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Secretarul general al OCDE: Activitatea economica a României s-a relansat, de
anul trecut, iar redresarea continua
România a avut o abordare cuprinzatoare în gestionarea efectelor pandemiei, cu masuri în plan economic si
social care au reprezentat 3,6% din PIB în 2020 si 1,4% din PIB în 2021, a afirmat vineri secretarul general
al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Mathias Cormann, care efectueaza o vizita
oficiala la Bucuresti.
"În acest fel, în al doilea trimestru al anului trecut PIB-ul României a depasit nivelul de dinaintea pandemiei.
Activitatea economica s-a relansat, de anul trecut, iar redresarea continua. Dupa cresterea economica de 6,3% din
PIB înregistrata în 2021, estimam ca România va avea o crestere economica de 4,5% din PIB, atât în 2022, cât si
în 2023", a afirmat secretarul general al OCDE, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Guvern.
În opinia sa, România a înregistrat progrese semnificative, reusind sa ajunga rapid din urma economiile statelor
care fac parte din OCDE, în pofida crizei financiare globale din 2007 - 2008 si a crizei pandemice cu care ne
confruntam în prezent.
"În 2019, înaintea izbucnirii pandemiei, România înregistrat un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de 27.000
USD, adica 63% din media la nivelul tarilor OCDE - o crestere semnificativa fata de 30% din media tarilor OCDE
cât înregistra România la începutul anilor 2000", dupa cum a exemplificat Mathias Cormann.
Înaltul oficial al OCDE a subliniat, în context, faptul ca aceste progrese pot fi sustinute în continuare inclusiv prin
implementarea reformelor structurale asociate implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta, care vor
contribui la revenirea economica a tarii prin stimularea masiva a investitiilor publice, mai arata sursa citata.
Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Mathias Cormann, si premierul
Nicolae Ciuca au participat vineri la evenimentul de lansare a Studiului Economic pentru România al OCDE,
desfasurat în contextul vizitei pe care secretarul general al organizatiei o efectueaza în România. Vizita are loc la
scurt timp dupa decizia Consiliului OCDE de a da unda verde deschiderii negocierilor de aderare a României la
acest for interguvernamental.
Comitetul interministerial pentru admiterea în OCDE a validat, în sedinta din 26 ianuarie, asumarea atasamentului
României la principiile, valorile si standardele organizatiei, asa cum sunt ele întarite si dezvoltate în cele doua
documente adoptate cu prilejul reuniunii Consiliului OCDE desfasurata la Paris, în octombrie anul trecut.
Studiul OCDE pune accentul asupra dezvoltarii infrastructurii de transport si tranzitia verde, a necesitatii reducerii
decalajelor de dezvoltare, a corelarii pietei fortei de munca si competentelor, îmbunatatirii accesului la educatie si
formare, reformei sistemului de pensii. În acelasi timp, arata eforturile depuse pâna acum si ofera recomandari
utile în domeniile de o importanta deosebita pentru tara noastra, precizeaza Executivul.
Secretarul general al OCDE a subliniat, de asemenea, ca România trebuie sa faca fata atât provocarilor în plan
economic, dar si celor în materie de sanatate publica, mentionând între acestea evolutia inflatiei, eliminarea
disparitatilor sociale si cresterea ratei de vaccinare anti-COVID-19.
Principalele concluzii ale Studiului OCDE Economic Survey Romania 2021 despre economia României sunt
urmatoarele:
*** cresterea economica este robusta, dar riscurile sunt înca ridicate;
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*** politicile macroeconomice au sustinut economia; iar politicile monetare trebuie sa ramâna vigilente si sa
raspunda la presiunile inflationiste. În ceea ce priveste politica fiscala, aceasta trebuie sa se adapteze la evolutiile
economice rapid si tintit;
*** România trebuie sa profite de oportunitatea fondurilor europene, în special pe componenta Next Generation;
*** este necesara reformarea sistemului public de pensii pentru asigurarea sustenabilitatii finantelor publice;
*** reformele pot îmbunatati eficienta si echitatea în sistemul de impozitare;
*** îmbunatatirea accesului la un sistem educational si sanitar performant reprezinta cheia progresului în ceea ce
priveste nivelul de trai. Politicile economice trebuie sa vizeze diminuarea ratelor ridicate de inactivitate si a
economiei informale. Fondurile europene trebuie utilizate pentru a raspunde la provocarile sociale si de mediu,
inclusiv la reducerea poluarii;
*** disparitatile regionale în ceea ce priveste nivelul de trai si oportunitatile economice sunt ridicate
*** la fel ca în statele OCDE, integrarea persoanelor cu un nivel scazut de pregatire (în special tineri, femei si
populatie roma) pe piata muncii este dificila. În vederea îmbunatatirii performantelor pe piata muncii este necesar
ca toti cetatenii sa dobândeasca aptitudini adecvate;
*** cresterea productivitatii a fost semnificativa în anii 2010, dar a decelerat. Reformele care sa dinamizeze
afacerile, o alocare eficienta a resurselor si reducerea disparitatilor legate de infrastructura sunt elemente cheie
pentru a avea câstiguri de productivitate;
*** îmbunatatirea cadrului de reglementare si competitional poate stimula cresterea productivitatii;
*** desi accesul la finantare s-a îmbunatatit, este necesar ca IMM-urile sa beneficieze de sprijin sporit în ceea ce
priveste accesul la instrumentele financiar-bancare;
*** sporirea predictibilitatii reglementarilor pentru sustinerea mediului de afaceri în ceea ce priveste procesul
investitional;
*** continuarea luptei împotriva coruptiei va conduce la sporirea încrederii în institutiile statului.
În prezent, România este aderenta la 6 din cele 8 standarde esentiale pentru aderarea la OCDE. În lunile urmatoare,
România va începe activitatile aferente aderarii la Codurile de liberalizare. De asemenea, România si-a exprimat
deja intentia de a adera la Conventia OCDE Anti-Mita.
Aderarea României la OCDE reprezinta un obiectiv major al politicii externe române. România si-a depus oficial
candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercitiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 si
noiembrie 2012 si a reînnoit-o în 2016 si 2017.
Pe 25 ianuarie 2022, România a fost invitata oficial sa adere la OECD, alaturi de Bulgaria, Croatia, Argentina,
Brazilia si Peru.
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