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AmCham:Includerea României în grupul tarilor cu care OCDE deschide discutiile
de aderare este un succes
AmCham saluta succesul României de a fi inclusa în grupul celor sase tari cu care Organizatia pentru
Cooperare si Dezvoltare Economic (OCDE) deschide discutiile de aderare, mentionând ca este important ca
institutiile implicate si reprezentantii României sa depuna în continuare toate eforturile necesare pentru ca
tara noastra sa beneficieze cât mai curând de oportunitatile aderarii la OCDE.
"Consideram ca este un pas important în directia alinierii României cu standardele internationale de buna
guvernare si dezvoltare economica sustenabila, reprezentând înca o ancora pentru demararea si implementarea
reformelor atât de necesare si mult asteptate de întreaga societate. Pentru a transforma aderarea la OCDE într-un
avantaj competitiv, similar cu apartenenta la Uniunea Europeana, este necesar ca acesta sa fie o prioritate a agendei
guvernamentale, dat fiind ca momentul aderarii depinde majoritar de ritmul si capacitatea fiecarei tari de a
îndeplini reformele si criteriile specifice", se spune în comunicatul organizatiei.
AmCham precizeaza ca doar cu determinare si coerenta, România va putea accesa beneficiile ce decurg din acest
statut, precum avansarea în clasamentul destinatiilor de investitii, conditii de finantare mai bune, posibilitatea de a
participa la conturarea politicilor fiscale si economice cu impact global.
"Aderarea României la OCDE trebuie sa fie urmatorul obiectiv de tara care sa alinieze în jurul sau o cooperare
transpartinica în mediul decizional si sa coaguleze un dialog public privat articulat, aplicat si constructiv. În
continuarea promovarii constante a acestui obiectiv strategic între prioritatile AmCham pentru România, suntem
pregatiti si disponibili sa sprijinim autoritatile în urmatoarele etape ale acestui demers complex si riguros de
aliniere cu standardele, politicile si bunele practici OCDE, conform cu tintele stabilite pentru România", se mai
spune în comunicat.
Camera de Comert Americana în România (AmCham România) este între cele mai reprezentative asociatii ale
comunitatii de afaceri din România, recunoscuta drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc
mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea României sau dinamica relatiilor
comerciale între SUA si România.
În prezent, cele peste 470 de companii americane, multinationale si românesti membre ale comunitatii AmCham
România, fac posibila implicarea AmCham în promovarea prioritatilor economice pentru multe domenii de
activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piete de Capital si Servicii Financiare, Guvernanta
Corporatista, Concurenta si Ajutor de Stat, Energie, Educatie, Economie Digitala, Fiscalitate, Mediu , Piata
Muncii, Sanatate, Fonduri Europene, Achizitii Publice si Partneriat Public-Privat, Real-Estate si Turism.
Conexiunea cu mediul de afaceri international este asigurata prin acreditarea AmCham România de catre Camera
de Comert a SUA, si afilierea la reteaua europeana a Camerelor de Comert Americane. În plan intern, AmCham
România se bucura de buna colaborare institutionala cu Ambasada Statelor Unite la Bucuresti, si face parte din
platforme de consultare precum Coalitia pentru Dezvoltarea României alaturi de alte organizatii partenere din
mediul asociativ care urmaresc obiective comune.
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