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Cum apre cia þi dez vol ta rea re la þii lor
eco no mi ce rom âno-chi ne ze, în ace astã
pe rio a dã de cri zã eco no mi cã mon dia -
lã?

Con tex tul în care se de sfãºoarã re la þii le 
rom âno-chi ne ze, în prin ci pal în do me -
niul eco no mic, este de ter mi nat de mai
mul þi fac to ri: acu mu la rea de ca pi tal
politic în de cursul ce lor pe ste 60 de ani
ai re la þii lor di plo ma ti ce, ºi care a con-
dus la con so li da rea cu noaºte rii ºi
încre de rii re ci pro ce; evo lu þii le înre gi s -
tra te de sta tu tul Rom â niei, re spec tiv al
Chi nei, pe plan in ter na þio nal – Rom â -
nia este mem bru al UE, iar Chi na a de -
venit a doua eco nomie a lu mii; creºte -
rea com ple xi tã þii eco no miei mon dia le,
ca efect al glo ba li zã rii pro ce se lor ºi fe-
no me ne lor com po nen te etc. Dupã cri-
za prin care a tre cut la sfârºitul ani lor
’90, Asia s-a afir mat con stant ca zonã
de creºtere eco nomicã, iar Chi na a con -
sti tu it un fac tor sti mu la tor de ci siv în
acest pro ces.

În plan bi la te ral, sun tem bu cu roºi cã
2011 a fost un an re cord al schim buri-
lor co mer cia le, va lo a rea lor fiind de
4,2 mi liarde US$. Este im portant cã
ex por tul Rom âniei a înre gi strat, de
ase me nea, un ni vel re cord: 659 mi lio a -
ne US$, în creºtere cu pe ste 32% faþã
de 2010. În pri mele trei luni ale anu lui
2012, ex portul rom ânesc în Chi na a
înregistrat o uºoarã scã dere, de 1,28%,
faþã de pe rio a da si mi la rã din 2011, dar
ºi im por tu ri le au scã zut, cu pe ste 18%,
ceea ce a con dus la di minuarea de fici-
tu lui co mer cial cro nic din re la þia bi la -
te ra lã. 

Sunt de re þinut aici câte va aspec te: în 
pri mul rând, exi stã di fe ren þe între
sta ti sti ci le no a stre ºi cele ale au to ri -
tã þi lor va ma le chi ne ze, mai ales ca
ur ma re a mo da li tã þi lor di fe ri te de
înre gi stra re a schim bu ri lor co mer -
cia le: par te ne rii chi ne zi iau în cal cul
cer ti fi ca tul de ori gi ne, iar pre þu ri le
sunt CIF, care in clud ºi valoarea tran -
sportului, pe când noi luãm în cal cul
pre þu ri le FOB; astfel, sta ti sti ci le chi-
ne ze ara tã cã ex por tul rom ânesc în
China a fost de 948 mi lioane US$ în
2011. Exa mi nãm ºi alte ca u ze po si bi -
le ale ace stor di screpanþe. În al do i-
lea rând, in di fe rent de mo da li ta tea
de cal cul, per si stã un de fi cit co mer -
cial con si de ra bil, care se re du ce
într-un ritm mult prea lent faþã de
po ten þia lul co mer þu lui bi la te ral. În
al tre i lea rând, este im pe ra ti vã ac ti -
va rea sub stan þia lã a pro mo vã rii ex-

por tu ri lor no a stre cã tre pia þa chi ne -
zã, cu atât mai mult cu cât au toritãþi-
le au de cis re vi zu i rea mo de lu lui de
creºtere eco no mi cã prin sti mu la rea
pu ter ni cã a con su mu lui in tern ºi a
importurilor: pânã în 2015 au fost
alo ca te im por tu ri lor pe ste 8.000 mi-
liar de US$. Ace a stã orien ta re stra te -
gi cã tre bu ie conºtien ti za tã în pro-
fun zi me de cer cu ri le de afa ce ri din
Rom ânia pen tru re o rien ta rea pe ter-
men me diu ºi lung a ex porturilor cã -
tre uriaºa pia þã chi nezã.

Ce mã su ri con cre te are în ve de re Mi-
ni ste rul Afa ce ri lor Exter ne, re spec tiv
Amba sa da Rom âniei în Chi na pen tru 
dez vol ta rea ace stor re la þii?

Sun tem an ga ja þi, ase me nea tu tu ror
am ba sa de lor Rom âniei, în pro mo va-
rea in ten sã a di plo ma þiei eco no mi ce.
Com po nen te le sale prin ci pa le, de ter -
mi na te de fun cþii le in sti tu þio na le ale
mi siu nii di plo ma ti ce, in clud trei ca te -
go rii de ac þiu ni: in for ma rea con stan tã
ºi cre di bi lã a par te ne ri lor chi ne zi cu
pri vi re la pro iec te le de in ve sti þii din
Rom ânia; pro mo va rea pro du se lor
rom âneºti pen tru ex port; in for ma rea
ac tua li za tã, în am be le sen su ri, cu pri vi -
re la evo lu þii le eco no miei rom âneºti,
re spec tiv chi ne ze.

În fie ca re din tre ace ste di rec þii avem
ac þiu ni con cen tra te pe gru pe de par-
te ne ri, pen tru cul ti va rea ºi men þi ne -
rea aten þiei ace sto ra asu pra pro pu ne -
ri lor fã cu te ºi si tua þiei eco no mii lor
no a stre.

Orga ni zãm pe rio dic întâlni ri cu par-
te ne rii in te re sa þi în pro iec te le de in-
ve sti þii ºi se mi na rii, mese ro tun de,
sim po zio a ne cu oa me nii de afa ce ri
chi ne zi ºi rom âni, fie sec to ria le – de
exemplu, la 25 apri lie am or ganizat la
Amba sa dã un se mi nar „Rom ânia –
þara vi nu lui”, cu par ti ci pa rea a cin ci
pro du cã to ri ºi ex por ta to ri de vin din
þarã ºi cir ca 100 de re prezentanþi ai
com pa nii lor chi ne ze im por ta to a re –
fie ge nerale; la 28 mai, în con textul vi -
zi tei la Be i jing a dom nu lui Lu cian
Isar, mi ni stru de le gat pen tru me diul
de afa ce ri, am or ga ni zat un se mi nar
de pre zen ta re a pro iec te lor de in ve-
stiþii din mai mul te do menii. Ne de -
plasãm ºi în pro vincii, unde avem
întâlni ri de pre zen ta re a po ten þia lu -
lui de co o pe ra re bi la te ra lã, cu me sa je
adec va te spe ci fi cu lui co mu ni tã þi lor
de afa ce ri lo ca le. 

(con ti nua re în pa gi na 3)
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fa ci li ta te pen tru sec to rul pri vat din Rom ânia
„la faþa locului”, în China
Amba sa do rul Rom âniei în Chi na
(ur ma re din pa gi na 2)

Este ne ce sa rã su bli nie rea a douã aspec-
te fun da men ta le: în pri mul rând, am-
ba sa da po a te sã ac þio ne ze în do me niul
di plo ma þiei eco no mi ce pânã la un
punct, anu me pânã în mo mentul în
care par tenerii se întâlnesc ºi con vin
asupra unui proiect, in clusiv cu aju to-
rul ex per ti zei de ne go cie re pe care o
pu nem la di spo zi þie prin spe ci fi cul me-
se riei no a stre. Amba sa da nu po a te sã
re a li ze ze ea pro iec tul; nu po a te sã ob þi -
nã ea apro bã ri, avi ze le ga le ºi teh ni ce,
dupã cum nu poate nici sã ofe re spre
exa mi na re pro pu ne ri su per fi cia le, in-
tenþii vagi sau do rinþe de mo ment. Vor-
bind de con textul cri zei, tre buie sã þi -
nem min te tot timpul cã sun tem într-o
lume tot mai com pe ti ti vã: Rom ânia nu
este sin gu ra þarã care ofe rã per spec ti ve
de dez voltare, oricât de bune ar fi ele. 

Al do i lea aspect: co o pe ra rea strânsã pe
ori zon ta lã între agen þii le gu ver na men -
tale din þarã, între ace stea ºi me diul de
afaceri ºi între me diul de afa ceri ºi am -
ba sa dã. În vir tu tea ex pe rien þei per so -
na le în ace a stã pri vin þã, apre ciez cu to-
a tã con vin ge rea co o pe ra rea fo ar te
bunã ºi dia logul in tens ºi con structiv
din tre am ba sa dã ºi in sti tu þii le din þarã
– MAE ºi MECMA, în pri mul rând –
pre cum ºi di spo ni bi li ta tea or ga ni za þii -
lor oa menilor de afa ceri de a ne sem na-
la pro iectele pe care le au în vedere. Pe-
ste câte va luni avem în plan de schide-
rea unei fa ci li tã þi de di ca te sec to ru lui
privat din Rom ânia care sã ac þioneze
„la faþa lo cului”, în Chi na, prin re pre-
zen tan þii sãi, iar ini þia ti ve le unor ca me -
re de comerþ judeþene de a de schide bi -
ro u ri de re pre zen ta re în oraºe din Chi-
na se bu curã de între gul no stru spri jin.

Oa me nii de afa ce ri chi ne zi s-au plâns
de fap tul cã au to ri tã þi le no a stre nu
sunt de schi se pen tru dez vol ta rea re-
la þii lor rom âno-chi ne ze, mai ales din
ca u za in flu en þei UE care a aten þio nat
statele mem bre sã fie pru dente în re -
la þii le cu Chi na. Cum co men ta þi?

În mo mentul în care voi avea în faþã un
exemplu con cret de astfel de com por-
tament voi pu tea sã-l co mentez. Pânã
atun ci, amin tesc re zul ta te le con si de ra -
te ex ce len te de ofi cia lii chi ne zi ºi ai
Uniu nii Eu ro pe ne la fi na lul dia lo gu lui
UE – Chi na la ni vel înalt din februarie,
de la Be ijing; prin tre al tele, a fost înfiin -
þat par te ne ria tul în pro ble me le ur ba ni -
zãrii; în iu nie a avut loc pri ma re uniune
la ni vel înalt pe pro bleme de ener gie;
este în pli nã dez vol ta re o co o pe ra re ex-
trem de in ten sã în do me niul ge stiu nii

re sur se lor de apã; in ve sti þii le chi ne ze
în Eu ropa sunt în con tinuã creºtere, iar
ar gu men te le sunt mult mai mul te. Par-
te ne ria tul stra te gic din tre UE ºi Chi na
este o re la þie de com ple xi ta te ºi am-
ploare fãrã pre cedent, chiar uni cã în
pe i sa jul eco no miei glo ba le, iar com po -
nen ta eco no mi cã ºi co mer cia lã este de-
o se bit de di na mi cã: în 1992 schim bu ri-
le co mer cia le erau ca ºi ine xi sten te, iar
în 2011 au depãºit 460 mi liarde. La un
se mi nar de sfãºurat la Bru xel les în luna
iunie tre cut, s-a arã tat cã, dacã între
2003 ºi 2008 in ve sti þii le chi ne ze în Eu-
ropa au fost în me die mai pu þin de un
miliard de euro pe an, în 2011 ni velul
acestora a ajuns la 7 mi liarde.

