EVENIMENT
UE pentru Regiunea Dunăreană (SUERD),
un proiect european care a pornit la drum în
urma unei iniţiative româno-austriece şi care s-a
dezvoltat până la nivelul actual pentru că aceste
două ţări, România şi Austria, au crezut în el, în
viabilitatea lui şi au reuşit să convingă de relevanţa
sa până şi cele mai sceptice voci din Europa.
Astăzi, la mai puţin de 3 ani de la formalizarea sa,
în timpul preşedinţiei ungare a UE, vorbim despre
o strategie integrată, coerentă, în cadrul căreia s-au
elaborat peste 500 de proiecte concrete aflate acum
în atenţia direcţiilor de specialitate ale Comisiei
Europene pentru decizia finală. Este un exemplu
de iniţiativă regională care demonstrează, o dată în
plus, faptul că dialogul dintre ţările noastre a atins
acel nivel de maturitate şi încredere reciprocă, de la
care viziunile comune pot fi cu succes susţinute şi
în arena europeană.
- La mijlocul lunii mai aţi organizat în
Ambasada României la Viena o ceremonie
de decorare a unui important reprezentant
al cercurilor de afaceri austriece, domnul
Günter Geyer, fostul director general
executiv al Vienna Insurance Group. Ce
semnificaţii au astfel de evenimente ?
A fost într-adevăr un eveniment foarte reuşit,
chiar emoţionant, pentru că dincolo de meritele
reale care au stat la baza conferirii unei înalte
distincţii a statului român către domnul Geyer, în
capacitatea sa de reprezentant al unei puternice
companii de asigurări din Austria, deţinătoare a
unui segment important din piaţa de asigurări
din România, a existat şi o simbolistică aparte în
spatele întregii ceremonii.
Domnul Geyer a fost unul dintre „pionierii”
extinderii spre estul continentului a activităţii
firmelor austriece, unul dintre primii şefi de
companii care a pus la punct o strategie coerentă şi
îndrăzneaţă la acel moment (vorbim de începutul
anilor 2000), de angajare a capitalului austriac
pe pieţe considerate atunci „riscante”. Asemenea
oameni vizionari sunt cei care au văzut potenţialul
ascuns al regiunii noastre, al României anilor
2000, şi au dat semnalul către mediul de afaceri
din ţara de origine şi nu numai, de încredere
în piaţa şi economia noastră.Pot să dezvălui
că acest eveniment va mai fi urmat de altele
două, similare, ocazii cu care vom conferi înalte
distincţii ale statului român altor personalităţi
importante din mediul economic austriac, a
căror contribuţie la construcţia acestui important
parteneriat economic de astăzi a fost esenţială.
Sunt gesturi simbolice, cu încărcătură emoţională
cum aminteam şi anterior, căci reprezintă un
moment în care spunem: „Mulţumim, apreciem
contribuţia dumneavoastră”!

