforma structurală şi dezvoltarea social-economică durabilă. 
Semnificativ, în anul 2001 deficitul a fost cu aproape 25% mai mare faţă de deficitul 
mediu anual înregistrat în ultimul deceniu. Şi mai grav, în bugetul anului 2002, deficitul 
balanţei comerciale se prevede să fie de 4,37 miliarde dolari, ceea ce semnifică o 
deteriorare fără precedent a soldului balanţei comerciale. 

b) CONTUL CURENT AL BALANŢEI DE PLĂŢI în perioada 1990-2000 a înregistrat, fără 
excepţii, solduri negative. Soldul contului curent a înregistrat un deficit mediu anual de 
1,84 miliarde dolari, cele mai mari deficite existînd în ultimii 4 ani, între 1,3 şi 3 miliarde 
dolari. 

c) DATORIA EXTERNĂ a României a crescut vertiginos, an de an, ajungînd, de la 0,23 
miliarde dolari în anul 1990, la aproape 11 miliarde dolari în anul 2000. La sfîrşitul 
anului 2001, datoria externă a aţin 14,3 miliarde dolari, cu o creştere de 18,2% faţă de 
anul 2000. Datoria României (externă şi internă) se va cifra la sfîrşitul anului 2002 la 20 
miliarde dolari. Gradul previzibil de îndatorare externă a României, exprimat ca procent 
din produsul intern brut, a fost, la sfîrşitul anului 2001, de cea. 37%. 

d) PROCESELE INFLAŢIONISTE continuă să conducă la perpetuarea fenomenului de 
anarhie economică în domeniul preţurilor. În anul 2001, faţă de nivelul mediu înregistrat 
în 1990, indicele preţurilor la produsele industriale a fost de 670 ori mai mare, iar 
indicele agregat al preţurilor mărfurilor şi al tarifelor serviciilor de consum al populaţiei a 
fost, la sfîrşitul anului 2001, de 900 de ori mai mare. 

e) CURSUL MEDIU DE SCHIMB. Pe fondul prăbuşirii vertiginoase a economiei, 
deprecierea monedei naţionale în perioada 1990-2001 a devansat, ca ritm şi 
amplitudine, toţi ceilalţi indicatori ai inflaţiei. Daca cursul dolarului era de 34,70 Iei la 
sfîrşitul anului 1990, la sfîrşitul anului 2001 acesta a atins 31.597 lei, adică o 
depreciere de 910 de ori. Faptul că deprecierea monedei naţionale, ca expresie a 
proceselor inflaţioniste, depăşeşte semnificativ creşterea preţurilor de consum, 
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demonstrează că managementul cursului de schimb realizat de BNR este în 
discordanţă flagrantă cu interesele României, de stabilizare a mediului economic 
naţional, reprezentînd, în fond, un act antiromânesc. 

14. BLOCAJUL FINANCIAR o frînă în dezvoltarea economiei, arieratele (800.000 
miliarde Iei) grevînd semnificativ resursele bugetare alocate unor sectoare importante, atît 
în domeniul economic (producerea de valoare adăugata brută), cît şi în domeniul social, 
unde sancţionează drastic creşterea veniturilor din munca şi rata profitului net. Principala 
cauză a acestui veritabil “cancer economic” este lipsa de funcţionalitate a mecanismelor 
economico-financiare viabile, capabile să determine, în mod eficient, trecerea proceselor 
economice de la economia socialistă la economia socială de piaţă. 

Decapitalizarea agenţilor economici prin retrocedarea populistă a părţilor sociale, cu 
care salariaţii au participat la fondul de dezvoltare (33 miliarde în Iei 1990, adică aproape 1 
miliard dolari capitaluri deţinute), efectul major al proceselor inflaţioniste asupra puterii de 
cumpărare a populaţiei, distrugerea instituţiei creditului, determinată de administrarea 
costurilor la credite, nediferenţiat în funcţie de inflaţie, lipsa de probitate financiară în 
gestionarea fondurilor disponibile pentru creditare şi acordarea de credite iară garanţii 
reale, credite care au declanşat procesul de acumulare a arieratelor, lipsa de fermitate în 
colectarea impozitelor şi taxelor, care ar trebui să constituie venituri predictibile la bugetul 
consolidat, au condus la creşterea, an de an, a volumului arieratelor şi la blocarea 
principalelor fluxuri financiar-bancare, în fapt, la creşterea blocajului financiar care, 
conform estimărilor FMI, tinde sa reprezinte un cuantum de 50% din PIB. 

 
II. STAREA SOCIALĂ A ROMÂNILOR 

 
În contrast cu situaţia lamentabilă a sectorului productiv al economiei, sistemul 

bancar a prosperat, aici regăsindu-se cele mai mari profituri, salarii şi investiţii. De 
remarcat că această prosperitate se bazează tot pe banul public, întrucît cele mai rentabile 
plasamente ale băncilor se regăsesc în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor 
Publice pentru finanţarea datoriei publice şi a deficitului bugetar. Procesele economice, 
aflate într-o stare anarhică în ultimul deceniu, au determinat, în mod direct, scăderea 
dramatică a calităţii vieţii românilor, îndepărtîndu-ne tot mai mult de standardele de viaţa 
ale ţărilor europene. În dispreţul total faţă de nevoile reale ale populaţiei, politicile sociale 
promovate de guvernele post-decembriste au determinat, în mod scandalos, sărăcirea şi 
umilirea unor tot mai mari categorii de cetăţeni. 

