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EVENIMENT

România
redescoperã
China

Chiar ºi întârziatã – cum susþine Opoziþiaºi, pe deasupra, desfãºuratã în absenþa unui
ambasador al României la Beijing, vizita
premierului Emil Boc în China poate marca
repornirea motoarelor într-o relaþie pânã nu
demult privilegiatã între cele douã þãri, dar
lãsatã sã lâncezeascã. Bucureºtiul a pierdut
startul în cursa parteneriatelor economice
cu chinezii – în care s-au înscris cu elan nu
doar mari puteri europene precum
Germania ºi Marea Britanie, ci ºi vecinii
noºtri unguri, polonezi ºi bulgari- dar poate
avea acum ºansa recuperãrii, beneficiind ºi
de prezenþa lui Viorel Istricioaia-Budura,
fostul nostru ambasador la Beijing, în postul de Director General pentru relaþiile cu
Asia în cadrul Serviciului European de
Acþiune Externã (Ministerul de Externe al
UE). Este tocmai ce a urmãrit premierul
Boc în cadrul recentei vizite pe tãrâm
chinez, prilej cu care a avut o întrevedere
nu doar cu ºeful statului, Hu Jintao, ci ºi cu
primul-ministru Wen Jiabao, pe care l-a ºi
invitat la Bucureºti.“Sã sperãm cã agenda
internã ºi internaþionalã îi va permite sã
realizeze aceastã vizitã”, a declarat Boc
într-un interviu pentru Radio China
Internaþional.

Cinci proiecte majore

Premierul român a propus la Beijing
deschiderea unei reprezentanþe a Bãncii
Comerciale Chineze în România, pentru
sprijinirea derulãrii investiþiilor în þara
noastrã, Bucureºtiul avansând cinci
proiecte majore, cu valori de cel puþin un
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miliard de euro, care ar urma sã fie realizate
în parteneriat public-privat: construcþia
Reactoarelor 3 ºi 4 ale Centralei de la
Cernavodã, centrala de la TarniþaLãpuºteºti, Canalul Dunãre-Bucureºti,
Canalul Siret-Bãrãgan ºi centura de ocolire
a municipiului Bucureºti (în regim de
autostradã). China ºi-a mandatat miniºtrii
de resort sã lucreze la implementarea acestora, inclusiv din punct de vedere financiar,
evident cu respectarea regulilor ºi normelor
specifice celor douã þãri, a susþinut Emil
Boc. De asemenea, în luna octombrie, se va
reuni la Beijing o comisie mixtã în domeniul afacerilor, pentru analizarea ºi
demararea altor proiecte decât cele
menþionate (Termocentrala de la Doiceºti investiþie estimatã la 350 milioane euro,
linia privatã de metrou BragadiruVoluntari, dar ºi exploatarea ºi valorificarea resurselor miniere, producerea ºi prelucrarea produselor agricole, silvice, animaliere ºi piscicole). Premierul Boc le-a
spus oamenilor de afaceri chinezi cã þara
noastrã asigurã încã un cost redus al forþei
de muncã ºi poate reprezenta pentru China
o poartã de intrare spre Europa, iar în cazul
unor investiþii importante, care sã creeze
mai multe locuri de muncã, pot beneficia de
ajutoare de stat, acceptate ºi de cãtre UE.
Iar pentru a facilita legãturile comerciale ºi
nu numai, Guvernul român ºi cel chinez au
convenit la nivel politic deschiderea unei
linii aeriene directe între cele douã þãri,
într-un viitor apropiat. S-a mai decis ca
turiºtii chinezi care merg spre alte þãri ale

Uniunii Europene sã primeascã o vizã de
tranzit de maximum 5 zile, pentru a vizita
România la începutul sau la sfârºitul sejurului.

Legãturi
nevalorificate

România ºi China nu au fructificat suficient, din punct de vedere economic, relaþia
politicã privilegiatã pe care o au - a precizat
Emil Boc.“China este doar al 16-lea
investitor în România într-un clasament al
investiþiilor strãine”, s-a plâns premierul,
adãugând cã primul þãruº important al
relansãrii relaþiei bilaterale s-a bãtut acum
la Beijing. Preºedintele chinez, Hu Jintao, a
subliniat cã România reprezintã un bun prieten ºi partener al þãrii sale, exprimându-ºi
speranþa ca cele douã þãri sã poatã valorifica superioritatea prieteniei lor tradiþionale,
nota Radio China Internaþional. România a
fost al treilea stat care a recunoscut oficial
Republica Popularã Chinezã, iar relaþiile
diplomatice au fost stabilite la 5 octombrie
1949, la rang de ambasadã. Pe 31 mai 2011,
volumul total al schimburilor comerciale
dintre cele douã þãri a depãºit 1,5 miliarde
de dolari, din care exportul românesc a fost
de 209 milioane, iar exportul chinezesc - de
1,3 miliarde. În ceea ce priveºte prezenþa
chinezeascã în România, pe 31 martie 2011
erau înregistrate aproximativ zece mii de
societãþi chineze, valoarea investiþiilor
fiind de aproape 390 de milioane de dolari.
(M.F.)

