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OCDE: Evolutia pandemiei si a campaniei de vaccinare pot afecta perspectivele de
crestere ale economiei României
Riscurile la adresa perspectivelor de crestere ale economiei României sunt generate de evolutia pandemiei
de COVID-19 si a campaniei de vaccinare, se arata în studiul dedicat României "Economic Survey of
Romania", publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).
"Daca rata de vaccinare ramâne scazuta si numarul infectiilor creste rapid, vor fi necesare noi restrictii pentru a
limita transmiterea si a evita suprasolicitarea spitalelor. Noi masuri de izolare adoptate în Europa vor afecta
exporturile si investitiile României. Cresterile persistente ale preturilor materiilor prime vor afecta cererea interna
si externa, erodând competitivitatea preturilor. De asemenea, noi perturbari în lanturile de aprovizionare vor
submina cresterea exporturilor. Prin contrast, actiuni politice prompte pentru sprijinirea economiei, inclusiv o
absorbtie rapida si eficienta a fondurilor europene disponibile, ar ajuta la sustinerea redresarii, în timp ce ar
îmbunatati potentialul economic", apreciaza OCDE.
Institutia apreciaza ca, din 2007, multe vulnerabilitati macroeconomice s-au redus. În acelasi timp, înaintea
pandemiei, cresterea determinata de cerere a dus la formarea dezechilibrelor macroeconomice, cu o adâncire
semnificativa a deficitelor fiscale si externe. Criza provocata de COVID-19 a agravat aceste dezechilibre, cu o
deteriorare puternica a pozitiei fiscale si a contului curent. Deficitul de cont curent reprezinta un risc, deoarece
finantarea sa a trecut de la surse relativ stabile la unele mai volatile. Necesitatile externe de finantare au crescut
mai rapid decât intrarile de investitii straine directe (ISD), crescând ponderea fluxurilor de capital finantate prin
datorii.
Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica estimeaza ca avansul PIB-ului va ajunge la 4,5% în 2022
si în 2023. Presupunând ca pandemia este tinuta sub control si restrictiile sunt ridicate gradual, consumul privat ar
urma sa accelereze, pe fondul cererii înfrânate si al economiilor acumulate ale gospodariilor. Exporturile ar trebui
sa capete avânt în urma redresarii perturbarilor din lanturile de aprovizionare si a comertului cu principalii
parteneri comerciali.
Conditiile de pe piata fortei de munca se vor îmbunatati treptat iar deficitele din unele sectoare se vor accentua,
ducând la cresterea salariilor. În pofida masurilor de plafonare a preturilor la energie si a subventiilor pentru
consumul de energie, în 2022 inflatia ar urma sa ramâna la un nivel ridicat, expusa riscurilor de crestere. În 2023,
inflatia este proiectata sa ramâna aproape de limita superioara a intervalului tintit de Banca Nationala a României
(BNR), chiar în eventualitatea scaderii preturilor la energie si alimente. Politica monetara ar urma sa continue sa se
normalizeze. Sprijinul fiscal se va contracta începând cu 2022, dar platile fondurilor europene vor stimula
investitiile, considera OCDE.
"Deficitele externe ridicate sporesc expunerea României la socurile externe. Estimarile de la BNR indica faptul ca
o deteriorare cu un punct procentual a soldului contului curent ca procent din PIB creste cu cinci puncte
procentuale probabilitatea unei crize valutare. Volatilitatea financiara globala sporita si apetitul mai scazut al
investitorilor pentru economiile emergente ar putea duce la iesiri de capital. Cresterile ulterioare ale costurilor de
împrumut vor afecta investitiile companiilor si vor induce efecte negative privind consumul gospodariilor.
Cresterile abrupte ale spread-urilor suverane ar putea afecta sever sectorul bancar, din cauza expunerii suverane
ridicate. Influenta conditiilor globale de finantare asupra activitatii reale din România este semnificativa, desi mai
putin pronuntata ca în alte tari Europa Centrala si de Est (CEE)", avertizeaza OCDE.
În acest context, institutia considera ca este importanta implementarea reformelor care ar putea sustine o redresare
solida si sustenabila.
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Pentru limitarea pierderilor în capacitatile productive si evitarea de noi cresteri ale somajului, este cruciala
mentinerea sprijinului fiscal directionat catre firmele si persoanele din cele mai afectate sectoare, pâna când
redresarea este pe o traiectorie ferma. În special, trebuie întarite serviciile publice de ocupare a fortei de munca,
furnizând stimulente orientate pentru angajari si sporirea optiunilor de recalificare. Daca pandemia se intensifica
din nou si necesita restrictiile la adresa activitatii economice, schema pentru activitate cu norma redusa ar trebui
reactivata si ar trebui acordate facilitati fiscale, considera OCDE.
Consiliul OCDE a decis, la data de 25 ianuarie 2022, sa faca primul pas în discutiile de aderare cu România, în
paralel cu Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croatia si Peru. Din acest moment, se vor pregati foi de parcurs
individuale, care vor prezenta termenii, conditiile si procesul de aderare, cu conditia ca tarile respective sa
confirme adeziunea la valorile, viziunea si prioritatile reflectate în declaratia privind viziunea OCDE, facuta cu
ocazia aniversarii a 60 de ani de existenta, si în declaratia din 2021 al Consiliului Ministerial.
Înfiintata în anul 1961, OCDE joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate în materie de
politica economica, sociala si de guvernare. Cele 38 de state membre OECD detin împreuna aproximativ 60% din
economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.
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