1. POPULAŢIA OCUPATĂ, ca indicator fundamental al gradului de inserţie activa a 
populaţiei în procesele economice de producţie şi schimb, a scăzut continuu, de la 10,8 
milioane în anul 1990 la 8,1 milioane în anul 2000, aşadar cu 25%. Reprezentînd 
principalul suport al veniturilor familiale şi a! veniturilor din pensii, salariaţii au scăzut ca 
număr în perioada respectivă, de la peste 8,1 milioane la mai puţin de 4,4 milioane, adică 
o diminuare de cea. 46%. În acelaşi timp, şomajul a exercitat o presiune crescîndă asupra 
fondurilor sociale, numărul de şomeri crescînd de la 337.000 în 1999, la peste 1 milion în 
anul 2000, în fapt, o creştere de 300%. 

Măsurile de criză generate de prăbuşirea unor segmente importante ale economiei 
naţionale, în fapt deciziile antieconomice de pensionare înainte de termen şi plata 
nemuncii, au condus, în perioada analizată, la creşterea masivă a numărului pensionarilor 
şi a beneficiarilor de ajutoare sociale. Faţă de 3.679.000 persoane în 1990, numărul 
pensionarilor a ajuns în 2001 la 6.283.000 persoane, înregistrîndu-se o creştere de 71%. 
Nu este de mirare că datorită presiunii exercitate de formarea fondurilor necesare pentru 
acoperirea drepturilor de pensii, contribuţia de asigurări sociale a crescut, ajungînd, în 
funcţie de grupa de muncă, la 35-37%. 

2. SALARIUL REAL, principala sursa de susţinere a veniturilor populaţiei, a 
cunoscut, în perioada 1990-2000, o deteriorare continuă, el reprezentînd, în anul 2000, 
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doar 54% din puterea de cumpărare aferentă anului 1990. Datorită criteriilor neeconomice 
care stau la baza redistribuirii, în rîndurile salariaţilor a avut loc un fenomen de polarizare 
accentuată, care afectează, în principal, segmentele de populaţie cu pregătire ridicată şi 
foarte ridicată (cercetare, învăţămînt, sănătate). Acest fapt a contribuit, în mod nefericit, la 
migrarea unui număr impresionant de specialişti şi, implicit, la lipsa acestora în procesul 
de susţinere a dezvoltării economice şi sociale a ţării; exodul de materie cenuşie a 
determinat şi înstrăinarea unei părţi semnificative a avuţiei naţionale. Dimensiunea critică 
a scăderii puterii de cumpărare a veniturilor din muncă se regăseşte, mai ales, în migrarea 
peste hotare a tinerilor specialişti, în fapt o consecinţa a lipsei unei oferte de locuri de 
munca. 

3. PENSIA REALĂ înregistrează aceeaşi tendinţa descrescătoare, ea ajungînd în 
anul 2000, să reprezinte doar 31% (conform datelor furnizate de Raportul de ţara al 
Uniunii Europene, din noiembrie 2001) din veniturile salariate nete şi doar 48% din pensia 
reală, aferentă anului 1990. Pensionarea înainte de termen şi acordarea de plăţi 
compensatorii au făcut ca o parte din resursele bugetare să capete o redistribuire 
antieconomică, aceasta lipsind domeniile respective şi bugetele aferente de însemnate 
fonduri care trebuiau destinate dezvoltării. 

4. RATA DE DEPENDENŢĂ exprimată ca număr de salariaţi care susţin, prin salariile 
lor, bugetele de pensie a scăzut vertiginos, de la 2,42 salariaţi la numai 0,74 salariaţi care 
revin la un pensionar, ceea ce semnifică o agravare fără precedent a structurii populaţiei 
din perspectiva raportului între producătorii de venituri şi consumatorii de venituri. Cu alte 
cuvinte, asistăm Ia eliminarea prematură a unei părţi a forţei de muncă de pe piaţa muncii, 
fenomen cu efecte devastatoare în sfera distribuirii resurselor naţionale de venituri. 

5. RATA SĂRĂCIEI ponderea persoanelor care au venituri ce Ie permit cheltuieli 
medii de consum la nivel de 60% faţă de media naţională - în fapt, cel mai semnificativ şi 
cuprinzător indicator al evoluţiei sociale a naţiunii, a crescut de la 1,1% în anul 1990, la 
peste 45% în anul 2000. Acest indicator semnifică, în fapt, nu numai micşorarea veniturilor 
populaţiei, ci şi o polarizare dramatică a societăţii româneşti, care are ca rezultat limitarea 
accesului la un nivel de trai decent pentru aproape jumătate din populaţia ţării. 

 
III. RELANSAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 

 
Programul economic al Partidul România Mare porneşte de la o analiză complexă a 

situaţiei economice, sociale şi politice din România şi are în vedere aplicarea unui sistem 
complex de acţiuni politice şi economice, care să ţină seama şi de prevederile referitoare 
la ritmurile de creştere din “Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe 
termen mediu” transmisă în luna martie 2000 la Comisia Europeană şi considerată şi de 
Partidul România Mare ca o platforma comună de acţiune a tuturor forţelor politice şi 
sociale pentru promovarea interesului naţional, propăşirea ţării şi asigurarea bunăstării 
cetăţenilor săi, în contextul unei largi deschideri internaţionale, în perspectiva aderării la 
Uniunea Europeană şi NATO. 

Programul economic al P.R.M. are la temelie imperativul formulat de Constituţia 
României, care prevede că: “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi 
de protecţie socială de natură sa asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”. 

