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ROMÂNIA
cinci miniexpoziþii pe
domeniile vinurilor româneºti, tehnologiilor informaticii, industriei textile ºi
domeniului tehnic la Pavilionul României la Expoziþia Mondialã de la Shanghai. Deºi relaþiile comerciale dintre cele douã þãri
au fost afectate de criza
mondialã, exporturile româneºti pe piaþa chinezã au
cunoscut o creºtere cu 25
de procente faþã de situaþia
anului trecut. Potrivit
datelor statistice oferite de
Centrul Român pentru
Promovarea Comerþului ºi
Investiþiilor Strãine, citate
de China Radio International, în primele patru
luni ale anului 2010, volumul comerþului între România ºi partea continentalã a Chinei a ajuns la
0,811 miliarde euro, realizându-se o creºtere semnificativã de 40,3%. Volumul
exporturilor României a
fost de 0,102 miliarde euro,
înregistrându-se un spor de
128% faþã de perioada similarã a anului precedent.
Din punct de vedere al
structurii produselor exportate, s-a realizat cea
mai mare creºtere la produsele chimice, de 9,2 ori,
urmate
de
produsele
miniere, de peste 6,4 ori.
Importurile României din
China au fost de 0,709 miliarde euro, cifrã reprezentând cu 33% mai mult.
China rãmâne cea mai
mare sursã a importurilor
române din afara Uniunii
Europene, reprezentând
aproape 20% din volumul
total realizat.
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Liu Zengwen:
“Suntem
prieteni
de nãdejde”
Interesul pãrþii chineze pentru investiþii în România a
fost confirmat ºi de
abasadorul României în
Republica
Popularã
Chinezã, Viorel Isticioaia
Budura, într-un interviu
acordat în presa de la
Bucureºti. Potrivit diplomatului recompensat – pentru a
doua oarã!- cu Premiul pentru Popularitate, decernat de
cãtre Asociaþia chinezã de
presã “Home and Abroad
News Press”, în cadrul celei
de a IX-a ceremonii anuale,
care a avut loc la Beijing,
„puþini cunosc, probabil, cã
marile bãnci chineze - Banca
de Dezvoltare a Chinei,
Eximbank, Banca Agricolã,
Banca de Asigurãri Sinosure
- persevereazã, cu mai multã
sau mai puþinã discreþie, în
studierea
economiei
româneºti, în explorarea
posibilitãþilor de a susþine
realizarea unor proiecte
importante cu parteneri
români
ºi
chinezi”.
Impresionat
de
ideea
restructurãrii economice,
cuprinsã în raportul de activitate
guvernamentalã
prezentat de prim-ministrul
Wen Jiabao la reuniunea
forului legislativ suprem de
la Beijing, Viorel Isticioaia
afirma cã pãrþile românã ºi
chinezã pot explora noul
teren de cooperare în
domeniile energetic ºi al
întreprinderilor mici ºi
mijlocii. Mai exact, în opinia
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R e p u b l i c i i Po p u l a r e C h i n e z e

sa, eficientizarea industriei
energetice,
dezvoltarea
acelor capacitãþi industriale
cu un coeficient mai mic de
poluare a mediului, identifi-

carea unor noi surse de
energie, folosirea celor
regenerabile sau a celei
eoliene pot constitui noi
domenii de cooperare bila-
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