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TURISM

ºi la recenta reuniune a Consiliului consultativ, de la minister...
- Aºa este ºi, din pãcate pentru toatã
lumea, în orice asemenea consilii, reuniuni
, consfãtuiri, tot ce se întâmplã acolo este
formal! ªi este formal pentru cã, în realitate, fiecare parte este preocupatã de cum
va expune problemele vizavi de cealaltã
parte, adicã ministerul faþã de patronate,
noi faþã de minister ºi aºa mai departe.De
multe ori se uitã chiar ºi scopul pentru care
ne-am reunit acolo.Iar eu am spus-o,
deschis, în sensul cã nici ministerul, dar nici
noi nu avem cultura de a lucra unul cu
altul, de a colabora efectiv. Iar doamna
ministru mi-a dat dreptate, recunoscând
cã angajaþii din minister nu sunt deschiºi ºi
receptivi faþã de patronate, cum nici noi,
trebuie sã recunosc la rândul meu!, nu privim cu ochi buni oficialii ministerului, mai
ales când îi auzim vorbind numai ºi numai
despre...evaziunea fiscalã ºi piaþa neagrã
din turism!Sigur, poate mai greºim ºi noi,
dar chiar am rugat-o pe doamna ministru
sã se mai vorbeascã ºi despre piaþa albã a
turismului românesc, care reprezintã cel
puþin 80% ºi pentru care investitorii din
domeniu ºi-au sacrificat toate bunurile
lor!Avem destule asemenea modele,
exemple demne de urmat, iar dacã nu le
recunoaºtem meritele ºi nu le respectãm
realizãrile, tot aºa cum s-au recunoscut ºi
cultivat branduri ca Nadia Comãneci sau
Ilie Nãstase, de pierdut are þara, turismul
românesc.Munca acestor investitori din turism trebuie apreciatã, popularizatã cât
mai larg ºi rãsplãtitã mãcar cu recunoaºteri
publice, interne ºi internaþionale, prin promovarea lor la târgurile internaþionale ºi în
delegaþiile oficiale ale ministerului. Aceºti
investitori privaþi ai turismului, modelele de
reuºitã, patronatele, sunt capitalismul
însãºi ºi proba cea mai concludentã a
economiei reale de piaþã, care
funcþioneazã!
- Am înþeles cã, prin vocea dumneavoastrã, FPTR-uul a venit deja cu o serie de propuneri concrete, punctuale
- Aºa este ºi pentru anul 2012, condu-

cerea FPTR a stabilit un numãr de cinci
probleme care trebuie rezolvate ºi pe care
le punem în faþa ministerului, pentru a
putea ajunge la un parteneriat concret,
efectiv.Iar prima condiþie priveºte chiar
Consiliul consultativ, unde dorim sã fim
trataþi ca parteneri, putând discuta liber,
deschis, þinându-se cont de poziþiile noastre. Iar noi sã aducem la masa consultãrilor
profesioniºti recunoscuþi pentru reuºitele
lor, ca Viorel Pãunescu, Copos, Enache,
Gârbacea ºi alþi investitori de succes, de
aceeaºi staturã. De asemenea, sã poatã fi
prezente ºi cele mai reprezentative agenþii

turistice din þarã, care ºi-au demonstrat
deja capacitatea. Punctul 2 – reducerea
TVA-ului la 9% pentru turism!
- A fost promis, la un moment dat!
- Aºa este ºi consider cã lucrul acesta se
poate face , de vreme ce în alte þãri din UE
, ca Franþa spre exemplu, TVA-ul la alimente este de 5%.Or, noi ba spunem cã
nu ne dã voie Uniunea Europeanã sau
FMI-ul, ba cã nu ne permite bugetul de
austeritate! Mai ales cã nu încape îndoialã
cã tot ce s-ar pierde pe zona TVA, s-ar
recâºtiga cu creºteri substanþiale pe dezvoltarea ºi afluxul din zona turismului.
Al treilea punct priveºte taxarea pensiunilor
la nivel de camere, ceea ce a fost deja
avansat de colegii noºtri din ANTREC,
urmând sã se stabilieascã împreunã cu
ministerul care sã fie aceastã taxã de
cazare, pentru a nu se mai tot spune cã
existã evaziune.
- Al patrulea punct?
- Priveºte promovarea turismului autohton

ºi la nivel naþional, nu numai internaþional.
Noi putem sprijini serios asemenea campanii, pentru cã dispunem de mijloacele
necesare, drept care ar fi ideal ca ministerul ºi patronatele sã conlucreze ºi pe
aceastã direcþie, inclusiv în materie de planuri ºi programe.
- Existã ºi un al cincilea punct, privind clasificãrile?
- Exact, iar aici suntem categoric împotriva
practicii ca primãriile sã fie cele în mãsurã
sã evalueze ºi sã clasifice unitãþile hoteliere! În primul rând, nu au specialiºtii
obligatorii pentru un asemenea demers,
drept care mi se pare absurd, dacã nu
chiar ridicol ca un funcþionar oarecare
dintr-o primãrie sã vinã la uºa unui
investitor din turism , pentru a-i da note
mai mici sau mai mari! De aceea, propun
ca sistemul de clasificare pentru hoteluri,
pensiuni, restaurante etc sã facã obiectul
unei comisii mixte minister-patronate, cu
birouri regionale.Acestea sunt, în esenþã,
cele cinci propuneri pe care le aducem în
faþa ministerului de profil ºi pentru care
sperãm sã gãsim audienþa necesarã. În caz
cã nu vom reuºi, putem recurge la rândul
nostru la tot felul de proteste, mergând
chiar pânã la o grevã, pentru cã altfel nu se
mai poate
- Dacã ar fi sã luaþi mâine o mãsurã rapidã
pentru puternicã relansare a turismului
românesc, ce aþi face?
- Aº putea sã pun la punct un sistem prin
care ar beneficia imediat de turismul balnear, spre exemplu, peste un milion de
oameni! Cu costuri, credeþi-mã, aproape
de zero! Nu trebuie decât sã stea cineva ºi
sã ne asculte...
- Vã mulþumesc, domnule preºedinte, ºi vã
urez succes în 2012
- Vã mulþumesc ºi eu, urând succes tuturor
colegilor mei din turismul românesc,
investitori mai mici sau mai mari, dar la fel
de pasionaþi ºi de dornici de a oferi
României dreptul de a sta acolo unde ar
merita, în contextul turismului european ºi
internaþional!
Horia Alexandrescu
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