 
OBIECTIVE FUNDAMENTALE (STRATEGICE) 

1.1. STOPAREA IMEDIATĂ A PRĂBUŞIRII ECONOMICE ŞI SOCIALE 
Instituirea stării de urgenţă în economie, pînă la depăşirea stării de criza. Participarea 

semnificativă a Statului în procesele economice, financiare şi bancare, în conformitate cu 
situaţia existentă în Uniunea Europeană. 
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1.2. ASIGURAREA CREŞTERII ECONOMICE, bazată pe sporirea ratei investiţiilor 
prin participarea capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai ales sub 
formă de investiţii directe, astfel încît să se asigure un ritm mediu anual de creştere a 
produsului intern brut de 5-7%. 

 
1.3. RESPECTAREA, OCROTIREA ŞI GARANTAREA PROPRIETĂŢII PRIVATE - 

unul dintre izvoarele creşterii economice şi a bunăstării populaţiei. 
 
1.4. REALIZAREA STABILITĂŢII ECONOMICE, prin înregistrarea unor progrese 

reale în cadrul reformei structurale şi în domeniul disciplinei financiare, reducerea treptată 
a deficitelor bugetare, diminuarea ponderii pe care o are economia subterană în PIB, 
stimularea producţiei autohtone, creşterea volumului produselor exportate Ia 15 miliarde 
dolari anual (în care materiile prime şi produsele cu prelucrare redusă să reprezinte 
maximum 20%), consolidarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, gestionarea 
corespunzătoare a datoriei publice şi deficitului contului curent, pentru reducerea 
sistematică a inflaţiei, care în anul 2010 să fie cel mult 1-3%. 

 
1.5. REDRESAREA ŞI DEZVOLTAREA PRINCIPALELOR RAMURI ALE 

ECONOMIEI NAŢIONALE, care vor avea prioritate, susţinere politică şi financiară. 
• INDUSTRIA 
Industria va rămâne sectorul cel mai important, cu o participare de 35-40% la 

constituirea PIB, ea angrenînd peste 30% din populaţia activă. 
 strategiile promovate de PRM se referă la domeniile cu posibilităţi certe de reabilitare 

rapidă şi reînscriere în tendinţele mondiale, concomitent cu redimensionarea acelor 
capacităţi care au probleme complexe, a sectoarelor inhibate de subcapitalizare şi a 
celor energofage; 

 intervenţia statului va urmări realizarea unui potenţial competitiv şi atingerea unui nivel 
tehnologic comparativ cu ţările UE, simultan cu creşterea ponderii produselor cu 
valoare mare adăugată şi manoperă calificată; 

 se va aplica, în mod consecvent, o politică pragmatică, pentru realizarea unui sistem 
industrial închegat, în concordanţă cu resursele naturale şi potenţialul uman de care 
dispune România; 

 vor avea prioritate absolută ramurile de importanţă strategică - industria de utilaje 
pentru extracţia şi prelucrarea resurselor minerale şi energetice, echipamente pentru 
producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, industria de apărare, producţia 
de medicamente, fabricarea de instalaţii şi utilaje pentru protecţia mediului, diminuarea 
şi combaterea efectelor unor dezastre şi calamităţi naturale; 

 sectoarele industriale de interes naţional vor constitui obiectivele unor programe de 
restructurare şi reabilitare: lanţul securităţii alimentare, reprezentat de industria de 
maşini agricole, utilaje pentru prelucrarea şi ambalarea produselor alimentare, 
producţia de îngrăşăminte şi pesticide, echipamente de irigaţii; 

 modernizarea infrastructurii va genera un sector un sector competitiv al materialelor de 
construcţii şi al utilajelor pentru realizarea noilor coridoare de transport europene, 
concomitent cu reabilitarea producţiei de mijloace de transport auto, feroviare, navale; 

 industria uşoară va beneficia de o relansare a producţiei de fire, fibre şi ţesături; 
 industria de prelucrare a lemnului şi fabricaţia utilajelor necesare vor asigura 

valorificarea raţională a potenţialului forestier de care dispune România; 
 industriile chimică şi petrochimică vor fi reabilitate, inclusiv în contextul reconversiei 

către domeniul biotehnologiilor moderne; 
 ramurile siderurgiei şi metalurgiei vor marca o etapă de profundă modernizare şi 

ecologizare, dimensionarea fiind strict legată de consumul intern şi de piaţa externă; 
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 vor avea prioritate ramurile şi subramurile cu consumuri reduse de energie, 
combustibil, materii prime, care pot furniza pieţei bunuri cu valoare ridicată pe unitatea 
de produs; 

 producţia de aparate electrocasnice, bazată pe experienţa proprie, dar şi pe o 
cooperare internaţională eficientă trebuie să asigure populaţiei produse la preturi în 
permanenţă accesibile; 

 industria extractivă va necesita o atenţie deosebită, atât în domeniul resurselor 
energetice, cât şi în cel al resurselor minerale, modernizarea şi elîcientizarea activităţii 
urmând a se aplica în paralel cu un program de reconversie profesională şi protecţie 
socială adecvat zonelor defavorizate economic. 
• AGRICULTURA 
Agricultura va beneficia de un program distinct al P.R.M., ca factor hotărâtor în 

garantarea securităţii alimentare a populaţiei; se va avea în vedere întreg procesul de 
concepţie, pregătire, exploatare şi desfacere a produselor agricole, concomitent cu 
dotarea cu maşini şi tehnica performantă a exploataţiilor, stimularea creşterii animalelor, 
inclusiv revigorarea marilor combinate zootehnice, refacerea şi modernizarea sistemelor 
de irigaţii; scopul final al acestui program este eradicarea sărăciei şi a mizeriei crunte din 
mediul rural, refacerea şi înflorirea agriculturii româneşti, pentru asigurarea unor preţuri cu 
adevărat accesibile la produsele alimentare. 

