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relaþia cu lumea arabã
P

eºedintele Traian Bãsescu a anunþat, la întâlnirea cu ambasadorii acreditaþi la Bucureºti, cã România se va
concentra în 2011 pe cooperarea economicã, energeticã ºi comercialã cu statele din Orientul Mijlociu, atât
cu Israelul, cât ºi cu partenerii tradiþionali arabi.”Suntem interesaþi atât de accesarea resurselor naturale din
aceastã regiune, cât ºi de promovarea ºi implementarea unor proiecte economice majore”, a spus ºeful statului,
adãugând cã o oportunitate în acest sens va fi forumul economic România-SStatele Golfului, programat pentru
luna martie.”Suntem preocupaþi, în cel mai înalt grad, de securitatea acestei regiuni, datoritã atât implicaþiilor la
nivel global, cât ºi prezenþei relativ numeroase a cetãþenilor români. Din acest motiv, vom continua sã sprijinim
eforturile de rezolvare a dosarelor sensibile ale zonei”, a mai arãtat Traian Bãsescu.

Parteneriate
strategice cu Siria?

Semnalul relansãrii unor relaþii
tradiþionale cu Orientul Apropiat, dat de
la Cotroceni, era previzibil, în condiþiile
în care anul trecut s-au consemnat o
serie de contacte diplomatice importante, momentul de vârf fiind reprezentat
de vizita fãcutã de liderul sirian Bashar
Al-Assad la Bucureºti. Damascul a transmis, prin vocea ministrului Economiei ºi
Comerþului, Lamia Assi, un mesaj
important:„Obiectivul nostru în relaþia
cu România nu este doar dezvoltarea
exportului ºi a importului, ci vorbim
despre parteneriate strategice pe termen
lung între firme din Siria ºi România,
bazate pe beneficiu reciproc”. Extinzând
domeniile de interes comun la întregul
sector energetic ºi al infrastructurii pentru transporturi, Tahsin Shehadeh,
preºedintele Consiliului de Afaceri SiriaRomânia, a pus în evidenþã rolul poziþiei
geostrategice al celor douã þãri, care
permite României sã devinã „poarta de
intrare spre Europa” pentru produsele
siriene, la fel cum Siria poate fi consideratã platforma de pãtrundere în
Orientul Mijociu ºi în zona Golfului pentru mãrfurile româneºti. Crearea la
Bucureºti a unei Camere de Comerþ
româno-siriene a fost consideratã de
ministrul sirian al Comerþului un „element de forþã” în perspectiva revitalizãrii
acestei relaþii istorice, ca ºi funcþionarea
Consiliului de Afaceri Siria-România, la
care au aderat 58 de companii siriene.
Dupã patru ani de creºtere constantã, în
2009, schimburile comerciale dintre
România ºi Siria au ajuns la 216 milioane de dolari. ªi relaþia cu emiratul
Dubai promite sã se revitalizeze. În
decembrie, Consulatul General al
României a primit Placheta de onoare a
„CEO Club-Dubai” – patronat de ªeicul
Juma Bin Maktoum Juma Al Maktoum,
membru al familiei ªeicului Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, vicepreºedinte
ºi prim ministru al E.A.U., Ruler al emi-

ratului Dubai- pentru „rolul activ în promovarea relaþiilor economice românoemirateze”, fiind programate vizite ale
unor demnitari români în înfloritorul
emirat.

Africa, redescoperitã

Bucureºtiul pare sã-ºi fi redescoperit
interesul ºi pentru zona africanã. Dupã
vizita fãcutã în 2006 de preºedintele
Bãsescu la Tripoli, liderul libian,
Muammar Gaddafi, a fost invitat la
Bucureºti, ministrul Teodor Baconschi
formulând aceeaºi invitaþie ºi omologului sãu, Mussa Kussa. Pronunþându-se
pentru reglementarea problemelor
financiare existente între cele douã state,
demnitarul libian ºi-a declarat sprijinul
pentru organizarea unui forum de afaceri româno-libian în Libia, în vreme ce
Teodor Baconschi a reiterat susþinerea
României pentru încheierea Acordului
cadru dintre Libia ºi UE. ªi deºi existã
puteri continentale sau emergente care
îºi doresc o relaþie strânsã cu Africa, continent extrem de bogat în resurse naturale ºi atractiv din punct de vedere economic,”România sperã sã-ºi regãseascã
o niºã privilegiatã, mai ales în relaþiile cu
statele nord-africane, dar nu numai”, a
punctat ministrul român de Externe.
Acesta s-a întâlnit, în 2010, ºi cu ºefa
diplomaþiei
sud-africane,
Maite
Nkoana-Mashabane, care va sosi la
Bucureºti anul acesta, cu prilejul aniversãrii a douã decenii de relaþiile diplomatice între cele douã þãri. Ministrul
sud-african al Comerþului ºi Industriei,
Rob Davies, a confirmat interesul þãrii
sale faþã de Europa Centralã ºi de Est ºi
faþã de România ca partener economic
prioritar în regiune.

Colaborarea cu
Egiptul, blocatã de
revoluþia anti-Mubarak

ªeful diplomaþiei române s-a deplasat,
în luna decembrie, ºi la Amman, unde s-

a semnat un acord în baza cãruia
România va oferi expertizã în domeniul
nuclear civil Iordaniei. Teodor Baconschi
a declarat cã þara noastrã ºi Iordania nu
vor avea deocamdatã un parteneriat
strategic, ci unul aprofundat, focalizat
pe comerþ, infrastructura energeticã,
managementul apei, transporturile,
agricultura ºi turismul. Într-o întâlnire
anterioarã avutã la Bucureºti cu omologul egiptean, Ahmet Aboul Gheit,
ministrul de Externe îºi exprima speranþa
cã volumul anual al schimburilor comerciale dintre România ºi Egipt (între care
existã relaþii diplomatice vechi de 105
ani) va ajunge la jumãtate de miliard de
dolari, domeniile de interes fiind energia
(partea românã exprimându-ºi interesul
de a prelua gaze naturale din Egipt),
agricultura, turismul, construcþiile sau
infrastructura. La prima sesiune a
Comitetului mixt româno-egiptean de
cooperare economicã, ºtiinþificã ºi
tehnicã, s-a discutat atât invitarea
firmelor româneºti la runda de concesionare de perimetre gazeifere în noi
regiuni ale Egiptului (zona mediteraneanã), cât ºi livrarea de cãtre firmele
româneºti de echipamente pentru industria petrolului. Se conturau de asemenea
realizarea în Egipt a unei uzine de
pompe, pe baza componentelor livrate
din România, ºi înfiinþarea unei societãþi
mixte româno-egiptene în sectorul construcþiilor. Revoluþia izbucnitã la Cairo ºi
Suez a blocat însã momentan aceste
proiecte. Confruntãrile între forþele de
ordine ºi manifestanþii care cer plecarea
preºedintelui Mubarak au fãcut zeci de
victime ºi, în ciuda demiterii guvernului
ºi a promisiunii de reforme sociale,
protestele nu se opresc. Comunitatea
internaþionalã a cerut autoritãþilor sã
trateze cu demonstranþii ºi sã nu reprime
violent miºcãrile de stradã.
(M.C.)
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