Cred cã pru denþa este una din ca racte-
risti ci le de fi ni to rii ale pro fe sio ni smu lui, 
inclusiv în afa ceri: dacã a fi pru dent
înse am nã cã par te ne rii într-o afa ce re
trebuie sã fie con vinºi cã fie care ac þio-
neazã în de pli nã con cor dan þã cu prin ci -
pii le eco no miei de pia þã, ale con cu ren -
þei ºi tran spa ren þei, cu le gi sla þia în vi go -
a re pe te ri to riul re spec tiv, atun ci îndem-
nul este bi ne ve nit pen tru to a tã lu mea.
Par te ne rii noºtri chi ne zi sunt com pa nii
care se adap te a zã ºi se in te gre a zã tot
mai mult ºi mai bine în me diul glo bal al
afa ce ri lor; este un pro ces de învã þa re
con ti nuã care, de al tfel, este ca rac te ri stic 
ºi oa me ni lor de afa ce ri rom âni. 

Cât pri veºte de schi de rea no a strã faþã
de cer cu ri le de afa ce ri chi ne ze, am sã
vã dau douã exem ple, care pot pã rea
de ta lii, dar care sunt sem ni fi ca ti ve: nu-
mai în pe rioada 1 apri lie – 21 iu nie din
acest an, Sec þia Con sularã a Amba sa-

dei de la Beijing a emis 596 vize pen tru
afaceri – la care se ada ugã ºi vize de
acest gen acor da te de Con su la tul Ge-
neral al Rom âniei de la Shan ghai. Nu -
me roºi oa me ni de afa ce ri chi ne zi care
au vize Schen gen pot ajun ge în Rom -
ânia fie ob þinând vize de la alte mi siuni
di plo ma ti ce rom âneºti din sta te le UE,
fie în tran zit: re gle men tã ri le le per mit
sã pe treacã 5 zile în Rom ânia în dru -
mul spre casã dacã au ace astã vizã.
Este evi dent cã nu mãrul to tal al oa me-
nilor de afa ceri chi nezi care vin în
România este mai mare decât ceea ce
avem înre gi strat la Be i jing.

Al do i lea „de ta liu”: am alo cat fir me lor
ºi com pa nii lor chi ne ze care sunt par te -
ne ri ma jo ri ac tua li sau po ten þia li pe rio a -
de spe cia le de pre zen ta re la Sec þia Con-
su la rã pen tru so lu þio na rea pro ble me lor
legate de vizã, astfel încât tim pul de
aºteptare sã fie cât mai scurt cu pu tinþã.

Di spo ni bi li ta tea de co o pe ra re cu Chi na 
la ni ve lul au to ri tã þi lor ºi com pa nii lor
din þarã a de ve nit o re a li ta te con sa cra -
tã. Exi stã un grup in ter-de par ta men tal
de di cat co o pe rã rii bi la te ra le cu Chi na,
co or do nat de mi ni strul de le gat pen tru
mediul de afa ceri, mem bru al Gu ver-
nului, care con tinuã la un ni vel su pe-
rior ini þiativa lan satã de MAE în 2010.
Do mul mi ni stru Lu cian Isar a vi zi tat
China în luna mai la fo arte pu þin timp
dupã pre lua rea ace stei re spon sa bi li tã þi 
ºi a in for mat par te ne rii chi ne zi, ofi cia li
ºi re pre zen tan þi ai cer cu ri lor de afa ce ri, 
de spre ho tãr ârea Gu ver nu lui Rom â -
niei de a ac þiona ferm ºi con stant pen -
tru im pul sio na rea re a lã a co o pe rã rii bi-
la te ra le, mai ales în do me niul in ve sti -
þii lor. Su sþi nem abor da rea stra te gi cã a
ace stei co o pe rã ri, con ce pe rea sa pe ter-
men me diu ºi lung: însãºi pro iectele pe
care le avem în vedere sunt de aºa na -
turã, prin valorile pe care le pre supun
ºi prin com ple xi ta tea pro ce se lor de co-
o pe ra re ne ce sa re pen tru re a li za rea lor.

Care sunt do me nii le de in te res pen tru 
partea chi nezã? Care sunt cele mai
im por tan te in ve sti þii chi ne ze din
România ºi la ce va loare se ri dicã?

Infra struc tu ra, ener gia con ven þio na lã
ºi cea re ge ne ra bi lã (eo lia nã ºi so la rã),
pro tec þia me diu lui, teh no lo gia in for -
ma þiei, agri cul tu rã, pen tru a enu me ra
doar câte va. La 31 mar tie 2012 in vesti-
þiile chi neze în Rom ânia erau de 406
milioane US$; prea pu þin, dupã pã re-
rea am be lor pãr þi. Din tre pro iec te le
mai im por tan te re þi nem fa bri ca de bi ci -
clete de la Deva, fa brica de þi garete de
la Par scov (Bu zãu), fa bri ca de tam bu ri

ti po gra fi ci gra va þi cu la ser de la Plo-
ieºti, fa bri ca de con fec þii tex ti le din
Giurgiu,  Cen trul R&D Hua wei din
Bu cu reºti ºi al te le. 

Care sunt cele mai im portante in ves-
tiþii româneºti în Chi na?

De o cam da tã, nu avem in ve sti þii în Chi-
na. Exi stã, însã, so cie tã þi mix te pen tru
im por tul ºi co mer cia li za rea vi nu ri lor
româneºti pe pia þa chi nezã, la Har bin,
la Tian jion ºi la Nin gbo ºi o so cietate
rom âne a scã de bro ke raj ma ri tim la
Shan ghai. 

Multe þãri eu ropene vãd China ca fiind
sal va to rul cri zei. Cum co men ta þi?

Afir ma þia cã evo lu þia eco no mi cã a Chi-
nei este un mi racol a de venit apro ape un
lucru co mun, dar, cu to ate ace stea, nu
este mai pu þin ade vãratã.  Cu un ritm
mediu de creºtere de 10% timp de mai
mul te de ce nii, cu re zer ve va lu ta re de pes-
te 3 mii de mi liarde de dolari, cu pe ste
400 de mi lioane de chi nezi scoºi de sub
pragul de sã rãcie ºi cu fo arte mul te alte
exem ple de ace eaºi fac tu rã, afir ma þia de
maisusar gu men ta tã te me i nic. Dinace as -
tã per spec ti vã, ra þio na men tul este sim-
plu: eco nomia care a înre gistrat ace ste
succese timp de pe ste tre izeci de ani po a-
te sã fie „sal vatorul” cri zei.

ªtim, însã, fo arte bine, cã ni mic nu este
atât de sim plu pe cât pare. Chiar ºi
întrebarea este un exemplu în acest
sens: pen tru cã Uniu nea Eu ro pe a nã tra-
verseazã, evi dent, o cri zã – ºi nu nu mai
UE, de al tfel – însã ca rac te ri sti ci le sale
sunt mult mai com plexe chiar decât
Ma rea Cri zã din pe rio a da in ter be li cã,
evo ca tã une o ri ca ter men de com pa ra -
þie. Rãspunsul, pe scurt, cred cã po ate fi
gãsit în for mula al cã rui fac tor co mun
este sin tagma „mai mult/multã”: „mai
mul tã Eu ro pã, mai mul tã co o pe ra re,
mai mul tã con sec ven þã, mai mul tã
încre de re re ci pro cã…”. Di spo ni bi li ta -
tea Chi nei de a con tri bui la so lu þio na rea
pro ble me lor ge ne ra te de cri zã, in clu siv
în UE, tre buie vã zutã drept factor com -
ple men tar, po a te chiar sti mu la tor al
efor tu ri lor ºi mã su ri lor adop ta te de UE
în acest sens. Chi na po ate sã aju te UE sã
depãºeascã cri za, dupã cum ºi UE este
în mã su rã sã con tri bu ie la re zol va rea
mul tor pro vo cã ri cã ro ra tre bu ie sã le
facã faþã Chi na în pe rioada ac tualã ºi ur -
mãtoare. Cred cã ºi aici re gãsim esen þa
re la þiei de par te ne riat din tre cele douã
pãr þi.

Vã mul þu mesc!

ANCU ÞA STAN CIU
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DORU COSTEA:

We plan to open a facility for the Romanian pri vate
sector which wo uld operate „on lo cation”, in China

Interview with his Excellency, Mr. Doru Costea, the Romanian am bassador to China

What is your view on the development of the

Ro ma nian-Chi ne se eco no mic re la tions, in

this pe riod of world economic cri sis?

The context in which the Ro manian-Chinese
re la tions are ta king pla ce, pre do mi nantly in
the eco no mic area, is de ter mi ned by se ve ral
fac tors: the ac cu mu la tion of po li ti cal ca pi tal,
over more than 60 years of di plomatic rela-
tions, and which led to the con solidation of
mu tual re co gni tion and con fi den ce; the chan-
ges in the status of the two co untries on an in -
ternational le vel – Ro mania is an EU member,
and Chi na has become the world’s largest eco-
nomy; the in crease of the com plexity of the
world economy, as a result of glo balization
etc. After the crisis it went through at the end
of the 90s, Asia has constantly proven it self to
be a growth area, and China has been the dri -
ving force behind that growth.

On a bi lateral le vel, we are happy that 2011
was a year where our commercial ex changes
reached a re cord le vel: USD 4.2 bil lion. What
matters is that Romania’s ex ports have also re -
ached a re cord le vel: USD 659 mil lion, up over
32% com pared to 2010. In the first three
months of 2012, Ro manian exports to China
have seen a slight drop, of 1.28%, compared to
the si milar pe riod of 2011, but im ports also
fell, by over 18%, which led to a re duction of
the chro nic de fi cit in the bi la te ral re la tions.