• BAZA ENERGETICĂ 
 Sistemul energetic va trebui să asigure, prin dezvoltarea sa în regim competitiv, atît 

necesarul intern, cît şi o contribuţie importantă Ia echilibrarea balanţei de plăţi, prin 
exportul de energie. 

 Acţiuni urgente vor duce la deblocarea financiara a acestui sector, la eliminarea acelor 
activităţi care s-au dovedit ineficiente de-a lungul timpului, la consolidarea 
mecanismelor pe piaţă specifice, în interacţiune cu apropierea economiei româneşti de 
performanţele statelor avansate. 

 Programe de investiţii, modernizări, reabilitări de echipamente corelate cu măsurile 
arătate mai sus vor duce la practicarea unor costuri care să permită populaţiei accesul 
la un standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate şi de siguranţă pe tot traseul - 
producţie, transport, distribuţie, consum - cu limitarea drastică a efectelor asupra 
mediului înconjurător, Ia nivelurile admisibile pe plan european. 

 Prin modernizarea sistemului, continuarea eforturilor de finalizare a Centralei Atomo-
Electrice de la Cernavodă, inclusiv rezolvarea stocării deşeurilor radioactive, 
valorificarea potenţialului hidroenergetic şi identificarea de noi surse, România poate 
să joace un rol important în sistemul energetic al Europei de Sud-Est şi al bazinului 
Mării Negre. 

 Spargerea monopolului energetic şi privatizarea unei părţi din sector, pentru a crea o 
concurenţă reală pe piaţă, care să conducă la scăderea preţurilor. 
• TRANSPORTURI 

 Transporturile şi întreaga reţea de infrastructură vor trebui să valorifice poziţia 
geostrategică a României, la confluenţa căilor de comunicaţie dintre Europa, Orientul 
Apropiat şi Orientul Mijlociu, Caucaz şi Extremul Orient. 

 Atragerea de surse interne şi externe va asigura programele de construcţie şi 
modernizare a reţelei de transport rutier şi feroviar, reabilitarea căilor navigabile, 
fluidizarea traficului aerian, toate acestea în corelare cu traseele coridoarelor prevăzute 
în proiectele europene. 

 Alinierea la standardele tehnice ale U.E., prin utilizarea tehnologiilor moderne de 
fabricare a mijloacelor de transport, va garanta condiţiile necesare de siguranţă şi 
realizare a unui transport durabil, care va ţine seama de factorii de mediu, afectaţi în 
prezent de poluare. 
• COMUNICAŢII 
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 Comunicaţiile şi tehnologia informaţiei vor trebui să constituie obiectul unor programe 
prioritare, în vederea reducerii decalajelor existente faţă de ţările membre ale U.E. 

 Se vor crea organisme care să separe activitatea de elaborare a strategiei pentru 
dezvoltarea societăţii informaţionale de activitatea de control în acest sector, 
asigurîndu-se protecţia persoanelor faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal, 
gestionarea şi protecţia informaţiilor din reţelele de baze de date. 

 Eforturile investiţionale în dotarea şi modernizarea acestui important sector nu trebuie 
să genereze costuri prohibitive pentru populaţie, fie că este vorba de TV, radio, 
telefonia mobilă sau fixă, serviciile poştale. 

 Vor fi elaborate programe concrete pentru asigurarea resurselor umane şi utilizarea 
potenţialului valoros al României, în special în producţia de software, concomitent cu 
ridicarea nivelului de cultură generală al populaţiei - factori care vor pregăti trecerea la 
societatea informaţională. 
• TURISM 

 Turismul urmează sa devină un sector prioritar, prin revigorarea bazelor existente şi 
crearea altor baze, moderne, apte sa asigure condiţii atractive pentru odihnă şi 
tratament, punîndu-se astfel în valoare excepţionalul potenţial geografic al României. 

 Atragerea în activitatea turistică, prin reconversie profesională şi şcolarizare la nivelul 
parametrilor UE, a unei părţi importante din mâna de lucru disponibilizată în alte 
sectoare economice, ceea ce va mări ponderea sectorului de servicii. 

 Pe lângă turismul tradiţional, noi forme aplicate cu succes în alte ţări - turismul agricol, 
balneo-turismul, turismul religios, turismul istoric - vor duce la sporirea veniturilor în 
acest domeniu. 

 TurismuI intern şi, cu atât mai mult, turismul internaţional trebuie să ajungă la un 
asemenea nivel de eficienţă, încât ele să fie accesibile tuturor. 

 În cel mult 4-5 ani, activităţile turistice trebuie să aducă un venit net de minimum 3 
miliarde de dolari anual. 
• MEDIUL 

 Protecţia mediului va fi legată indisolubil de programele de dezvoltare durabilă în toate 
domeniile, conforme cu normele europene şi tratatele internaţionale la care România 
este parte. 

 Pe lansa Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, se vor crea şi alte zone cu regim special. 
 Silvicultura românească va depăşi şocul resimţit prin refacerea proprietăţii private şi va 

cunoaşte un program pe termen lung pentru dezvoltarea terenurilor forestiere şi, în 
special, pentru reabilitarea perdelelor de păduri, a căror lipsă cauzează fenomene 
dezastruoase pe plan climateric şi pedologie. 

 Se va elabora un program special destinat reţelei hidrografice pentru recondiţionarea 
ecologică a cursurilor de apă, nu numai pentru evitarea unor catastrofe ecologice, dar 
şi pentru diminuarea pericolului de inundaţii. 
• ŞTIINŢĂ - TEHNOLOGIE 

 Cercetarea ştiinţifica şi dezvoltarea tehnologică vor constitui domeniul care trebuie 
urgent reabilitat, în condiţiile unor cereri sporite de progres tehnologic, absolut necesar 
pentru îndeplinirea condiţiilor de aderare la U.E. 

