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România, pe drumul
cãtre OCDE

lNicolae Ciucã: “Am înfiinþat un comitet interministerial care se va concentra pe recomandãrile OCDE”
l Teodor Stolojan: “Nu este nimic nou în ceea ce ne spune OCDE - sunt lucrurile pe care le gãsim ºi în
PNRR ºi pe care trebuia oricum sã le facem”lAndrei Rãdulescu, BT: “Existã o probabilitate ridicatã ca
România sã devinã stat membru al OCDE la orizontul anului 2025"lMatthias Cormann: ”Preconizãm o
creºtere economicã de 4,5% în 2022 ºi 2023 pentru România"

R
omânia este una dintre
cele ºase þãri care au pri-
mit, marþea trecutã, invi-
taþie de începere a nego-
cierilor pentru intrarea în
OCDE, clubul economic
al celor 38 de þãri dezvol-
tate, iar vizita efectuatã

vineri la Bucureºti de cãtre Matthias
Cormann, secretarul general al Organi-
zaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã, a consfinþit oficial debutul
negocierilor. Cormann a prezentat un
studiu economic aprofundat pentru
România, care reprezintã o radiografie
multidimensionalã a realitãþilor so-
cio-economice din þara noastrã ºi oferã o
serie de recomandãri menite sã genereze
creºtere economicã sustenabilã. Pe lângã
România, au mai primit scrisori de invi-
taþie Bulgaria, Croaþia, Brazilia, Argenti-
na ºi Peru.

Specialiºtii considerã cã negocieri-
le vor dura câþiva ani, în condiþiile în
care România ºi-a depus candidatura
pentru prima datã în 2004 (reînnoitã în
2012 ºi 2016) ºi încã existã multe poli-
tici de ajustat pentru a ne alinia la
standardele specifice þãrilor OCDE.
România are de îndeplinit o foaie de
parcurs care trebuie tratatã cu priorita-
te ºi seriozitate de guvernele Româ-
niei, pentru ca þara noastrã sã ajungã la
un nivel de dezvoltare similar cu cel
din Vestul Europei.

Statele candidate, asemeni celor
membre, sunt în general obligate sã asi-
gure respectarea statului de drept, valori-
le economiilor de piaþã deschise, comer-
ciale, competitive, durabile ºi transpa-
rente, precum ºi o guvernanþã economicã
solidã. Beneficiile aduse de calitatea de
membru al OCDE sunt atragerea investi-
torilor, care au o încredere mai mare de
a-ºi derula afacerile în aceste þãri, asigu-
rarea unei finanþãri mai accesibile ºi la
costuri mai reduse pentru stat ºi mediul
privat, îmbunãtãþirea ratingului de þarã ºi
competitivitãþii economice. În principiu,
intrarea în OCDE va reprezenta o nouã
ancorã de stabilitate ºi prosperitate pen-
tru þara noastrã.

Potrivit Organizaþiei, procesul de ne-
gociere include o evaluare riguroasã
efectuatã de mai bine de 20 de comisii
tehnice privind alinierea þãrii candidate
cu standardele, politicile ºi practicile
OCDE. Ca rezultat la aceste analize teh-
nice, ºi înainte ca un stat sã fie invitat sã
devinã membru al organizaþiei, trebuie
efectuate schimbãri în legislaþia, politici-
le ºi practicile þãrii, pentru a se alinia cu
standardele ºi bunele practici ale Organi-
zaþiei.

Analizele tehnice vor acoperi o
gamã largã de politici ºi se vor concen-
tra pe probleme prioritare, inclusiv

comerþul deschis ºi investiþiile, progre-
sele în guvernanþã publicã, integritate ºi
eforturile anti-corupþie, precum ºi pro-
tecþia eficientã a mediului ºi acþiunile
privind clima.

OCDE atrage atenþia, în raportul de-
dicat þãrii noastre, ºi asupra problemei
corupþiei. Organizaþia aratã cã, în ciuda
progreselor din ultimele douã decenii,
corupþia e perceputã ca o problemã ma-

jorã, cu mult peste media celorlalte state
membre OCDE.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 9)

SESIUNE PARLAMENTARÃ ÎNCINSÃ

Situaþia din energie,
desfiinþarea SIIJ, legile
justiþiei ºi implementarea
PNRR – prioritãþile
deputaþilor ºi senatorilor

P
arlamentul începe prima sesiune
din acest an, sesiune care se anun-
þã una plinã privind agenda legis-
lativã, dacã þinem cont cã senato-

rii ºi deputaþii trebuie sã creeze cadrul
implementãrii proiectelor ºi realizãrii re-
formelor din Planul Naþional de Redresa-
re ºi Rezilienþã(PNRR), sã asigure pro-
tecþia consumatorilor în faþa tsunami-ului
preþurilor din energie ºi inflaþiei generale
declanºatã de aceste preþuri, sã modifice
legile justiþiei, sã aprobe desfiinþarea Sec-
þiei de Investigare a Infracþiunilor din Ju-
stiþie (SIIJ) ºi sã aprobe urgent, în condi-
þiile conflictului ruso-ucrainean ce poate
escalada în orice moment, programele de
înzestrare a Armatei Române pentru
achiziþionarea echipamentelor ºi tehnicii
militare necesare.