There are some no teworthy aspects here: first
of all, there are big dif ferences bet ween our
statistics and tho se of the Chi nese cu stoms
aut ho ri ties, espe cially due to the dif fe rent
manners in which they re cord com mercial ex-
chan ges: Chi ne se par tners take into ac co unt
the certificate of ori gin, and the pri ces are
Cost, Insurance and Freight, which also inclu-
de the cost of shipping, whereas we take into
ac co unt the FOB pri ces; the re fo re, Chi ne se
statistics show that Romanian exports to Chi-
na have amo unted to USD 948 million. We are
also exa mi ning ot her pos si ble ca u ses of the se
di scre pan cies. Se condly, re gar dless of the
man ner of cal cu la tion, a con si de ra ble tra de
deficit persists, and it is de creasing at a far too
slow a pace compared to the po tential of the
bi la te ral tra de. Thirdly, it is im pe ra ti ve to start
he a vily pro mo ting our ex ports to the Chi ne se
mar ket, espe cially sin ce the ir aut ho ri ties have
de ci ded to re vi se the ir mo del of eco no mic
growth, by sti mu la ting do me stic con sum -
ption and im ports: 8,000 billion dollars have
been al located for imports un til 2015. The Ro -
manian business sec tor must be de eply aware
of this strategic orientation, in or der to re di-
rect the ir exports to the huge Chinese market
in the medium and long term.

What con cre te me a su res are the Mi nistry of

Fo re ign Affa irs, and the Ro ma nian Embassy

in Chi na con sidering in or der to help the se

re la tions de ve lop?

Just like all of the Ro manian embassies, we are 
com mit ted to he a vily pro mo ting the eco no -
mic di plomacy. Its main com ponents, de ter-
mi ned by the in sti tu tio nal po si tions of the di-
plo ma tic mis sion, in clu de three ca te go ries of
ac tions: the con stant and cre di ble in for ma tion
of the Chinese partners concerning the in ve-
stments pro jects ava i la ble in Ro ma nia; the
pro mo tion of Ro ma nian pro ducts for ex port;
the up da ted in for ma tion, in both di rec tions,

con cer ning the evo lu tion of the Ro ma nian
and the Chi ne se eco nomy, re spec ti vely.

For each of the se ave nues of action, we have
ac tions con cen tra ted on gro ups of par tners, in
or der to cul ti va te and keep the ir at ten tion fo-
cused on the proposals made and on the sta te
of our eco nomies. We pe riodically hold mee-
tings with the partners interested in the in ve-
stment projects and in the seminars, ro und ta -
bles, symposiums with the Chi nese and Ro -
ma nian bu si ne sspe o ple; some of the se events
focus on spe cific ni ches – for exam ple, on
April 25th, the Romanian embassy in China
hosted a seminar called „Ro mania – land of
wine”, which was at tended by five wine ma-
kers and ex porters from Ro mania and abo ut
100 re pre sen ta ti ves of the Chi ne se wine im-
por ters, ot hers fo cus on ge ne ral to pics; on
May 28th, on the oc casion of the visit in Beijing
of Lu cian Isar, the delegate mi nister for the
bu si ness en vi ron ment, we have or ga ni zed a
se mi nar pre sen ting the in ve stment pro jects in
various areas. We also travel to the various
pro vin ces, whe re we pre sent the po ten tial for
bi la te ral co o pe ra tion, with mes sa ges which
are ta ilored to the spe cific needs of the lo cal
bu si ness communities.

We need to em pha si ze two fun da men tal
aspects: first of all, the em bassy can only play
a part in eco nomic diplomacy up to the po int
where the partners meet and agree on a pro-
ject, including with the help of the ne gotiation
expertise which we can offer through the na-
ture of our profession. But the em bassy can
not complete the project itself; it can’t be the
one to ob tain the licenses, the technical and le-
gal per mits, just like it can’t submit for exa mi-
na tion any su per fi cial pro po sals, va gue in ten -
tions or spur of the moment wishes. Speaking
of the context of the crisis, we need to keep in
mind that we are part of an in creasingly com-
petitive world: Ro mania is not the only co-
untry that has potential for growth, no mat ter
how great they may be.

The second aspect: the tight horizontal coope-
ra tion bet we en the go ver nment agen cies in
the country, the business sector and the em -
bassy. Ba sed on my per so nal ex pe rien ce in
that re gard, I who le he ar tedly pra i se the very
good co o pe ra tion and the in ten se and con-
struc ti ve dia lo gue bet we en the em bassy and
the in stitutions in the co untry – the Ministry of 
Foreign Affairs and the Ministry of the Eco-
nomy, first of all – as well as the wil lingness of
the or ga ni za tions of bu si ne sspe o ple to no tify
us about the projects they are considering. In a 
few months we plan to open a fa cility de dica-
ted to the Romanian private sector which wo -
uld act „on the spot”, in Chi na, through its re-
pre sen ta ti ves, and the ini tia ti ves of some co-
unty chambers of commerce to open of fices in
Chinese ci ties get our who le support.

The Chi ne se bu si ne sspe o ple have com pla i -

ned that the Ro manian aut horities show no

openness when it co mes to the de velopment

of the Ro ma nian-Chi ne se re la tions, espe-

cially due to the in fluence of the EU which

warned its member states to be more pru-

dent in the ir relations with Chi na. How wo -

uld you com ment on that?

The mo ment I get a concrete exam ple of this

type of be havior, I will be able to comment.

Until then, I have to re mind the re sults which

the Chi nese of ficials and tho se of the EU con -

sidered as ex cellent, at the end of the high le -

vel EU-China dia logue which took pla ce in

February, in Beijing; among other things, the

par tner ship for ur ba ni za tion is su es was cre a -

ted; in June, the first high le vel energy pro -

blems sum mit took pla ce; an in ten se co o pe ra-

tion in the area of the ma nagement of water

re so ur ces is de ve lo ping ra pidly; Chi ne se in-

ve stments in Eu ro pe are con ti nu o usly in cre a -

sing, and the num ber of arguments in favor of

that thesis is growing. The strategic partner-

ship between the EU and Chi na is a re lation-

ship of an un pre ce den ted com ple xity and sca-

le, even unique in the landscape of the glo bal

economy, and the economic and com mercial

component is extremely dyna mic: in 1992 the

commercial exchanges were as much as ine xi-

stent, and in 2011 they have ex ceeded 460 bil-

lion Eu ros. At a se minar held in Brus sels in

June last year, it was said that, whereas betwe-

en 2003 and 2008 the Chinese in vestments in

Europe amo unted to less than a bil lion Euros

a year, in 2011 they re ached 7 bil lion a year.

I think that cautiousness is one of the de fining

tra its of pro fes sio na lism, in clu ding when it

co mes to bu si ness: if be ing ca u tio us me ans

that the partners involved in a bu siness need

to be convinced that they are all acting in full

compliance with the principles of the mar ket

eco nomy, com pe ti tion and tran spa rency, with

the le gislation in ef fect on the territory in que-

stion, then the ad vice is welcome for everyo-

ne. Our Chinese partners are companies

which adapt and in cre a singly in te gra te in the

glo bal bu si ness en vi ron ment; it is a con ti nu o -

us le ar ning pro cess which is, be si des, spe ci fic

to Ro ma nian bu si ne sspe o ple as well.

As for our openness to wards the Chi nese
business cir cles, I am go ing to give you two
examples, which may seem like mere de ta-
ils, but which are si gnificant: bet ween April

1st and June 21st, 2012, alone, the Consular
Division of the Embassy in Be ijing issued
596 bu si ness vi sas – ac com pa nied by more
visas of that type is sued by the Romanian
Ge ne ral Con su la te in Shan ghai. Many Chi-
ne se bu si ne sspe o ple which have Schen gen
visas can get to Ro mania, either by obtai-
ning vi sas from ot her Ro ma nian di plo ma tic
missions in the EU mem ber sta tes, or in tran-
sit: regulations allow them to spend 5 days
in Romania on the ir way home if they have
that visa. It is obvious that the to tal num ber
of Chi ne se bu si ne sspe o ple which come to
Romania is gre ater than what we have re cor-
ded in Be ijing.

The se cond „de ta il”: we have al lo ca ted spe cial 
con sul ta tion pe riods in the Con su lar Di vi sion
for Chinese com panies which are current or
potential major par tners in or der to deal with
their visa re lated issues, to make the waiting
time as short as pos sible.

The wil lin gness of the Ro ma nian aut ho ri ties
and com pa nies to co o pe ra te with Chi na has
become a well known fact. The re is an interde-
par tmen tal gro up de di ca ted to bi la te ral co o pe -
ra tion with Chi na, co or di na ted by the de le ga -
ted Mi ni ster for the bu si ness en vi ron ment,
who is a mem ber of the Government, which ta -
kes the initiative launched by the Ministry of
Foreign Affairs in 2010 to a hi gher le vel. Mi ni-
ster Lucian Isar vi sited Chi na in May, very lit tle
time after he took on his position and he has in -
for med the Chi ne se par tners, of fi cials and re-
pre sen ta ti ves of the bu si ness cir cles, abo ut the
de ci sion of the Ro ma nian go ver nment to act
re so lu tely and con stantly in or der to pro vi de a
real bo ost to the bi la te ral co o pe ra tion, espe-
cially when it co mes to investments. We sup -
port the stra te gic ap pro ach of this co o pe ra tion,
its me dium and long term design: the very pro-
jects which we have in mind are de signed in
such a manner, con sidering the ir worth and the
com ple xity of the co o pe ra tion pro ces ses ne e -
ded for them to be com pleted.

What are the areas of in terest for the Chine-

se? What are the most im portant Chi nese in -

vestments in Romania and how big are they?

Infra struc tu re, con ven tio nal and re ne wa ble

energy (wind and so lar), en vi ron men tal pro-

tection, IT, agriculture, to name just a few. On

March 31st, 2012 Chi nese in vestments in Ro-

mania amo unted to USD 406 mil lion; too lit -

tle, in the opinion of both parties. Among the

most im portant projects we note the bicycle

factory of Deva; the ci garette factory of Pars-

cov (Buzãu), the la ser et ched printing cylin-

ders plant of Ploieºti, the ap parel fac tory of

Giurgiu, the Hua wei R&D center of Bucha-

rest, and others.

What are the most im portant Ro manian in -

vestments in Chi na?

At the mo ment we have no in vestments in
Chi na. The re are ho we ver jo int ven tu res for
im por ting and sel ling Ro ma nian wi nes in
China, in Har bin, Tian jin and Nin gbo and a
Ro ma nian ma ri ti me ship ping company in
Shanghai.

T hank you!

Translated by
COSMIN GHIDOVEANU
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O li nie ae ria nã di rec tã ar dez vol ta
turismul dintre noi ºi China

Inter viu cu Ni co lae Va si le scu, preºedin te le Ca sei Rom âno-Chi ne zã

Cum au evoluat re laþiile din tre noi ºi

Re pu bli ca Po pu la rã Chi ne zã, în ul ti -

ma pe rio a dã?