 ”Cercetarea românească va fi orientată să participe direct la dezvoltarea economică, 
pornind de la premisa că ţara noastră nu poate să-şi asigure mijloacele necesare de 
dezvoltare numai prin importuri de tehnologie şi know-how. 

 Promovarea reglementărilor legale, care să asigure aplicarea în producţie a rezultatelor 
cercetării. 

 Programe naţionale de cercetare-dezvoltare-inovare, legate direct de obiective 
concrete, vor activa o puternică reţea de institute şi centre de excelenţă tehnologice, 
dotate corespunzător, la care se vor adăuga şi ceilalţi factori deja consacraţi - 
cercetarea academică şi cercetarea universitară. 
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 Prin asigurarea unor condiţii optime personalului din cercetare (finanţare şi dotare la 
nivelul ţarilor U.E.), România va putea să-şi pună în valoare potenţialul ştiinţific propriu, 
oprind exodul de inteligenţă către ţările dezvoltate. 
• COMERŢ 

 Reevaluarea comerţului interior în complexitatea economiei de piaţă prin politica de 
preturi şi tarife, calitatea bunurilor şi serviciilor, activitatea de protecţie a 
consumatorului, ceea ce conduce la creşterea consumului şi relansarea activităţilor 
economice pentru realizarea de bunuri şi servicii. 

 Politica în domeniul comerţului exterior va urmări realizarea unui echilibru al balanţei 
comerciale, determinarea cât mai detaliată a posibilităţilor de ofertă pentru piaţa 
externă a produselor şi serviciilor provenite de la producătorii autohtoni, insistându-se 
pe diminuarea procesării în regim de lohn şi a altor forme ineficiente. 

 Se va urmări dezvoltarea cooperării cu partenerii din UE, concomitent cu reactivarea 
schimburilor comerciale cu parteneri tradiţionali din fostul spaţiu al URSS, Ţările Arabe, 
America Latina, Africa, Asia. 

 Conform cu practicile din celelalte ţari candidate la aderare în UE, vor fi instituite 
bariere calitative pentru importuri şi se vor aplica măsuri protecţioniste de promovare a 
produselor româneşti, de cointeresare a consumatorilor în această direcţie. 
• ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

 Sectorul IMM-urilor va deveni, în mod real, cel mai dinamic şi profitabil domeniu din 
economie. 

 Vor fi mobilizate instituţiile financiare pentru garantarea şi finanţarea activităţii IMM-
urilor, identificîndu-se, totodată, şi unele surse externe, prin programe special 
destinate. 

 Se va urmări creşterea ponderii producătorilor de bunuri, servicii diverse, software, 
proiectare, consultanţă, telecomunicaţii, turism, transporturi. 

 Parcurile industriale, parcurile tehnologice vor juca un rol esenţial în dezvoltarea 
acestui sector. 

 Sectorul cooperaţiei va constitui o importantă pârghie în realizarea obiectivelor 
propuse. 
• INVESTIŢII 

 Elaborarea unei strategii de dezvoltare economică pe termen mediu. 
 Asigurarea creşterii economice se va baza pe sporirea ratei investiţiilor prin 

participarea semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor externe, mai 
ales sub formă de investiţii directe, astfel încât să se asigure o dezvoltare echilibrată, 
fără discrepanţe, a agregatelor macroeconomice. 

 Revigorarea mecanismelor financiare, monetare şi de credit va determina 
recapitalizarea întreprinderilor viabile, revitalizarea investiţiilor şi relansarea producţiei. 

 Documentaţiile tehnico-economice, actualizate în preţuri reale, vor fi lansate în 
execuţie cu asigurarea condiţiilor de punere în funcţiune la termen şi anularea 
imobilizării de fonduri în investiţii neterminate. 

 
1.6. ÎMBUNĂTĂŢIREA SEMNIFICATIVĂ A CADRULUI LEGISLATIV, crearea unui 

mecanism viabil în domeniul economico-financiar, diminuarea coeficientului de risc de 
Ţară, prin: 
 promovarea investiţiilor prin piaţa de capital, în vederea reducerii riscului investiţiei şi 

atragerea fondurilor de economii de la populaţie sub stricta supraveghere a instituţiilor 
abilitate de lege; 

 revizuirea procesului de privatizare, elaborarea unui COD AL PRIVATIZĂRII, prin care 
să se asigure privatizare activelor statului, în condiţii de eficienţă şi transparenţă, în 
folosul exclusiv al economiei naţionale; 
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 stimularea investiţiilor de capital românesc şi străine, prin reducerea fiscalităţii pentru 
profitul investit şi prin alte facilităţi, totul urmărind dezvoltarea economică durabilă şi 
crearea de noi locuri de muncă; 

 dirijarea cheltuielilor guvernamentale către programe de investiţii ferme, bazate pe 
analiza costurilor şi beneficiilor şi în funcţie de gradul de prioritate la nivel naţional; 

