COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 05 septembrie 2018, în cadrul vizitei oficiale la Paris,
preşedintele Comisiei NaŃionale de Strategie şi Prognoză şi reprezentantul
coordonatorului naŃional pe relaŃia cu OCDE au avut o întâlnire de lucru cu
domnul Alvaro Pereira, director Studii economice de Ńară, OCDE, în vederea
stabilirii detaliilor referitoare la studiul economic asupra României ce urmează
a fi realizat de către OCDE. În cadrul discuŃiilor au fost trasate structura şi
detaliile tematice ale studiului economic, astfel cum prezintă relevanŃă din
perspectiva României, şi s-au stabilit demersurile administrative interne în
vederea angajării financiare a studiului.
Studiul în domeniul economic este o analiză amplă şi cuprinzătoare pe
care OCDE o realizează din doi în doi ani pentru fiecare stat membru, iar în
unele cazuri pentru statele partenere. Acest tip de studiu se axează pe
politicile destinate îmbunătăŃirii performanŃei economice pe termen lung şi
acoperă un număr mare de domenii, printre care: piaŃa muncii, concurenŃa,
pieŃele financiare, fiscalitatea, dezvoltartea durabilă.
Studiul va fi elaborat de Departamentul Economic al OCDE, care are o
experienŃă de 50 de ani în domeniu, şi revăzut de Comitetul pentru Economie
şi Dezvoltare (EDRC), compus din Ńările membre ale OCDE.
În perspectiva pregătirii premiselor pentru o decizie favorabilă privind
dobândirea calităŃii de membru OCDE, concretizarea studiului economic de
Ńară va fi de natură să contribuie la conturarea unei percepŃii favorabile a Ńării
noastre în rândul structurilor organizaŃiei şi a Ńărilor membre.
Reprezentatul OCDE a salutat progresele realizate în ultimele luni în
relaŃia cu organizaŃia de către toate instituŃiile din România implicate în
diversele formate de lucru şi interesul pentru angajarea acestui studiu de
Ńară, care va aduce mai aproape România de procedurile privind aderarea la
OCDE. De asemenea, domnul Alvaro Pereira a subliniat că studiul va asigura
şi prezenŃa României, ca şi celelalte state membre, la capitolul de previziuni
ale OCDE pentru fiecare Ńară membră sau Ńară care doreşte calitatea de
membră şi are un studiu economic de Ńară.