Suntem pe un drum bun ºi sper cã pe -
rio a da care ur me a zã sã adu cã ºi ceva
re zul ta te con cre te. De o cam da tã mã li-
mitez la aceastã constatare.

Exi stã in te res din par tea in ve sti to ri lor 

chi ne zi pen tru pia þa no a strã?

Tre bu ie sã re mar cãm cã, într-ade vãr,
exi s tã un in te res pen tru in ve sti þii. Dar
el se ma ni fe stã în ace eaºi mã su rã pen-
tru to ate þã rile Eu ropei. Dacã bat la uºi
deschise, to tul este ok. Dacã uºa la care
bat este închisã, merg mai departe.

Care sunt do meniile din þara no astrã

pe care in ve sti to rii chi ne zi le con si de -

rã a fi cele mai de in teres?

Nu aº pu tea spu ne cã exi stã une le do -
me nii de in te res fun da men tal. Dar se-
si zez cã în ul ti ma pe rio a dã ne vi zi te a -
zã Rom ânia com pa nii chi ne ze se rio a -
se din do meniul aºa nu mitei ener gii
ver zi. 

Care sunt pro iec te le pe mar gi nea cã-

rora chiar au existat di scuþii între par-

tea rom ânã ºi cea chi nezã în ve derea

de ma rã rii de noi in ve sti þii?

Au exi stat fo ar te mul te di scu þii, por-
nind de la re actorul de la Cer navodã,
po dul de la Brã i la, com bi na tul de la
Tur ce ni, cen tu ra Mu ni ci piu lui Bu cu -
reºti ºi fo arte mul te al tele, mai mult sau 
mai pu þin me dia ti za te. Din pã ca te,
foarte mul te au rã mas, de o cam da tã, la
sta diul de di scu þii. 

Ce con si de ra þi cã ar tre bui schim bat la
noi, atât în ceea ce pri veºte ca drul le -
gislativ, cât ºi în ceea ce pri veºte me-

diul po litic ºi cel eco nomic, astfel
încât Rom ânia sã de vinã o þarã atrã gã-
to a re pen tru in ve s ti to rii chi ne zi?

Este sim plu. Le gi sla tiv, tre bu ie, în pri-
mul rând, sã adop tãm mo delul Bul -
gariei, în ceea ce pri veºte ac cesul în
România al in ve sti to ri lor chi ne zi fãrã
viza româneascã dacã au viza Schen -
gen. Anul tre cut, Unga ria a acor dat
chinezilor pe ste 120.000 de vize, iar
România - 11.000. În al do ilea rând, ar
trebui sã nu mai obligãm com paniile
care in vestesc sã aibã un nu mãr mi nim
de an ga ja þi. Este clar cã ma rii in ve sti to ri
vor crea lo curi de mun cã ºi mi se pare
înjositor sã le spui cã pot sã vinã aici
nu mai în con di þii le în care cre e a zã mi-
nim zece lo curi de mun cã. De ase me-
nea, tre buie sã ne schim bãm ati tudi-
nea. Le pre zentãm tot fe lul de pro iecte
fru mos co lo ra te care co stã mi lio a ne de
euro, ei le rã s fo iesc, se de cla rã in te re sa þi
de obiec ti ve, dar nu gã sesc ni cã ie ri o
paginã în care sã se no teze ex plicit for -
ma prin care îºi vor re cupera ba nii. Ni -
meni nu in vesteºte fãrã sã aibã profit.

Cât de de schis este Gu vernul faþã de
co la bo ra rea no a strã cu chi ne zii?

Acum, fo ar te de schis. Se sim te in ten þia
bunã, dar in sist sã spun cã tre buie sã
mai avem ºi ceva fap te. Existã un con si-
liu in ter mi ni ste rial de di cat co o pe rã rii
cu Chi na, dar este pre matur sã vorbim
de spre re zul ta te le ace s tu ia. 

Cum cre de þi cã vor evo lua re la þii le
eco no mi ce ºi co mer cia le din tre Româ-
nia ºi Chi na?

Nu ºtiu. Pot sã spun doar, aºa cum con -
statam la înce put, cã sunt op timist în
ceea ce pri veºte vii torul.

Ce ac þiu ni între prin de Casa Rom â -
no-Chi ne zã în ve de rea dez vol tã rii re la -
þii lor din tre noi ºi Re pu bli ca Chi ne zã?

Este fo arte greu de rã spuns în câte va
cu vin te. Din tre mul ti tu di nea de pro-
iecte, pot sã vã aduc în aten þie, spre
exem plu, ur mã to a re le: Casa Chi nei
(înfiinþarea, la Bu cureºti, a unui com -
plex mu ze al cu spa þii ex po zi þio na le
de di ca te isto riei ºi cul tu rii Chi nei ºi cu
sãli de ºedin þe, pro iec þie ºi spec ta co le,
in ti tu lat „Casa Chi nei”), Dic þio na rul
Chi nez-Român (re e di ta rea „Dic þio na -
rului chi nez-român” apã rut în anul
1994, sub îngri ji rea au to ri lor Féng
ZhX Chén ºi RPn Yu n, la edi tura Uni -
ver si tã þii de Lim bã ºi Cul tu rã din Be i -
jing; lu crarea va fi ti pãritã în 1000
exem pla re ºi va fi di s tri bu i tã în mod
gra tu it cã tre prin ci pa le le in sti tu þii de
cul tu rã ºi bi blio te ci din Rom â nia ºi
Chi na), ªco a la Chi ne zã (Înfiin þa rea
„ªco lii Chi ne ze” la Bu cu reºti - cla se
preºco la re ºi ºco la re), in clu siv prin or-
ga ni za rea în ca drul ace ste ia a unei cla-
se Con fucius. Acest ul tim pro iect va fi
re a li zat prin con sti tu i rea unei so cie tã þi
co mer cia le pe ac þiu ni. ªco a la va rã s -
punde ce rinþelor din ce în ce mai mari
ale ti nerilor români care do resc sã stu -
die ze lim ba ºi li te ra tu ra chi ne zã, dar ºi
ale co mu ni tã þii chi ne ze. Un alt pro iect
al no stru este ”NGO’s Eu ropa-China
Friendship Fo rum” (Edi þia I) ºi pre su-
pu ne or ga ni za rea la Bu cu reºti, în luna
mar tie 2013, în ca drul Palatului Parla-
men tu lui, a fo ru mu lui eu ro pe an
„NGO’s Eu ro pa-Chi na Friendship
Fo rum - 1th Edi tion”. Se pre co ni ze a -
zã par ticiparea a pe ste 150 de re pre-
zen tan þi ai or ga ni za þii lor ne gu ver na -

men ta le din apro a pe to a te þã ri le Eu-
ro pei, care de sfãºoarã ac ti vi tã þi de
pro mo va re a re la þii lor bi la te ra le cu
R.P. Chi ne zã.

Ce pro duse cre deþi cã ar tre bui sã pro -
mo vãm pe pia þa chi ne zã?

Tre bu ie sã pro mo vãm pro du se le pe
care încã le mai pro ducem. Nu con tea-
zã ti pul de pro du se. Com pa nii le care
reuºesc sã ex porte în Chi na sunt com -
pa nii care îºi asi gu rã pro fi ta bi li ta tea pe
termen lung. Cred cã sta tul român tre -
bu ie sã spri ji ne ace ste com pa nii, pen-
tru cã suc cesul lor înse amnã bani la
bugetul de stat ºi noi locuri de muncã. 

Ce re zul ta te a avut cam pa nia Ca sei
Rom âno-Chi ne ze pen tru pro mo va rea 
tu ri smu lui din Chi na?

De o cam da tã sun tem la înce put, dar
avem un feed-back ex celent. Chi na
poate de veni, în curând, o de stinaþie
tu ri sti cã pen tru turiºtii rom âni, chiar
dacã ta ri fe le ser vi cii lor tu ri sti ce nu
sunt toc mai mici. Poate dacã vom
reuºi sã re de schi dem o li nie ae ria nã
di rec tã cã tre Chi na, schim bul tu ri stic
între cele douã þãri se va dez volta mult 
mai mult.
Mul þu mesc!

EMI LIA OLE SCU

A di rect air li ne wo uld de ve lop to u rism bet we en Ro ma nia and Chi na
Inter view with Ni co lae Va si le scu, the pre si dent of the Ro ma nian-Chi ne se Ho u se

How did our relations with the Po pular Re-
public of Chi na evolve lately?

We are on a good path and I hope that the co-
ming pe riod will also bring us some con crete
results. For now I will settle for this remark.
Is the re in te rest from Chi ne se in ve stors for
our market?

We have to note that there is in deed an interest
in in vestments. But they are equally in terested
in all the countries in Eu rope. If they knock on
open do ors, it’s all OK. If the door they knock
on is closed, then they move on. 
What areas in our co untries are the most in -
te re sting for Chi ne se in ve stors?

I couldn’t say that the re are some areas which
are of fundamental interest. But I did note that
la tely, Ro ma nia has been vi si ted by im por tant
Chi ne se com pa nies ope ra ting in the area of

the so-called gre en energy.
What are the pro jects around which the re
have been talks bet ween the Romanian and
the Chi nese party in or der to launch new in -
ve stments?

The re have been nu me ro us di scus sions, star-
ting with the reactor of Cernavodã, the bridge
of Brã ila, the plant of Turceni, the ring road of
Bucharest and lots of ot hers, more or less pu -
bli ci zed. Unfor tu na tely, many of them didn’t
go beyond the talks sta ge.

What do you think sho uld be chan ged in Ro -
mania, both when it co mes to the le gislative
framework, as well as to the po litical and
eco no mic en vi ron ment, to make Ro ma nia an
at trac ti ve co untry for the Chi ne se in ve stors?

It’s sim ple. First of all, le gi sla ti vely spe a king,
we need to adopt the Bulgarian mo del, when

it comes to allowing access in Romania to
Chi ne se in ve stors wit ho ut a Ro ma nian visa,
which have a Schengen visa. Last year, Hun -
gary granted the Chinese over 120,000 visas,
and Ro mania only 11,000. Se cond of all, we
should stop asking companies which make
investments to have a minimum num ber of
employees. It is cle ar that the big in vestors
will cre ate jobs and I find it degrading to tell
them they are only al lowed here if they create
at least 10 jobs. What we also need to change
is our attitude. We keep showing them all
sorts of be a u ti fully co lo red pro jects which
cost millions of Euro, they browse through
the do cu men ta tion, they ex press the ir in te -
rest in tho se projects, but none of tho se pro-
jects has a page where it clearly says how
they are going to get their money back. No-
body in vests wit hout ha ving a profit.