 îmbunătaţirea eficientei resurselor guvernamentale utilizate pentru corectarea şi 
contracararea slăbiciunilor pieţei libere, atît în domeniul producţiei de bunuri şi servicii, 
cît şi în domeniul pieţei financiar-bancare şi de capital; 

 calmarea inflaţiei şi promovarea mecanismelor anti-inflaţioniste în politica valutară, 
pentru reducerea costului creditului şi recapitalizarea întreprinderilor; 

 extinderea şi diversificarea instrumentelor bancare, întărirea disciplinei financiare, 
acordarea unor dobînzi stimulative (pînă la 10-12% pentru credite orientate către 
investiţii); 

 promovarea plăţilor electronice în fluxurile economice pentru diminuarea blocajului 
financiar; 

 revizuirea şi simplificarea sistemului de impozite şi de colectare a acestora, în sensul 
stimulării muncii, economisirii şi investiţiilor; 

 impozitul pe salarii şi pe venit la persoanele fizice trebuie redus; impozitul pe salariu nu 
va depăşi 2% din PIB; 

 corelarea activităţilor salariale cu productivitatea muncii şi promovarea unei legislaţii 
corespunzătoare, stimulativă pentru descurajarea muncii clandestine şi colectarea 
veniturilor proiectate; 

 elaborarea Programelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu 
structurile de tip european, prin valorificarea resurselor umane, dezvoltarea tehnologică 
la cerinţele procesului de integrare în Uniunea Europeană, creşterea competenţei şi 
eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare; 

 crearea de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, 
redeschiderea capacităţilor de producţie de interes naţional (punerea în funcţiune a 
sistemelor de irigaţii, reluarea lucrărilor de regularizare a cursului rîurilor, a acţiunilor de 
combatere a eroziunii solului ş.a.). 

 
2. POLITICA ECONOMICĂ 

 
2.1. POLITICA FINANCIARĂ va stimula sectoarele cu potenţial de competitivitate 

internă şi externă, atragerea investiţiilor străine şi creditelor externe, utilizarea, în mod 
eficient, a fondurilor publice va contribui, în mod substanţial la reducerea continuă a ratei 
inflaţiei şi a deficitului contului curent al balanţei de plăţi. Politica financiară va contribui la 
stimularea investiţiilor şi la folosirea eficientă a fondurilor bugetare prin: desăvîrşirea 
reformei fiscale, tinerea sub control a deficitului bugetului consolidat, raţionalizarea 
operaţiunilor bugetare în funcţie de priorităţile stabilite în domeniul cheltuielilor, asigurarea 
transparenţei totale în cheltuirea banului public. 

 
2.2. POLITICA FISCALĂ - factor dinamic în echilibrarea bugetelor şi îmbunătăţirea 

condiţiilor sociale, va urmări accelerarea reformei în acest domeniu prin: 
 supravegherea strictă a recoltării taxelor şi impozitelor în vederea diminuării arieratelor 

de origine fiscală şi evitarea creşterii datoriei publice generate de lipsa capitalului de 
lucru; 

 aplicarea energică a unor măsuri pentru colectarea impozitelor prin: 
- asumarea poziţiei de creditor a statului, concomitent cu îndeplinirea riguroasă de 

către instituţiile publice a obligaţiilor financiare faţă de furnizorii proprii; 
- tratament egal faţă de operatorii economici cu arierate la obligaţiile fiscale, întărirea 

disciplinei fiscale la nivelul unităţilor economice; 
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- modernizarea sistemului de colectare a impozitelor; 
 revizuirea Legii finanţelor publice, stabilirea unor rigori care să asigure preluarea în 

totalitate Ia bugete a veniturilor proiectate şi care să interzică scutirea sau amînarea de 
la plată a obligaţiilor către bugete; 

 descurajarea evaziunii fiscale şi a economiei subterane prin simplificarea procedurilor 
de aplicare a Legii impozitelor şi crearea unui sistem funcţional de sancţionare a 
evaziunii fiscale, indiferent de pretexte şi raţiuni de ordin clientelar; 

 reducerea, în mod obiectiv, constructiv şi real a numărului impozitelor şi taxelor, atît 
prin desfiinţarea unor fonduri speciale, cît şi prin reaşezarea sarcinii fiscale şi a 
raportului dintre impozitele directe şi indirecte, în vederea stimulării muncii, investiţiilor, 
eficienţei activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a exporturilor; 

 reducerea impozitelor pe veniturile salariale mici şi mijlocii ale populaţiei, în scopul 
creşterii capacităţii de consum a acestora, concomitent cu creşterea impozitelor pentru 
veniturile salariale mari şi foarte mari; 

 reducerea ratelor marginale ale impozitului pe venitul personal, înlăturarea exceptărilor 
speciale şi indexarea, în funcţie de inflaţie, a bazei de impozitare; 

 încurajarea formării capitalului autohton şi printr-un sistem de taxe şi impozite 
stimulativ pentru agenţii economici care realizează produse competitive, investiţii, noi 
locuri de muncă; 

 reducerea taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile şi serviciile de consuni strict 
necesare gospodăriilor populaţiei, concomitent cu creşterea acesteia şi a accizelor 
pentru produsele de lux; 

 introducerea impozitului pe avere, în cote proporţionale ridicate, concomitent cu 
reducerea impozitului pe salarii şi venit. 

 
2.3. POLITICA BUGETARĂ va concentra acţiunile pentru creşterea substanţială a 

eficienţei şi transparenţei cheltuielilor bugetare, evaluarea realistă a acţiunilor economice 
şi financiare, interpretarea obiectivă a tendinţelor economice, realizarea unui buget 
echilibrat, fără deficit, în perspectiva apropiată. 

Obiectivele politicii bugetare se vor materializa prin: 
 dimensionarea obiectivă a sistemului de venituri, prin deplasarea acestora din zona 

salarială în zona activităţilor economice care realizează profit; 
 acordarea de subvenţii şi prime pentru stimularea agriculturii, în conformitate cu 

necesităţile actuale şi practicile folosite în ţările Uniunii Europene; 
 sprijinirea reală a întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de facilităţi stimulative 

pentru dezvoltarea lor şi prin scutirea de impozit pe profitul reinvestit pe timp de 3 ani; 
 reconsiderarea politicii de dimensionare a cheltuielilor publice, elaborarea normelor 

unitare pe ţară pentru sectoarele bugetare privind cheltuielile de personal, materiale şi 
dotările acestora; 

 utilizarea veniturilor din privatizări pentru restructurarea, tehnologizarea şi 
modernizarea capacităţilor de producţie viabile, capabile să reîntoarcă rapid la buget 
bunurile investite; 

 facţiuni energice pentru restrîngerea datoriei publice destinată consumului; 
simplificarea sistemelor de angajare a creditelor şi dobînzilor şi recuperarea creanţelor 
statului din ţară şi străinătate. 

