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ROMÂNIA

P r e º e d i n þ i i H u J i n t a o º i T r a i a n Bã s e s c u ,
în martie 2006 la Beijing

Populare Chineze privind
stabilirea unui parteneriat
amplu de prietenie ºi
cooperare. Pe 19 octombrie
2009, la Bucureºti, preºedintele Traian Bãsescu
sublinia,
în
prezenþa
vicepreºedintelui chinez, Xi
Jinping, cã România recunoaºte “o singurã Chinã”,
iar Tibetul ºi provincia
Xinjiang reprezintã probleme de politicã internã

ale acestei þãri. De asemenea, Bucureºtiul se angaja
sã susþinã, ca ºi pânã acum,
în interiorul Uniunii Europene ideea cã în China
existã o economie de piaþã
funcþionalã, unde de altfel
au investit major cele mai
mari companii din lume.
ªeful statului arãta cã în
România acþioneazã în
momentul de faþã 9.595 de
firme chineze ºi firme mixte

româno-chineze care au
realizat deja investiþii de
330 de milioane de dolari,
“iar perspectiva este ca
firmele chineze sã continue
în ritm ridicat investiþiile în
economia
româneascã”.
Declaraþia a reprezentat,
practic,
continuarea
mesajului lansat în aprilie
2006 de Traian Bãsescu, în
cadrul Forumului economic
româno-chinez,
de
la
Beijing: “Vã invit sã
investiþi în România ca o
investiþie fãcutã direct întrun stat membru al UE. De
asemenea, puteþi sã luaþi în
considerare ºi un alt avantaj, acordurile de liberschimb pe care România le
are cu SUA ºi Canda.
Consider cã aceste elemente
pot fi luate în considerare
de comunitatea de afaceri
din China, pentru a utiliza
România ca un pod de
intrare în UE, dar ºi pe
piaþa americanã în oricare
dintre
domeniile
de
interes.” ªeful statului
român a þinut sã precizeze
cã raporturile politice ºi
economice cu China, vechi
de peste 60 de ani, reprezintã o parte a zestrei pe care
România o aduce în U.E.
“Spre deosebire de multe
alte þãri, care abia în
ultimii ani au descoperit
China, România are o
tradiþie de bune relaþii cu
aceasta, care au dus la un
nivel ridicat de încredere
între politicienii de la
Beijing ºi Bucureºti”, a
subliniat Bãsescu, adresându-se comunitãþii de afaceri
din China: ”Bizuiþi-vã pe
România ca pe un partener
de nãdejde. Aºa cum am
mai anunþat ºi în discursurile de politicã externã
din ianuarie 2005 ºi ianuarie 2006, pentru România,
indiferent din ce organizaþie face sau va face parte,
relaþia bilateralã cu China
este o prioritate.” Preºedintele român a mai adãugat,
cã legãtura cu colosul asiatic reprezintã unul din
pilonii de forþã ai politicii
noastre
externe,
“iar
importanþa pe care China o
dobândeºte în politica globalã ºi în economia globalã
nu poate sã rãmânã cu un
interes diminuat din punctul de vedere al României”.

Investiþii
cu… aromã
de mãr verde

Pavilionul României la
Expo Shanghai 2010 - cea
mai mare expoziþie care a
avut loc vreodatã, unde sunt
prezente 200 de þãri ºi unde
sunt aºteptaþi pânã în
octombrie peste 10 milioane
de vizitatori- este o imensã
construcþie în formã de mãr
verde, cu o felie decupatã.
El ocupã un spaþiu de douã
mii de metri pãtraþi, în Zona
C - Zona Europa, America,
Africa - ºi se învecineazã cu
cele ale Croaþiei, Austriei,
Luxemburgului ºi Olandei.
Comisarul general pentru
expoziþii mondiale din
cadrul Ministerului de
Externe, Ferdinand Nagy,
a estimat cã standul nostru
este unul dintre cele mai
atractive, dovadã stând
zecile de mii de oaspeþi care
i-au trecut pragul chiar la
inaugurare. ”În primul
rând, forma construcþiei
este absolut deosebitã ºi noi
am intenþionat ca ea sã
subliniem dorinþa noastrã
de a dezvolta ecologic
oraºele pentru viitor”, a
arãtat Ferdinand Nagy.
Bugetul României pentru
participarea la expoziþie
este de cinci milioane de
euro, incluzând o serie de
manifestãri pentru promovarea þãrii. Dincolo de
schimburile culturale ºi
lansarea brandului turistic,
scopul urmãrit la Expo
2010 este atragerea de
investiþii
chineze
în
România, mediul de afaceri
chinez arãtându-se interesat deja de investiþii în
proiecte de infrastructurã
în þara noastrã. De altfel,
încã de anul trecut,
ambasadorul R. P. Chineze
în România, Liu Zengwen,
spunea cã ne putem folosi
de relaþiile privilegiate cu
þara sa, un domeniu de
colaborare
strânsã
reprezentându-l
construcþia de autostrãzi ºi
alte obiective civile (aeroporturi, cãi ferate de mare
vitezã etc). Tot din dorinþa
impulsionãrii
relaþiilor
economice
bilaterale,
Guvernul român a programat anul acesta patru misiuni economice în China ºi
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