How open is the go vernment to our co opera-

tion with the Chi nese?

At this current moment, very open. You can tell
there is a good in tention, but I have to insist
that we sho uld also have some con crete ac-
tions. The re is a con cre te in ter-mi nistry co un cil
de di ca ted to the co o pe ra tion with Chi na, but it
is pre mature to talk abo ut these re sults.
Chi na can soon be co me a to u rist de sti na tion
for Ro manians, de spite the fact that the prices
are not that low. May be, if we suc ceed in re o-
pening a di rect air line to China, the to urism
ex chan ge bet we en the two co un tries will fur-
ther de ve lop.

Thank you!

Translated by
COSMIN GHIDOVEANU
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Has your firm been involved in any Chi-
na-re la ted de als, eit her in bo und or out-
bound, in the past 12 months?

Chi ne se stra te gic in ve stors are not very
much pre sent in Ro mania (as com pared to
ot her fo re ign in ve stment). The re have been
certain at tempts in the past to in volve Chi-
nese investors in large projects and our
firm did have some in volvement in this re-
gard. Some years ago we have as sisted

both Huawei and ZTE groups in starting
up bu siness in Romania in the high tech
and telecom in dustries (supply of high
tech equip ment and de velopment of a mo -
bi le pho ne ope ra tor, as a jo int ven tu re with
the Ro manian Post, pro ject which un fortu-
nately did not succeed). Du ring the past 12
months we have as sisted a Ro manian in-
vestor in de veloping a ma jor gre en field
operation in Chi na in the field of wine pro-
duction, as a joint venture with a Chinese
lo cal aut ho rity. Our ac ti vity con si sted in re-
vie wing and ne go tia ting the jo int ven tu re
agreements, the By-laws of the JV en tity,
ad vi sing client on com pe ti tion and know
how tran sfer mat ters, lia ising with our cor-
respondent law firm in China.

Why sho uld Chi ne se com pa nies cho o se
to in vest in Ro ma nia? What par ti cu lar
op por tu ni ties and be ne fits can the
country of fer?

First, it is the geo-strategic po sition of Ro-
ma nia that sho uld be men tio ned. Ro ma nia
is the eastern entry gate to the EU, does be-
nefit of sea access and related port infra-
struc tu re, and pro vi des a po li ti cally and
eco no mi cal sta ble en vi ron ment (both EU
and NATO mem bership). The growth po -
tential is one of the lar gest in the EU, consi-
de ring ma te rial di scre pan cies bet we en ur-
ban and ru ral are as, un de ve lo ped road

and ra il way in fra struc tu re, cer ta in tra di -
tio nal in du stries which may be ac ti va ted
aga in on a com pe ti ti ve ba sis (e.g. agri cul-
tu re, re se arch and de ve lop ment, phar ma
and he alth, to u rism, con struc tion etc.), but
also con si de ring highly qua li fied la bor for-
ce, lar ge and full of ap petite consumer
mar ket, a com pe ti ti ve pri va te bu si ness and
ban king en vi ron ment, lar ge EU fun ding
ab sor ption ne eds and op por tu ni ties.
Strong and ac tual growth potential (and
need) is ma nifest in the energy, in frastruc-
tu re, agri cul tu re, he alth, re se arch and de-
velopment and real esta te fields.

What le gal and prac ti cal chal len ges does

Ro ma nia pre sent to po ten tial in ve stors

from China?

Apart from the differences in le gal systems 
(Romanian legal system being a ci vil/con-
tinental law ba sed system), one may consi-
der that le gal and practical challenges are
one and same for all in vestors (there is no
di scri mi na tion, in prin ci ple, ex cept - and
not to a ma te rial/pro hi bi ti ve ex tent - of the
impact that EU legislation does have on in -
tra/extra-EU de alings). There are 3 ju ri-
sdic tio nal de gre es. Ju di cial pro ce du res are
usually lengthy and are sha dowed, in cer-
ta in ca ses, by su spi cions of cor rup tion. The
ad mi ni stra tion is bu re a u cra tic and, de spi te 
con sti tu tio nally set prin ci ples of lo cal au-

tonomy, the re is not yet a clear practical se -
pa ra tion bet we en lo cal and cen tral aut ho -
ri ties. In ge ne ral terms, ho we ver, Ro ma nia
does be ne fit of a fa vo ra ble bu si ness en vi-
ron ment (as si stan ce of spe cia li zed ad vi -
sors – lawyers, ac countants etc. is a must)
which has ena bled mul ti ple bu si nes ses
(par ti cu larly be fo re the cri sis) to re ach ex-
tremely high profit mar gins. As regards
the relationship with Chi na (that has a long 
la sting tra di tion which, un for tu na tely, du-
ring past 10-15 years has lost in strength),
there are political si gnals that a more ac tive
pre sen ce of Chi ne se in ve stors in Ro ma nia
is very much de sirable.

Please list any Chinese law firms you
have worked with. What role did they
play, and how well did they per form?

We have worked with the of fice of Fresh-
fields (glo bal law firm) in China. Our Chi-
ne se col le a gues were ex tre mely ef fi cient,
friendly and pro fes sio nal and pro vi ded
best advice to our client which led to an
operational fa cility in less than half a
year. They were ad vising one of our
clients in de ve lo ping a Gre en field ope ra -
tion in Chi na.

We are also mem bers of Pri merus, an inter-
national law firm so ciety, which has also a
presence in Chi na (Hong Kong and Shan -
ghai). n
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CRISTIAN PÂRVAN, AOAR:

Rom ânia a vorbit mult ºi a fãcut
pu þin, în re la þia cu chi ne zii
“Dacã sta tul nu se implicã, nu avem ni cio ºansã cu Chi na, rãm âne doar sã vin dem
tri co u ri”, po tri vit lui Cri stian Pârvan

România a vorbit mult ºi a fã cut pu -
þin în do me niul re la þii lor cu Chi na,
este de pã rere Cri stian Pârvan, se -

cre ta rul ge ne ral al Aso cia -
þiei Oa me ni lor de Afa ce ri
din Rom ânia (AOAR).
Domnia sa ne-a spus cã, în 
ceea ce pri veºte le gã tu ri le
noas tre eco no mi ce cu Re-
pu bli ca Po pu la rã Chi ne -
zã, tre buie sã ne im plicãm
în pri mul rând in sti tu þio -
nal ºi dupã ace ea prin in termediul me diu-
lui pri vat.

“China nu este Ger mania. În Chi na tre buie
sã fim pre zenþi în pri mul rând din punct de 
ve de re in sti tu þio nal. Dacã sta tul nu se im-
pli cã, la ni vel in sti tu þio nal, nu avem ni cio
ºansã cu Chi na, rãm âne doar sã vin dem
tri co u ri”, ne-a de cla rat Cri stian Pârvan.

Potrivit dom niei sale, acum este pu þin cam

târziu pen tru a ne pro mo va pro du se le pe
pia þa chi ne zã, întrucât ma ri le sta te au deja
re la þii eco no mi ce ºi co mer cia le cu Chi na.

Singura ºansã, în opi nia re -
pre zen tan tu lui AOAR, ar
fi ca sta tul sã aibã niºte pro -
iec te fo ar te cla re, bine re a li -
zate: “Un exemplu ar fi
pro iec tul de la Cer na vo dã.
Întrebarea care se pune este
dacã ace sta este adus la ni -
velul la care chi nezii sã po a-

tã in vesti. Prin cipala pro blemã a fost cã sta -
tul a tot osci lat cu pri vire la par tea sa de ac -
þio na riat în ca drul com pa niei de pro iect”.

La uni son cu alþi oa meni de afa ceri, Cri s-
tian Pârvan su sþi ne cã in ve sti to rii chi ne zi
doresc sã vadã de la înce put în pro iect de -
talii de ge nul pe rioadei în care îºi vor re cu-
pe ra in ve sti þia.

EMI LIA OLE SCU

CRISTIAN PÂRVAN, AOAR:

When it co mes to its re lationship
with China, Romania tal ked a lot
and did little
“If the sta te do esn’t get in volved, we don’t stand a
chance with Chi na, all we’ re go ing to have left to do
will be to sell T-shirts”, ac cording to Cri stian Pârvan

R
omania tal ked a lot and did lit tle
in the area of the relations with
Chi na, con si ders Cri stian
Pârvan, the se cre tary ge ne ral of

the Bu si ne sspe o ple Asso cia tion of Ro ma-
nia (AOAR). He said that when it comes
to the economic ties to the People’s Re pu-
blic of China, it is the government that ne -
eds to get involved and only then the pri-
va te sec tor.

“China isn’t Germany. In Chi na we need to
get in vol ved thro ugh the in sti tu tions of
our go ver n ment first. If the in sti tu tions of
the Romanian state don’t get involved, we
don’t stand a chan ce with Chi na, all that
will be left for us to will be to sell T-shirts”,
said Cri stian Pârvan.

According to him, it is a little
late now to be promoting our
products on the Chi nese mar-
ket, be ca u se the ma jor co un -
tries have al re ady esta bli shed
eco no mic and com mer cial re la -
tions with Chi na. In the opi-
nion of the re pre sen ta ti ve of
AOAR, the only chan ce wo uld

be for the state to have some clear, well
struc tu red pro jects: “One exam ple wo uld 
be the project of Cer navodã. The que stion
is whether it is advanced enough to con-
vince the Chi nese to invest in it. The main
problem is that the sta te has been very in -
decisive when it comes to its sta ke in the
company which han dles the project”.

In uni son with ot her bu si ne sspe o ple, Cri-
stian Pârvan claims that Chinese in ve-
stors want to see details such as how long
it wo uld take to re coup the investment in -
cluded in the pro ject from the be ginning.

Tran sla ted by
CO SMIN GHIDOVEANU

“Este puþin cam
târziu pentru a ne

pro mo va pro du se le 
pe pia þa chi ne zã”.

BVB: Orice þarã care
îºi doreºte in ve sti to ri
strãini ar tre bui sã se
orien te ze cã tre Chi na

C
hina este un trend ma ker
la ni vel glo bal, mo tiv
pentru care ori ce þarã
care îºi doreºte atragerea

de in ve sti to ri strã i ni ar tre bui sã se
orien te ze cã tre ace a sta, sunt de pã-
re re re pre zen tan þii Bur sei de Va lo ri 
Bu cu reºti.

Aceºtia ne-au declarat: “În Româ-
nia, exi stã po ten þial pen tru fruc ti fi -
carea know-how-ului chi nez, în
spe cial la ni ve lul in fra struc tu rii
sau energiei”.