 
2.4. POLITICA BANCARĂ trebuie să servească statul român, să susţină creşteri 

economice durabile şi stabile şi să permită crearea unei pieţe concurenţiale reale. 
Pornind de la analiza obiectivă a sistemului financiar-bancar actual, care a devenit 

distructiv în economia românească, se vor elabora legi care să asigure: 
 creşterea rolului Băncii Naţionale a României în politica monetară valutară şi de credite 
şi verificarea permanentă a acestei instituţii de către Parlament, conform Legii; 
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 accelerarea procesului de dezinflaţie; 
 susţinerea programului economic, printr-o politică monetară oportună în reducerea 

ratei anuale a inflaţiei, accelerarea creşterii economice, reducerea deficitului bugetului 
general consolidat, reducerea progresivă a deficitului de cont curent, reducerea ratei 
şomajului; 

 utilizarea instrumentelor de politică monetară, astfel încît ratele dobînzilor să cunoască 
o reducere graduală; 

 modernizarea şi întărirea, în concordanţă cu standardele europene, a sistemului juridic 
şi instituţional al activităţii de reglementare prudenţială şi supraveghere bancară de 
către Banca Naţională a României; 

 elaborarea unui Regulament valutar, prin care se va realiza armonizarea prevederilor 
privind operaţiunile de capital cu legislaţia comunitara. 

 
3. PRIORITĂŢI ECONOMICE ŞI SOCIALE 

Procesul de relansare economică va urmări modernizarea şi dezvoltarea agenţilor 
economici cu potenţial de competitivitate, reorientarea, redimensionarea, închiderea 
parţială sau lichidarea unităţilor nerentabile, cu rezolvarea problemelor sociale, creşterea 
eficienţei economice şi a volumului produselor destinate exportului. 
 Elaborarea, în regim de urgenţă, a unor programe speciale de restructurare şi 

privatizare a marilor unităţi industriale, ţinîndu-se cont că simpla lichidare a acestora 
atrage după sine, în conformitate cu principiul dominoului, închiderea pe orizontală a 
zeci sau sute de întreprinderi, cu consecinţe incalculabile în plan social şi economic. 

 Eliminarea situaţiilor de monopol, generatoare de preţuri nejustificat de mari la 
produsele finite şi, mai ales, la servicii. 

 Valorificarea imediată în economia reală, cu sprijinul statului, a rezultatelor din sistemul 
naţional de cercetare ştiinţifică şi inovare, în vederea ridicării reale a competitivităţii 
produselor româneşti şi a fabricării de produse capabile să cucerească noi pieţe de 
desfacere. 

 Pentru protejarea avuţiei naţionale, a patrimoniului economic naţional, a capitalului 
autohton, pentru protecţia şi stimularea investiţiilor în economia naţională, se va 
elabora un plan concret de măsuri care să vizeze împiedicarea preluării abuzive sau 
frauduloase a societăţilor comerciale şi eliminarea conflictelor de interese (societăţi-
căpuşă, în care directorii societăţilor sînt implicaţi cu afaceri proprii etc.). 

 Declanşarea imediată a unei acţiuni energice de recîştigare a pieţelor tradiţionale, în 
special din zona spaţiului C.S.I., Orientul Apropiat şi Mijlociu, Asia, Africa şi America de 
Sud, prin sprijinirea demersurilor operatorilor economici români, valorificarea cadrului 
juridic extern existent şi extinderea acestuia în scopul asigurării şi consolidării pieţelor 
de desfacere. 

 Renegocierea condiţiilor de aderare a României la unele organizaţii economice 
internaţionale (spre exemplu CEFTA), în vederea asigurării unei protecţii 
corespunzătoare a producţiei interne, avînd în vedere că “integrarea” nu este un scop 
în sine, ci trebuie să asigure condiţii de competiţie egale tuturor statelor aderente. 

 Exercitarea de către stat a unui control riguros în ceea ce priveşte exportul unor materii 
prime deosebit de valoroase (spre exemplu: lemnul şi cheresteaua, marmura, fierul 
vechi etc.), prin reintroducerea licenţelor şi contingentelor la export. 

 instituirea de contingente la import pentru acele mărfuri care, fie sînt produse în ţară, 
fie nu sînt de primă necesitate. 

 Stimularea exporturilor de produse industriale cu grad ridicat de prelucrare, prin 
aplicarea unui sistem atractiv de prime la export, acordarea de credite cu facilităţi 
stimulative pentru producţia destinată exportului şi asigurarea asistenţei statului român 
pentru exporturi destinate unor spaţii geografice cu grad ridicat de risc. 
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 Identificarea posibilităţilor de reluare a marilor operaţiuni tip barter în contrapartidă cu 
materii prime utile producătorilor sau economiei naţionale. 

 Relansarea exporturilor de tehnică militară, cu respectarea reglementărilor 
internaţionale. 

 Perfecţionarea sistemului de supraveghere a modului de repatriere a încasărilor 
valutare provenite din exporturi, controlul mai strict al transferului de capital românesc 
în străinătate (mai ales în cazul plăţii unor servicii) precum şi reprimarea şi 
sancţionarea drastică a actelor evazioniste. 