de persoane, şi chiar dacă nu totdeauna extrem
de bine „închegaţi” ca organizare la nivel federal,
avem asociaţii active în mai multe landuri federale.
În cadrul unui eveniment recent organizat în
misiunea noastră diplomatică, secretarul de stat
pentru integrare din guvernul austriac, domnul
Sebastian Kurz, a apreciat că românii sunt una din
cele mai bine integrate comunităţi de străini din
Austria, fiind extrem de numeroase exemplele de
oameni de excepţie care fac cinste ambelor ţări
prin activitatea lor de zi cu zi. O particularitate pe
care aş dori să o subliniez este aceea că, pe lângă
„diaspora clasică”, ca să o numim aşa, în Austria
trăiesc şi foarte mulţi români care pot fi încadraţi
în categoria „expaţi”, sunt câteva sute de români
de succes care lucrează în băncile, companiile
de asigurări sau în alte companii austriece, pe
baza meritelor şi performanţelor proprii. În jurul
unui grup mai restrâns, provenind doar din
mediul bancar, ce se reunea informal şi anterior,
am încercat să coagulăm „Romanian Banking
Community” drept o formulă de reunire a
românilor care lucrează în lumea finanţelor
din Austria, o construcţie ad-hoc care le oferă
prilejul ca de două sau trei ori pe an, ca oaspeţi ai
ambasadei noastre, să se întâlnească, să socializeze
şi, atunci când avem posibilitatea, să interacţioneze
cu invitaţi speciali, personalităţi ale vieţii culturale
sau reprezentanţi de marcă ai mediului politic sau
economic din România.Intenţia noastră este ca,
pe viitor, să lărgim puţin formatul acesta, respectiv
să reuşim să organizăm evenimente la care să
reunim români care lucrează atât în bănci, cât şi
în alte companii austriece, din toate domeniile de
activitate, astfel încât să transformăm acest gen
de reuniuni într-un cadru consacrat de păstrare a
legăturilor cu ţara, dar şi într-un posibil vector de
imagine pozitivă pentru România în societatea
austriacă.
- Ce alte instrumente de promovare a
imaginii României în Austria, a intereselor
economice dintre cele două ţări mai sunt la
îndemâna misiunilor diplomatice ?
- Un instrument extrem de eficace, care
ne permite să acoperim teoretic tot teritoriul

austriac, să ajungem cu mesajele noastre la
cetăţenii obişnuiţi din cât mai multe colţuri ale
Austriei, îl reprezintă Consulatele Onorifice ale
României, consulii noştri onorifici.Majoritatea
consulilor onorifici în funcţie ai României în
Austria, sunt oameni de afaceri cu strânse legături
cu ţara noastră, buni cunoscători ai realităţilor
noastre, care ştiu să împărtăşească din experienţa
colaborării lor cu parteneri români în cercurile
de afaceri şi de prieteni din care fac parte. Aş da
câteva exemple pe care eu le consider de succes.
La iniţiativa consulului nostru onorific în landul
Salzburg, dl. Friedman Bachleitner, preşedinte al
Asociaţiei Farmaciştilor din Austria, s-au organizat
în ultimii 3 ani Forumuri ale farmaciştilor din
cele două ţări, prilejuri extrem de bune pentru
cunoaştere reciprocă, schimb de experienţă şi
informaţii privind evoluţiile europene în acest
domeniu specific. De asemenea, domnul Gaston
Glock, consulul nostru onorific în Carintia, s-a
implicat în desemnarea României ca ţară invitat
special la Forumul Economic de la Velden, în
septembrie anul acesta, unul dintre cele mai
prestigioase evenimente economice dedicat
promovării oportunităţilor de afaceri din spaţiul
Europei Centrale şi de Est. Nu aş vrea să omit pe
nici unul dintre consulii noştri onorifici, a căror
activitate o apreciem ca fiind dedicată promovării
intereselor României în cele mai diverse domenii
de activitate din Austria, şi aş dori să remarc
implicarea domnului A. Bardeau, consulul nostru
onorific în Stiria, în promovarea agriculturii
româneşti si a industriei alimentare din ţara
noastră, a oportunităţilor de cooperare dintre cele
două ţări în acest domeniu.De asemenea, domnul
G. Egermann în landul Brandenburg şi domnul
Berger Vogel în Austria Superioară, se pregătesc
şi în anul acesta să organizeze evenimente de
prezentare şi promovare a României în spaţiile
consulatelor onorifice respective. Doamnă
Ambasador, va felicit pentru tot ceea ce faceţi
aici, la Viena, vă urez succes în continuare şi vă
mulţumesc pentru amabilitatea cu care mi-aţi
acordat acest interviu.
Grupaj realizat de
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- Ce ne puteţi spune despre comunitatea
românilor din Austria, cum sunt românii
integraţi şi priviţi în această ţară ?
- Suntem una dintre comunităţile puternice
din Austria, numeric am depăşit pragul de 60.000

17