Piaþa de ca pital din România a fã-
cut pri mul pas cã tre in ve sti to rii
chi ne zi prin sem na rea de cã tre De-
pozitarul Cen tral, în 2 iulie a.c., a
unui acord de co operare cu China
Se cu ri ties De po si tory and Cle a ring 
Cor po ra tion Li mi ted.

“Prin acest acord se pun ba zele
co la bo rã rii în ceea ce pri veºte ser-
vi cii le de de con ta re ºi de po zi ta re,
pre cum ºi pro mo va rea ope ra þiu-
ni lor tran sfron ta lie re între cele
douã pie þe”, ne-au spus re prezen-
tan þii Bur sei, adã ugând: “Acest
de mers va avea ca fi na li ta te
creºte rea flu xu ri lor in ve sti þio na le 
dintre cele douã pie þe, pre cum ºi
dez vol ta rea ga mei de pro du se ºi
ser vi cii ofe ri te de cã tre cei doi
ope ra to ri".

De po zi ta rul Cen tral
se im plicã ac tiv ºi pe
plan in ter na þio nal
De po zi ta rul Cen tral a fost pri-
mul de po zi tar din Eu ro pa Cen-
tralã ºi de Est care a sem nat con-
trac tul de ade ra re la plat for ma
de de con ta re pan-eu ro pe a nã
TARGET2 Se cu ri ties, con stru i tã
sub co or do na rea Eu ro si ste mu-
lui, po tri vit do am nei Adria na
Tã nã so iu, Di rec to rul Ge ne ral al
De po zi ta rul Cen tral.

Do am na Tã nã so iu ne-a de cla rat:
“Sun tem sin gu ra in sti tu þie de pro-
fil din re giune care a pri mit acor -
dul Bãn cii Cen tra le Eu ro pe ne de a
face par te din pri mul grup de de -
po zi ta ri care vor uti li za si ste mul
TARGET2 Se curities de la mo men-
tul ope ra þio na li zã rii ace stu ia. Sun-
tem an gre na þi într-un pro ces de
dez vol ta re care va lo ri fi cã opor tu-
ni tã þi le pe care schim bã ri le fãrã
pre ce dent din me diul post-tran-
zac þio na re eu ro pe an le vor adu ce ºi
con stru im o uni cã po ar tã de ac ces
pen tru de con tã ri le in ter na þio na le
ale clien þi lor ºi par te ne ri lor noºtri,
in clu siv pen tru de po zi ta rii cen tra li 
de pe alte continente. Credem cu
tã rie cã sta bi li rea unei co la bo rã ri
pe ter men lung, ba zatã pe încrede-
re, este fo ar te im por tan tã în dez-
vol ta rea ser vi cii lor no a stre ino va ti -
ve, care su sþin stra te gia Gru pu lui
Bur sei de Va lo ri Bu cu reºti de con-
stru i re a unui cen tru fi nan ciar re-
gio nal în Bu cu reºti”. (A.A.)

The BSE: Any country which
wants fo re ign in ve stors sho uld 
turn to Chi na
China is a trend set ter for the world, which is why any co untry
which wants to at tract fo reign in vestors should fo cus on it, the re-
pre sen ta ti ves of the Bu cha rest Stock Exchan ge con si der.

They said: “In Ro mania, the re is potential for the tap ping of the Chi-
nese know-how, especially in the in frastructure or energy sec tors”.

The Ro manian Stock market took the first step to wards the Chine-
se in vestors. On July 2nd, the Cen tral De pository signed a co ope-
ra tion agre e ment with Chi na Se cu ri ties De po si tory and Cle a ring
Cor po ra tion Li mi ted. 

“This is agreement is in tended to lay the gro undwork for the set tle-
ment and depository services, as well as for pro moting cross bor der
ope ra tions bet we en the two mar kets”, the re pre sen ta ti ves of the Bu-
charest Stock Exchange said. “This ac tion will result in the increase of
the in vestment flows bet ween the two countries, as well as ex pansion
of the range of pro ducts and ser vices pro vided by the two ope rators".

De po zi ta rul Cen tral isalsocom mit ted in ter na tio nally

“De po zi ta rul Cen tral” (n.r. Cen tral De po si tory) was the first Cen tral
and Ea stern Eu ro pe an Cen tral Se cu ri ties De po si tory which si gned
the Framework Agreement to join the Eu rosystem’s TARGET2 Secu-
ri ties pan-Eu ro pe an set tle ment plat form, ac cor ding to Adria na Ta-
na so iu, Chief Exe cu ti ve Offi cer of De po zi ta rul Cen tral.

Adriana Tanasoiu said: “We are pro ud to have been agreed by the
European Central Bank to be part of the first group of Central Se-
cu ri ties De po si to ries which will use TARGET2 Se cu ri ties from the
very be gin ning.

We are committed to take ad vantage of the op portunities that the
un pre ce den ted chan ges in the Eu ro pe an post-tra de en vi ron ment
will bring and we are building a set tlement gateway to in ternatio-
nal world mar kets for our clients and partners, in cluding Central
Se cu ri ties De po si to ries lo ca ted out si de Eu ro pe. We strongly be lie -
ve that long-term re lationships, ba sed on trust are very im portant
in de ve lo ping our in no va ti ve ser vi ces, which sup port the Bu cha -
rest Stock Exchange Gro up’s strategy of bu ilding Bu charest into a
re gio nal fi nan cial cen tre”. (A.A.)
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The Chi nese are interested in in vesting
in ag ri cul ture, IT, in fra struc ture and en ergy

Inter view with Mr. Au re lian Go gu le scu,
the pre sident of the Pra hova Cham ber of Commerce and Industry

What is your opinion on the develop-

ment of the Ro ma nian-Chi ne se eco no mic 

relations, in this time of global crisis?

All re lationships with Chi na need to be
fine tu ned, especially tho se on the eco no-
mic and tra de si des, in ge neral and par ti-
cularly now, in ti mes of ex tended and dee-
pening cri sis. Chi na, as a co untry with an
emer ging eco nomy, pro vi des and will
pro vi de its eco no mic par tners with ba si -
cally li mit less co o pe ra tion pos si bi li ties.
The po tential of the re lationship with Chi -
na, gi ven the size of the Chi nese mar ket, is
huge. It do esn’t take a vi sionary to re alize,
to have al re ady re a li zed – even be fo re the
economic cri sis had be gun – that the re la-
tionship with Chi na is one for the fu ture
and that it is ab solutely im perative for it to 
be ta ken se rio usly by any co untry in te re s -
ted in eco no mic de ve lop ment. Espe cially
now, af ter more than three years of glo bal
eco no mic cri sis, many eco no mies of the
world, are put ting the ir hope in a po ten-
tial re co very star ting with the ir re la tion -
ship with Chi na. That is pre cisely why
there is such he avy com petition to en ter
the Chi nese mar ket with products or ser -
vi ces. 

Last year, the Chamber of Com merce

and Industry of Prahova has ina ugura-

ted an office in Shanghai, “following the 

nu me ro us bu si ness con tacts and com-

mer cial ex chan ges bet we en the Ro ma -

nian and Chinese

bu si ness com mu -

nities, which have

re cently ex pan ded

at an ex tremely ac -

ce le ra ted pace”

(www.cciph.ro) .

Please tell us the

achie ve ments of

this of fice and the

projects which you

intend to conduct.

In con ti nua tion of
the pre vio us que s -
tion, I will an swer
this one by tel ling
you, wit ho ut any
traces of vanity that
in the very first two
ye ars of ope ra tion,
more spe ci fi cally
starting with 1992,
the Cham ber of
Com mer ce and
Industry of Pra hova

has de ve lo ped a spe cial re la tion ship with
China, which has de veloped from one year
to the next, thro ugh the nu merous ac tions
which we or ga ni zed. Were we vi sio na ries?
You co uld say so …. What is cer tain is that
we were re alistic. Kno wing full well, the
Chi ne se eco no mic phe no me non, we have
cor rectly as ses sed the ex tre mely fa vo ra ble
impact which a well con ducted and con -
stant re lationship can have when it co mes
to at trac ting Chi ne se in ve stors in the Pra-
hova co unty, as well as when it co mes to
pro mo ting Ro ma nian com pa nies on the
huge Chi nese mar ket. As a re sult, in Fe -
bruary last year we set up in Shan ghai, the
city which is the most im portant eco nomic
hub in So uth East Asia, an of fice of the Pra -
hova Cham ber of Com merce and Industry
in Chi na. Be ca u se the ser vi ces of this of fi ce
are ai med at all the Romanian com panies,
and not just at tho se in the co unty of Pra ho-
va, as well as at tho se in the Republic of
Moldova, the of fice has a huge po tential for 
hel ping the de ve lop ment of par tner ships. 

What are as are of in terest to the Chinese

side? What are the most im portant Chi -

ne se in ve stments in Ro ma nia and how

big are they?

Chi ne se bu si ne sspe o ple are in te re sted in
in ve sting in agri cul tu re, IT, in fra struc tu re
and energy in Ro mania. Two or three
months ago, the re presentatives of the Ro -
ma nian go ver nment tal ked to Chi ne se of-
fi cials con cer ning a fi nan cing me cha nism
for va rio us pro jects de ve lo ped thro ugh
par tner ships bet we en the two co un tries.

As everybody knows, Chi na is the se cond
largest eco nomy in the world, and it is in te-
rested in ha ving its in vestments pre sent
everywhe re, in clu ding Ro ma nia. For Chi na,
Ro ma nia has a ma jor ge o stra te gic im por tan -
ce, thro ugh the ope ning of the Black Sea,
which co uld even be a ter minal co ming from 
China, but also be cause of the Da nube,
which pro vides ac cess to the he art of Eu rope.

It is well known that Chi nese in vestments
in Ro mania are 2.5 ti mes smal ler than in
Hungary, for exam ple, even tho ugh the ir
economy is smal ler than ours, so the re is a
lot of room for im provement.

In 2011, ac cording to the statistics, in Ro -
ma nia the re were abo ut ten si gni fi cant
Chi ne se in ve stments which amo un ted to
160 mil lion Euro.

Thus, the lar gest Chi ne se in ve stments in
Romania are: the tra de com panies of Bu -
charest: Ma rele Zid („The Gre at Wall”) and

Ye Lin Activ, each ha ving in vested 12 mil -
lion Euro, the con struction ma terial com -
pany Gol den Way of the co unty of Con stan-
þa – an in vestment of 28 mil lion Euro, the
Ricky bicycle plant of Ia lomiþa in which 15
million Euro were in vested, another bicycle
fac tory in Hu ne do a ra – an in ve stment of 20
million Euro. In the co unty of Bu zãu the re
are three ma jor Chi ne se in ve stments: the
Chi na To bac co ci ga ret te fac tory – the lar gest 
Chi ne se in ve stment inRo ma nia –40mil lion 
Euro, a recycling unit Gre en Fi ber Taiwan,
10 mil lion Euro and a con struction and tra -
de com pany, in which 15 mil lion Eu ros
were in vested. In the co unty of Pra hova, the
Yun cheng Pla te Ma king prin ting cylin ders
factory is the re sult of an in vestment of 7
million Euro. Also in Prahova, the re is anot -
her Chi ne se in ve st ment un der way an in-
dustrial park of 15 mil lion Euro with se ven
warehouses, and in one of them will ope ra-
te a plant for ma king PET bot tles.

