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Mihai Daraban cere transferul ataşaţilor comerciali la CCIR 

  

Diplomaţia economică românească există, dar lipseşte cu desăvârşire, spune Mihai 
Daraban, preşedintele Camerei de Comert şi industrie a României (CCIR). 
„Avem oameni plătiţi de statul român prin Europa care nu-şi au rostul, efectiv, 
datorită unui business as usual care se întâmplă în mediul de afaceri. De aceea am 
ajuns atât de captivi, în sensul pozitiv, comerţului intracomunitar, dar pe restul 
planetei practic nu mai existăm”, a spus Mihai Daraban într-o conferinţă organizată 
de Ziarul Bursa. 
”Nu înţeleg, de exemplu, de ce să avem ataşat economic la Sofia sau la Budapesta, 
când meritul lor personal în cifrele existente la comerţ exterior al schimburilor 
comerciale este aproape zero? Probabil unii vor să fie aproape cu maşina de casă, 
decât să ia avionul de două ori pe an să-şi vadă rudele. Lipsim cu desăvârşire pe 
continentul american, în ţările G20 din afara UE. 
Dacă se poate, cei care sunt la Ministerul Economiei să fie transferaţi, de ce nu, 
chiar la Camera de Comerţ a României pentru că vor răspunde mult mai eficient 
cerinţelor mediului de afaceri de azi. Ei răspund, din păcate, cerinţelor mediului de 
afaceri din trecut”, a afirmat preşedintele CCIR. 
La conferinţă, Mihai Daraban a povestit o întâmplare: 
„Am fost o dată la Bratislava. Cel de-acolo m-a întâmpinat spunându-mi că de când 
e el la post au crescut schimburile comerciale cu nu ştiu cât la sută. Eram pregătit cu 
statistici. L-am întrebat ce merit are el că pe piaţa respectivă au crescut vânzările de 
Logan şi Duster. Ştim bine că politica Renault e făcută de la Paris. Cam aşa stau 
lucrurile în diplomaţia românească. Este momentul ca statul să înveţe să 
externalizeze anumite servicii publice”. 
Şeful CCIR critică de ani de zile performanţele ataşaţilor comerciali ai României, 
cerând resetarea acestui sistem măcar în marile capitale europene. 
 