În privinþa situaþiei din energie, dacã
alianþa de guvernare PSD-PNL-UDMR
pare preocupatã de plafonarea pe parcursul
acestui an a preþurilor de achiziþie din

piaþã, cei de la USR doresc aprobarea le-
gislaþiei necesare demarãrii investiþiilor
majore în acest domeniu, în capacitãþi de
producþie ºi stocare, care odatã puse în
funcþiune, sã ducã la o scãdere accentua-
tã a tarifelor de producþie ºi implicit de
achiziþie, lucru care se va resimþi benefici
ºi în facturile simplilor consumatori.

Deputatul Oana-Marciana Ozmen
(USR), membru al Comisiei de industrii
ºi servicii din Camera Deputaþilor a de-
clarat pentru ziarul BURSA cã, în aceste
condiþii, este prioritar sã fie implementa-
tã legislaþia privind reabilitarea termicã a
clãdirilor, mai bine spus eficientizarea
termicã a acestora, ºi sã fie creat cadrul
normativ necesar demarãrii proiectelor
ce vor fi finanþate din PNRR, pe compo-
nenta Valul Renovãrii, pentru care sunt
alocaþi 2,2 miliarde euro.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Statele Unite ºi Germania,
în pragul unei recesiuni
inflaþioniste?

C
ea mai mare economie a lumii,
Statele Unite, a înregistrat în 2021
o creºtere de 5,7%, cea
mai mare din 1984, pe

fondul unei creºteri trimestriale
anualizate de 6,9% în T4 2021.

Înainte de publicarea datelor
oficiale de cãtre Bureau of Eco-
nomic Analysis (BEA), progno-
za realizatã de Federal Reserve
Bank of Atlanta pe baza datelor
cu o frecvenþã mai ridicatã decât
cea trimestrialã arãta o creºtere anualiza-
tã de 6,5% în T4 2021 (data prognozei a
fost 26.01.2022).

Dupã douã zile a venit prima estimare
pentru T1 2022, care arãta o creºte anua-

lizatã de 0,1% (vezi graficul 1).
Stocurile din sectorul privat au

avut o influenþã majorã ºi de acea-
stã datã, dar negativã în compara-
þie cu trimestrul precedent, iar
cheltuielile de consum ale popu-
laþiei, ajustate pentru inflaþie, nu
au fost suficient de mari pentru o
compensare semnificativã.

Pe de altã parte, toþi indicatorii
inflaþiei aratã cele mai mari creºteri din ul-
timele patru decade (vezi graficul 2).

(continuare în pagina 12)

Aurul pierde teren
l Preþul metalului galben a coborât sub 1.800 de dolari
uncia, în condiþiile în care moneda americanã este susþinutã
de perspectiva majorãrii dobânzilor în SUA

P
reþurile aurului au scãzut semni-
ficativ în ultimele douã zile ale
sãptãmânii trecute, în condiþiile
în care dolarul s-a apreciat dupã

publicarea unor date solide privind eco-
nomia SUA, care susþin perspectivele de
majorare a dobânzii-cheie de cãtre ban-
ca centralã americanã (Federal Reserve -
Fed) în martie.

Cotaþia spot era de 1.786 dolari uncia
în a doua parte a zilei de vineri, cu 0,6%
mai micã decât în ziua anterioarã, iar pre-
þul futures al aurului cu livrare în aprilie
coborâse cu 0,2% la Comex New York,
atingând 1.792,30 dolari uncia la ora lo-
calã 08.16. Declinul a venit dupã ce, joi,
cotaþia aurului spot pierduse peste 1%,
iar cea futures - 2%.