What are the lar gest ob stacles which

Chi ne se in ve stors en co un ter in the de ve -

lop ment of bu si ness in Ro ma nia?

First of all, I would just call them lit tle dif -
ficulties, not ob stacles, and I would in clu-
de here the fact that Ro mania is di recting
its in te rest pre do mi nantly to wards in ve s -
tors co ming from other are as – Eu rope,
America or even Afri ca, even as Chi na is
more than wil ling to come and in vest in
Romania. Then, there would be the bu rea-
ucratic system in Ro mania and – as a re -
sult – the dif ficulty in working with the
Ro ma nian go ver nment, which sho uld im-
prove the efficiency of its struc ture.

Many Eu ro pe an co un tries see Chi na as

the re scuer from this crisis. What is your

opinion on this?

Chi na has sup por ted and con ti nu es to sup-
port the Eu ropean co untries which are en -
co un te ring fi nan cial dif fi cul ties, by bu ying
bonds of co untries such as Gre ece, Portu-
gal, Italy and Spa in. It is a na tural wish,
especially sin ce the Eu ropean Union is the
largest tra de par tner of Chi na. Also, Chi na
has be gun aban doning the dol lars in its
cur rency re ser ve in fa vor of the Eu ro pe an
cur rency. The se me a su res in them sel ves
will re sult in the sup port of the Eu ropean
economies, but they can’t pro vide a re scue.
The re scue can only come from wit hin the
Eu ro pe an Union, each tro u bled sta te will
need to do its best to save it self.

Thank you!

Tran sla ted by Co smin Ghidoveanu

Co mer þul bi la te ral Rom ânia - Chi na

ia nua rie - mar tie 2012
im port 

(mii euro)
ex port 

(mii euro)
ani ma le vii ºi pro du se ale re gnu lui ani mal 3.824,41 407,766
pro du se ale re gnu lui ve ge tal 3.612,40 34,911
grã si mi ºi ule iu ri de ori gi ne ani ma lã sau ve ge ta lã 27,205             -
pro du se ali men ta re, bã u tu ri, tutun 3.918,95 310,988
pro du se mi ne ra le 1.031,26 7.595,42
pro du se ale in du striei chi mi ce ºi ale in du strii lor
conexe 21.535,00 7.115,02

ma te ria le pla sti ce, ca u ciuc ºi ar ti co le din acestea 22.153,46 7.505,34
piei brute, piei fine, piei cu bla nã ºi pro duse din
ace stea 3.825,70 28,06

lemn, cãrbune de lemn, articole din lemn, plu tã 7.366,89 18.649,14
pastã din lemn hârtie sau car ton 2.817,00 208,758
ma te ria le tex ti le ºi ar ti co le din ace stea 42.125,52 781,077
încãl þã min te, pã lã rii, um bre le ºi ar ti co le similare 13.205,03 0,417
ar ti co le din pia trã, ip sos, ci ment, az best, 
ce ra mi cã, sticlã 12.388,62 72,686

metale comune ºi articole din acestea 49.151,64 11.963,36
maºini, aparate ºi echipamente electr.;
înregistrare, reproducere sunet ºi imagine 219.608,87 26.770,13

mijloace de transport ºi echipamente auxiliare 16.059,34 6.126,36
instr. ºi aparate optice, fotogr., cinematogr.,  medicale 9.231,71 1.192,30
mãrfuri ºi produse diverse 30.114,10 789,954
alte produse nenominalizate în altã parte 1.736,61 85,934

sur sa: ins

Ten der: Re la þii le
rom âno-chi ne ze,
mult prea pu þin
dez vol ta te
Omul de afaceri Ovi diu Tender

con si  de rã cã
relaþii le þã rii
noastre cu Chi -
na sunt foarte
i m  p o r  t a n  t e ,
însã mult prea
pu þin dez vol ta -

te. În con di þii le în care com pa nii le
chi ne ze sunt in te re sa te de ac ce sul
pe noi pie þe, ar tre bui sã le con-
vingem pe ace stea sã mute în þara
noastrã o par te din producþia desti-
na tã sta te lor eu ro pe ne, ne-a de cla -
rat domnia sa. “Trebuie sã determi-
nãm Chi na sã producã în Rom ânia
pentru a vin de în Eu ropa pentru,
ca astfel, sã cre ãm lo curi de muncã
în eco no mia rom âne a scã”, ne-a
mai pre ci zat dom nia sa.

Ten der: The
Ro ma nian-
Chi ne se re la tions,
far too
un der de ve lo ped
Bu si ne ssman Ovi diu Ten der con-
siders that our country’s re lations
with China are very im portant,
but they are far too underdevelo-
ped. As Chinese companies are in-
te re sted in ac ces sing new mar kets, 
we sho uld convince them to re lo-
cate to Romania some of their pro-
duc tion fa ci li ties which work fo
the Eu ro pe an co un tries, he said.
“We need to convince Chi na to
ma nu fac tu re in Ro ma nia to sell in
Europe, in or der for us to create
jobs in the Romanian economy”,
he said.
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Chi ne zii sunt in te re sa þi 
sã in ve ste a scã în agri cul tu rã,
teh no lo gia in for ma þiei,
in fra struc tu rã ºi ener gie

Inter viu cu dom nul Au re lian Go gu le scu,
preºedin te le Ca me rei de Co merþ ºi Indu strie Prahova

Care este opi nia dvs. cu pri vire la dez vol-
ta rea re la þii lor eco no mi ce rom âno-chi ne -
ze, în ace a stã pe rio a dã de cri zã eco no mi -
cã mon dia lã?

Re la þia cu Chi na pe mul ti ple pla nu ri, dar
cu pre cã de re pe plan eco no mi co-co mer-
cial, tre buie sã fie în ge neral ºi mai cu se a-
mã, acum, în mo mente de cri zã pre lungitã
ºi acu tizatã, o relaþie bine pusã la punct.

China, ca þarã cu o eco nomie emer gentã,
ofe rã ºi va ofe ri par te ne ri lor sãi eco no mi ci, 
po si bi li tã þi, prac tic, ne li mi ta te de co o pe ra -
re. Po ten þia lul re la þiei cu Chi na, datã fiind
di men siu nea pie þei chi ne ze, este unul
uriaº. Nu tre buie sã fii un vi zionar ca sã
realizezi, ca sã fi re alizat – chiar ºi pânã în
mo men tul de bu tu lui cri zei eco no mi ce –
cã re laþia cu Chi na e una de vii tor ºi e obli -
gatoriu de luat se rios în cal cul de cã tre ori -
ce þarã in te re sa tã de dez vol ta rea eco no mi -
cã. În spe cial acum, dupã mai mult de 3
ani de cri zã eco no mi cã mon dia lã, mul te
eco no mii ale lu mii îºi îndre ap tã spe ran þa
pen tru o vii to a re re dre sa re, por nind de la
relaþia cu Chi na. Tocmai de ace ea, este o
mare con curenþã în ceea ce pri veºte pã -
trun de rea cu pro du se sau ser vi cii pe pia þa
Chinei.

În cursul anu lui tre cut, CCI Prahova a
inaugurat un bi rou la Shan ghai, “ca ur -
ma re a nu me ro a se lor con tac te de afa ce ri
ºi schim bu ri co mer cia le între co mu ni tã-
þile de afa ceri rom ânã ºi chi nezã, care în
ul ti mul timp au cu no scut o in ten si fi ca re
într-un ritm de osebit de ac tiv”
(www.cciph.ro). Vã rugãm sã ne spuneþi
care sunt re a li zã ri le ace stui bi rou ºi care
sunt pro iectele pe care ur meazã sã le de -
ru la þi.

Fãcând tre ce rea de la între ba rea an te rio a -
rã, prin rã spunsul la ace asta, am sã vã
spun, fãrã nici o urmã de vanitate, doar
strict obiec tiv, cã încã din pri mii ani de ac -
tivitate, mai pre cis, începând cu 1992, Ca -
mera de Co merþ ºi Indu strie Pra hova a
dez vol tat o re la þie spe cia lã cu Chi na, care
a cre scut ca am ploare de la an la an, prin
nu me ro a se le ac þiu ni pe care le-am or ga ni -
zat pe ace astã re laþie. Am fost oare vi zio-
nari? S-ar pu tea spu ne ºi aºa… Însã în
mod cert am fost re aliºti. Cu noscând din
ce în ce mai apro ape, mai bine, fe nomenul
eco no mic chi nez, am eva luat co rect im-
pac tul de o se bit de fa vo ra bil pe care o re la -
þie bine ºi con stant derulatã îl po ate avea
asu pra atra ge rii de in ve sti to ri chi ne zi în

ju de þul Pra ho va, dar ºi asu pra pro mo vã rii 
fir me lor rom âneºti pe va sta pia þã chi ne zã.
Ca ur mare, în fe bruarie anul tre cut am
înfiinþat la Shan ghai, oraºul care re prezin-
tã cea mai im por tan tã pla cã tur nan tã eco-
nomicã din Asia de S-E, un bi rou de re pre-
zentare al CCI Pra hova în Chi na. Pentru
cã ser vi cii le ace stui bi rou se adre se a zã tu-
turor fir melor româneºti, nu numai celor
prahovene, dar ºi firmelor din Republica
Mol do va, an ver gu ra potenþialului de
cooperare pe care-l oferã aceastã re pre-
zen tan þã este uriaºã.

Oa me nii de afa ce ri chi ne zi s-au plâns de
fap tul cã au to ri tã þi le no a stre nu sunt de s -
chi se pen tru dez vol ta rea re la þii lor rom â -
no-chi ne ze, mai ales din ca u za in flu en -
þei UE care a aten þionat sta tele mem bre
sã fie pru dente în re laþiile cu Chi na.
Cum co men ta þi?

Nu am au zit fãcându-se un astfel de co -
men ta riu. În ca li ta te de þarã mem brã a
Uniu nii Eu ro pe ne, Rom ânia tre bu ie sã res-
pec te pre ve de ri le va la bi le la ni ve lul între-
gii Uniu ni, iar acest fapt po ate pre supune,
poate un soi de pru denþã, dar nu o li mita-
re, o îngrã di re a vre u nei di men siu ni a re-
laþiei cu Chi na.

