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Aspecte abordate
Aderarea României la UE. Obiective stabilite și beneficii
așteptate

Determinarea impactului aderării la UE asupra variabilelor
economice sectoriale prin analiza valorii potențiale a PIB

Impactul aderării României la UE asupra nivelului general de
dezvoltare economică și a modificărilor structurale
Aspecte sectoriale ale aderării României la UE: agricultură,
industrie, servicii
Contribuții și retribuții ale României în cadrul UE. Analiza
evoluției și absorbției fondurilor europene
Evoluția competitivității României după aderarea la UE
Concluzii. Recomandări și propuneri de politici

Evoluții la nivelul convergenței
• Convergența reală:
• Creștere cu 20 pp. a PIB/loc. la PPC, la 59% din media UE, proces
accentuat după 2012.

Evoluții la nivelul convergenței
(cont.)
• Convergența reală:
• Menținerea disparităților regionale, deși nivelul de dezvoltare al
regiunilor s-a majorat cu 9-18 pp. Diferențele între mediul rural și
urban continuă să rămână semnificative.

• Nevoia de abordare mai accentuată a convergenței interne în cadrul
politicilor economice, în special în perioadele cu ritm de creștere
ridicată.

• Prognoze: recuperare a decalajului de dezvoltare

• 2022: PIB/loc. La PPC: 66,3% din PIB-ul mediu al UE și 88% din PIB-ul
mediu al celor 11 state care au aderat după 2004.

Evoluții la nivelul convergenței
(cont.)
• Convergență structurală:
• Indicele Krugman:

• RO: singura țară dintre SM învecinate care a înregistrat o creștere
susținută pe parcursul ultimilor 10 ani în privința apropierii de
structura economică a UE la nivelul VAB din sectoarele
economice.
• RO: structura economică cel mai puțin asemănătoare cu statele
UE în ceea ce privește populația ocupată pe sectoare.

• Analiza valorii potențiale a PIB la nivel sectorial: în general,
aderarea la UE a stimulat România în atingerea potențialului la
nivel sectorial.

Analize la nivel sectorial
• 3 perspective asupra agriculturii, industriei, serviciilor:
• situația actuală a sectorului respectiv în UE;

• principalele evoluții la nivel legislativ din ultimii 10 ani și
modul în care au fost receptate și implementate în cadrul
normativ românesc;

• evoluții în dinamica sectorială din perspectiva
particularităților fiecăruia, ca urmare a integrării și adaptării la
specificul comunitar.

1. Agricultură
Persistența diferențelor structurale
față de modelul european.
Dificultăți în implementarea PAC.

Creșteri de productivitate: top 5 ca
VAB/forța de muncă totală din
agricultură.
Creșterea calității vieții pentru
gospodăriile agricultorilor.

Lecții învățate
• Efecte pozitive...:
• Intensificarea reformei;

• Creșterea sustenabilității – aliniere a practicilor agricole la
normele și obiectivele de ecologizare ale UE;
• Creșterea antreprenoriatului în zonele rurale.

• ... limitate de:

• Politicile UE nu sunt întotdeauna croite pe dimensiunea României.
• Totuși, atitudine proactivă: negociere pentru ca particularitățile și
nevoile specifice să fie mai bine considerate și acoperite (ex.
flexibilitatea ridicată prin PAC 2014-2020).

• Necesitatea unei strategii de dezvoltare pe termen lung: direcții
clare de dezvoltare și stabilitate, pentru decuplarea de influența
aspectelor climatice.

2. Industrie
• Similar statelor vestice, România se înscrie într-un proces
de dezindustrializare.
• Aport mai mare al industriei la PIB-ul României decât
valoarea medie a UE.
• Redresare mai rapidă în urma crizei economice:
creștere mai mare a producției decât media UE în perioada
2006-2016. Momentul crizei (anul 2008): industria a
depășit producția medie a statelor din UE.
• Imprimarea unor noi direcții: digitalizare, decarbonizare
și economie circulară, ca modalitate de a deveni
competitivă pe plan european și internațional.

3. Servicii
• Sector în plină liberalizare la nivel european:

• Cardul electronic european pentru servicii;
• Test de proporționalitate înainte de adoptarea de noi
reglementări ale profesiilor;
• O mai bună notificare a proiectelor de legi naționale în domeniul
serviciilor.

• Cum este afectată România?
• Nevoia de implicare activă în trasarea obiectivelor de politică
a UE și a cadrului normativ.
• Ex.: 9% dintre persoanele care au solicitat recunoașterea
profesiei în alt SM în vederea stabilirii permanente provin din
România – al treilea cel mai mare stat furnizor de persoane
calificate din UE.

Concluzii generale
Aderarea României la UE: foaie de parcurs pentru
implementarea reformelor necesare dezvoltării economice.

Integrarea este însă un proces pe termen lung – trebuie
analizată în consecință.

România trebuie să devină activă în conturarea agendei
europene.

Eforturi similare trebuie perenizate pentru a beneficia la
maximum de proiectul european.

Direcția este cea potrivită; nu avem încă viteza necesară.

Vă mulțumesc pentru
atenție!