Scãderea preþului aurului a început
dupã ce, miercuri, preºedintele Fed, Je-
rome Powell, a declarat cã banca centralã
a SUAva majora dobânzile, iar joi, auto-
ritãþile americane au anunþat cã, în ulti-
mele trei luni din 2021, economia State-
lor Unite a înregistrat cea mai bunã per-
formanþã din ultimele patru decenii
(+6,9% în ritm anual). Analiºtii preconi-
zau un avans al PIB-ului SUA de 5,5%.
Toate acestea au redus atractivitatea
aurului, considerat investiþie-refugiu în

perioade tulburi. În schimb, dolarul a de-
venit mai atractiv pentru investitori,
ajungând la cel mai ridicat nivel de dupã
iulie 2020. Vineri, pe piaþa SUA, la ora
localã 08.37, dolarul trecea de 1,115 uni-
tãþi/euro.

Reuters: Cotaþiile aurului
vor scãdea în 2022 ºi 2023

Preþurile aurului vor scãdea în 2022 ºi
2023, pe mãsurã ce bãncile centrale vor
majora ratele dobânzilor, randamentele
obligaþiunilor vor urca, iar lingourile de
aur fãrã randament vor fi tot mai puþin
atractive, conform unui sondaj Reuters.

Preþul lingourilor de aur a scãzut cu
mai mult de 3% faþã de cel mai ridicat ni-
vel al ultimelor zece sãptãmâni, consem-
nat la data de 25 ianuarie pe fondul achi-
ziþiilor-refugiu determinate de tensiunile
dintre Rusia ºi Ucraina.

Julius Baer, analist la Carsten Menke,
afirmã cã nu a observat o miºcare semnifi-
cativã cãtre aur din partea celor care urmã-
resc investiþii-refugiu, ci mai degrabã o
anumitã cumpãrare selectivã, care ar trebui
sã se menþinã atât timp cât contextul eco-
nomic nu se deterioreazã brusc. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

NICOLAE CIUCÃ, PREMIERUL
ROMÂNIEI:

“Þara noastrã a aderat
deja la ºase din cele opt
standarde esenþiale
pentru intrarea în OCDE ”

Þ
ara noastrã a aderat deja la ºase din
cele opt standarde esenþiale pentru in-
trarea în OCDE (Declaraþia privind

Investiþiile; Principiile Guvernãrii Corpo-
ratiste; Principiile pentru Elaborarea Poli-
ticilor Internetului; Recomandarea Bune-
lor Practici în Statisticã; Cadrul Inclusiv al
BEPS - Erodarea Bazei ºi Schimbarea
Profitului; Forumul Global al Transpa-
renþei ºi Schimbului de Informaþie), a de-
clarat, vineri, premierul Nicolae Ciucã.

(continuare în pagina 9)

MATTHIAS CORMANN,
SECRETARUL GENERAL
AL OCDE:

“Sperãm ca procesul
de aderare sã se
desfãºoare cât de
rapid posibil”

Î
n cadrul declaraþiilor pe care le-a fã-
cut, vineri, la Palatul Victoria, Secre-
tarul general al Organizaþiei pentru

Cooperare ºi Dezvoltare Economicã,
Mathias Cormann,ºi-a arãtat speranþa
cã procesul de aderare a României la
OCDE se va desfãºura cât de rapid posi-
bil. Acesta a arãtat cã þara noastrã res-
pectã deja o serie de standarde ale orga-
nizaþiei.

(continuare în pagina 9)

DANIEL DÃIANU,PREªEDINTELE
CONSILIULUI FISCAL:

“Unde instituþiile
funcþioneazã mai bine
capitalul de încredere se
erodeazã mai puþin”

A
colo unde instituþiile funcþioneazã
mai bine, capitalul de încredere se
erodeazã mai puþin ºi societatea se

poate mobiliza mai uºor în faþa adversitã-
þilor, este ce pãrere Daniel Dãianu,
preºedintele Consiliului Fiscal.

Domnia sa a menþionat: “Trãim vre-
muri extrem de învolburate, dificile, sub
povara unei suite de ºocuri care au
rãvãºit economii, dezvoltate ºi mai puþin
dezvoltate, peste tot în lume.

(continuare în pagina 9)

FOSTUL PREMIER THEODOR
STOLOJAN:

“Tot ce ne cere OCDE
pentru aderare este
deja trecut ca reformã
în PNRR”

R
ecomandãrile OCDE nu reprezintã
ceva nou faþã de ceea ce ºtim deja cã
trebuie sã facem la nivel de reforme,

nici ceva nou faþã de ce este trecut în PNRR
ºi faþãde recomandãrileanualealeComisiei
Europene, subliniazã fostul premier Theo-
dor Stolojan. Prin urmare, în opinia libera-
lului, depinde doar de noi dacã vrem ca
România sã fie membru cu drepturi depline
alOCDE:“NoisuntemînUniuneaEurope-
anãºiputemsãfimînOCDEsaunu. (…)

(continuare în pagina 9)
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