 Interzicerea utilizării sumelor în valută provenite din exportul de mărfuri româneşti 
pentru investiţii directe în străinătate sau pentru tezaurizare în exterior. 

 Utilizarea pîrghiei taxelor vamale pentru stoparea accesului pe piaţa românească a 
mărfurilor de slabă calitate şi introducerea unui sistem de garanţie şi control al calităţii 
mărfurilor din import. Totodată, se va acţiona pentru stabilirea unui complex de măsuri 
vizînd protejarea producţiei interne şi evitarea practicilor concurenţei neloiale. 

 Renegocierea graficului de reducere a barierelor vamale în vederea protejării 
producţiei interne româneşti, punând în aplicare “clauzele de salvgardare”. 

 Reluarea activităţilor de asistenţă tehnică şi de lucrări în străinătate, în care România 
are o bună experienţă şi un renume consacrat. 

 Valorificarea potenţialului turistic al României, prin stimularea iniţiativei particulare în 
acest domeniu, inclusiv sprijinirea dezvoltării agro-turismului. 

 Recalcularea preturilor de vînzare a materiilor prime, energiei electrice, carburanţilor, 
gazelor naturale etc., în funcţie de costurile de producţie reale ale acestora. 

 Respectarea normelor europene în controlul parametrilor de calitate pentru produsele 
importate. 

 Mărirea accizelor Ia unele produse importate şi a taxelor vamale la produsele 
importate, care se fabrică şi la noi în tara. Păstrarea integrală a monopolului statului la 
importul de ţigări, cafea şi alcool. 

 Promovarea unui sistem nou de taxe pe drumuri pentru mijloacele de transport care 
tranzitează România, prin introducerea de taxe în funcţie de tonaj, de timpul 
suplimentar de staţionare în ţară, sau pentru parcurgerea unor anumite tronsoane de 
drum. 

 Stabilirea unui nou cuantum pentru chiria Ia locuinţe şi introducerea impozitelor pentru 
imobilele de lux. 

 Consultarea Confederaţiilor Sindicale şi a Confederaţiilor Patronale la fundamentarea 
Bugetului de Stat şi a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat şi utilizarea celor mai bune 
propuneri ale acestora. 

 Alocarea de la buget a sumelor impuse de lege pentru învăţămînt şi pentru relansarea 
activităţii de cercetare ştiinţifică. 

 Asigurarea de la buget a sumelor necesare funcţionării normale a sectorului de 
sănătate. 

 Renegocierea memorandumurilor încheiate cu Fondul Monetar Internaţional şi cu 
Banca Mondială, în scopul obţinerii sprijinului financiar necesar implementării măsurilor 
propuse prin prezentul program. Conţinutul tratativelor cu cele doua organisme va fi 
făcut public, iar garantarea plăţii creditelor acordate se va face în active fin an ci ar-b 
anca re şi nu prin aplicarea măsurilor economice şi sociale impuse de FMI şi Banca 
Mondială. 

 Atragerea forţei de muncă disponibilizate în activitatea productivă prin deschiderea de 
noi obiective în domeniul construcţiilor şi al infrastructurii, inclusiv prin reluarea 
lucrărilor şi acordarea de asistenţă tehnică în străinătate. 

 Elaborarea unor noi programe de reconversie şi integrare profesională pentru şomeri, 
care să vizeze, în special, domenii deficitare ale economiei (meserii rare, tradiţionale 
etc.). 
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 Obligarea, prin hotărîri ale organelor locale, persoanelor care beneficiază de ajutoare 
sociale sau de şomaj, să presteze, lunar, un minimum de ore în cadrul colectivităţilor în 
care locuiesc. 

 Sprijinirea de către stat a tinerilor pentru iniţierea unor afaceri proprii, prin acordarea de 
credite cu dobîndă mica şi cu perioade de graţie mai mari, precum şi prin punerea la 
dispoziţie a logisticii pentru înfiinţarea unor societăţi cu răspundere limitată. 

 Revederea sistemului de pensii, inclusiv a celor din agricultură, şi recalcularea 
acestora, astfel încît raportul dintre nivelul pensiilor şi salariul mediu pe economie să se 
situeze cel puţin la nivelul anului 1989. 

 Subvenţionarea cheltuielilor de transport pentru mărfurile de primă necesitate destinate 
zonelor greu accesibile sau în imposibilitate fizică naturală de a beneficia de acestea. 

 Reformarea sistemului de asigurări sociale şi dezvoltarea fondurilor de pensii. 
 Relansarea construcţiilor de locuinţe prin utilizarea creditului ipotecar. 

Acestea nu sînt, cîtuşi de puţin, declaraţii de bune intenţii, ci soluţii concrete la 
probleme concrete. România nu este o tară greu de condus şi, conform unui studiu 
realizat de F.A.O. (organism O.N.U.), pămîntul, apele şi celelalte bogăţii ale ei pot hrăni 
peste 80.000.000 de locuitori pe an. Este inadmisibil ca o astfel de ţară să nu poată 
asigura hrana cetăţenilor săi. 

Programul economic al P.R.M. reprezintă pîrghia cea mai eficientă a strategiei 
generale a formaţiunii noastre politice de eradicare a sărăciei şi mizeriei, de lichidare a 
anarhiei, de smulgere, din rădăcină, a corupţiei, jafului, trădării interesului obştesc. În 
acelaşi timp, P.R.M. se pronunţă, categoric, contra efectelor perverse ale globalizării şi 
mondializării, care au provocat ruinarea a numeroase economii naţionale. Problema care 
se pune nu este atît a programului, cît a oamenilor care sînt chemaţi să îi dea viaţa. Avem, 
noi, asemenea cadre ? Da, avem! 
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