Care sunt do me nii le de in te res pen tru
partea chi nezã? Care sunt cele mai im -
por tan te in ve sti þii chi ne ze din Rom ânia
ºi la ce va loare se ri dicã?

Oa me nii de afa ce ri chi ne zi sunt in te re sa þi
sã in ve ste a scã în Rom ânia în pro iec te din
agri cul tu rã, teh no lo gia in for ma þiei, in fra -
structurã ºi ener gie. În urmã cu 2-3 luni,
re pre zen tan þii Gu ver nu lui Rom âniei au
di scu tat cu ofi cia lii chi ne zi cu pri vi re la un
me ca nism de fi nan þa re pen tru di ver se
pro iec te în par te ne riat rom âno-chi nez.

Dupã cum se ºtie, la ora ac tualã, Chi na este
a doua mare eco no mie a lu mii, in te re sa tã
sã fie pre zen tã prin in ve sti þii le sale pe to a te
me ri dia ne le, deci ºi în Rom ânia. Þara no a s -
trã are pen tru Chi na o mare importanþã
geo-stra te gi cã, prin de schi de rea la Ma rea
Ne a grã, care po a te fi un ter mi nal ve nind
din spre Chi na, dar ºi da to ri tã Du nã rii, care
este o cale de ac ces cã tre ini ma Eu ropei.

Se cu noaºte fap tul cã in ve sti þii le chi ne ze
în Rom ânia sunt de 2,5 ori mai mici decât
cele din Unga ria, spre exem plu, þarã a cã -
rei eco nomie este mai micã decât a Rom â-
niei, deci se mai po ate face fo arte mult în
ace a stã direcþie.

În 2011, po tri vit sta ti sti ci lor, în Rom ânia
se înre gi strau circa zece in ve sti þii sem ni fi -
ca ti ve chi ne ze care to ta li zau 160 milioane
de euro.

Astfel, cele mai im por tan te in ve sti þii chi ne -
ze în Rom ânia sunt: fir mele de co merþ din
Bucureºti Ma rele Zid ºi Ye Lin Activ, fie ca-
re cu un ca pital in vestit de 12 mi lioane de
euro, com pa nia de ma te ria le de con struc þii
Golden Way din Ju deþul Con stanþa – o in -
ve sti þie de 28 mi lio a ne de euro, fa bri ca de
biciclete Ricky din Ia lomiþa în care s-au in -
vestit 15 mi lioane de euro, o altã fa bricã de
bi ci cle te în Hu ne do a ra – o in ve sti þie de 20
milioane de euro. În ju deþul Bu zãu sunt 3
mari in ve sti þii chi ne zeºti: fa bri ca de þi ga re -
te Chi na Tobacco – cea mai mare in vestiþie
chi ne zã din Rom ânia – 40 mi lio a ne de
euro, o uni ta te de re ci cla re Gre en Fi ber Ta i -
wan, 10 mi lioane de euro ºi o com panie de
construcþii ºi co merþ, în care s-au in vestit 15 
mi lio a ne de euro.

În ju de þul Pra ho va, fa bri ca de ci lin dri de
im pri ma re Yun cheng Pla te Ma king este
re zul ta tul unei in ve sti þii de 7 mi lio a ne de
euro. Tot în Pra hova o altã in vestiþie chi ne-
zã im por tan tã în curs de re a li za re este cea
de 15 mi lioane de euro – un parc in dus-
trial cu ºapte hale in dustriale, într-una
dintre ace stea urmând sã fun cþioneze o fa -
bricã de prelucrare a PET-urilor din
material plastic.

Care sunt cele mai mari ob stacole pe care
in ve sti to rii chi ne zi le întâmpi nã în dez-
vol ta rea afa ce ri lor în Rom ânia?

În pri mul rând, le-aº numi im pedimente,
nu ne a pã rat ob sta co le, iar aici, aº enu me ra
orien ta rea in te re su lui Rom âniei, cu prio ri -
ta te spre in ve sti to ri pro ve ni þi din alte zone –
din Eu ropa, din Ame rica, sau chiar din
Africa, în con diþiile în care Chi na este mai
mult decât di spusã sã vinã sã in vesteascã în
Rom ânia. Apoi ar fi si ste mul bi ro cra tic din
Rom ânia ºi - în con se cin þã – di fi cul ta tea cu
care se lu creazã cu sta tul român, care ar tre -
bui sã-ºi efi cien ti ze ze ac þiu ni le.

Vã mul þu mesc!

ANCU ÞA STAN CIU

Din tre ac ti vi tã þi le 
ºi re zul ta te le
con cre te ale
ace stui
Bi rou amin tim:
Ø par ti ci pa rea la ma ni fe stã ri ex po -
zi þio na le în Chi na, în ve de rea pro-
mo vã rii ac ti vi tã þii Re pre zen tan þei;

Ø acor da rea de con sul tan þã pri-
vind atra ge rea dein ve sti þii chi ne ze în
România ºi co mer þul ex te rior bi la te -
ral între Rom ânia ºi Chi na; so li ci tã ri 
cu pri vi re la re a li za rea unei in ve sti -
þii cu pri vi re la im por tul de pa no u ri
so la re ºi cu pri vi re la achi zi þio na rea
de pro du se tex ti le din Chi na;

Ø publicarea pe site-ul CCI Pra ho-
va a opor tu ni tã þi lor de afa ce ri din
Chi na sau iden ti fi ca rea de par te neri
rom âni, la so li ci ta rea companii lor
chi ne ze;

Ø înre gi stra rea de so li ci tã ri de cã tre
fir me le rom âneºti de pro du se tex ti -
le, in sta la þii elec tri ce pen tru ilu mi -
nat, si s te me de pre lu cra re a ste ri lu-
lui, ener gie so la rã, ener gie eo lia nã; 

Ø so li ci tã ri de in for ma þii sau do-
cu men te pri vind iden ti fi ca rea sau
ac ti vi ta tea unor com pa nii chi ne ze;

Ø pro mo va rea în me diul de afa ce ri
chi nez a unor opor tu ni tã þi de afa-
ce ri pro pu se de com pa nii le rom â -
neºti;

Ø pre lua rea de so li ci tã ri de in for -
ma þii pri vind iden ti fi ca rea de
com pa nii pro du cã to a re din Chi-
na (pro du cã to ri po li pro pi le nã,
ine le me ta li ce, ma ro chi nã rie, foi
pla ca te cu zinc ºi pa no u ri MDF);

Ø eli be ra rea de do cu men ta þie în
ve de rea acor dã rii vi zei de in tra re
în Rom â nia pen tru oa me ni de
afaceri chi nezi, ca ºi pentru funcþio-
na ri ofi cia li. n

Mul te þãri eu ro pe ne vãd
Chi na ca fiind sal va to rul cri-
zei. Cum co men ta þi ?

"Chi na a spri ji nit ºi con ti nuã
sã spri ji ne þã ri le eu ro pe ne
afla te în di fi cul ta te eco no mi -
cã, prin achi ziþia de obli gaþiu-
ni în þãri pre cum Gre cia, Por-
tugalia, Ita lia ºi Spa nia. Este o
do rin þã fi re a scã, mai ales cã
U n i u  n e a
Eu ro pe anã
este cel mai
mare par te-
ner co mercial al Chi nei. De
ase me nea, Chi na a înce put sã
re nun þe la do la rii din re zer va
va lu ta rã în fa vo a rea mo ne dei
uni ce europene.

Aceste mã suri, în sine sunt de
na tu rã sã spri ji ne eco no mii le
europene, dar nu pot avea un
rol sal va tor. Sal va rea nu po a -
te veni decât din in teriorul
Uniu nii Eu ro pe ne, de la fie ca -
re stat aflat în dificultate, în
par te". n
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I
nteresul pen tru  Chi na a apã rut în
anul 2009, când, oda tã cu ma jorarea
su pra fe þe lor de viþã-de-vie in tra te pe
rod, ne-am dat seama cã tre buie sã gã -

sim ºi pie þe ex terne, pen tru cã cea in ternã
nu mai pu tea sã ab so ar bã între a ga pro-
duc þie, ne-a de cla rat do am na Io a na
Anghel, PR Ma nager al Jid vei Rom ânia.
Dom nia sa a adã u gat: “Cri za eco no mi cã ºi
faptul cã, în Eu ropa, mul te þãri au tra diþie
în pro du ce rea vi nu lui ne-au îndem nat sã
ne orien tãm spre pia þa Chi nei, care, afla tã
la înce put, pre zenta cele mai mari oportu-
nitãþi de creºtere. La sfârºitul anu lui 2009
am înce put ºi un pro iect de pro movare a
vi nu ri lor DOC Jid vei în Chi na, pro iect co-
fi nan þat de cã tre Uniu nea Eu ro pe a nã, Gu-
ver nul Rom âniei ºi com pa nia no a strã. A
fost un aspect de cisiv în im plicarea noas trã
în ace astã pia þã: pre zenþa la târgu ri ºi alte
eve ni men te spe cia li za te, con tac tul cu per-
so a ne din lu mea vi nu ri lor (atât di stri bu i -
to ri ºi im por ta to ri, cât ºi jur na liºti, so me -
lie ri, de gu stã to ri) ne-au arã tat han di ca pul
uriaº cu care ori ce com pa nie pro du cã to a -
re de vi nuri din Rom ânia ple acã pe pie þe le
ex ter ne: lip sa pro mo vã rii þã rii noastre
drept o þarã cu tra diþie în pro ducerea vi -
nului ºi care po ate su sþine un ni vel con -
stant ca li ta tiv ºi can ti ta tiv de vi nu ri”.

Din acest mo tiv, împre unã cu un par tener
chinez, “Jid vei”  a înfiin þat o fir mã care sã
se ocu pe de ex por tul vi nu ri lor com pa niei
româneºti în Chi na, cu se diul în Nin gbo
(pro vin cial Zhe jiang), de stul de apro a pe
de Shan ghai. Do am na Io a na Anghel ne-a
declarat: “Am fã cut astfel pri mul pas ºi am 
ofe rit po si bi li ta tea ce lor in te re sa þi sã achi-
zi þio ne ze vi nu ri de Jid vei în can ti tã þi mici
pen tru a te sta pia þa. Din pã ca te, for ma li tã -
þi le pen tru ob þi ne rea li cen þei de im port ºi
pen tru apro ba rea eti che te lor în Chi na au
durat de stul de mult, aºa cã pri mele 5 con -

tainere au fost gata de vânza re abia la
înce pu tul anu lui 2011. De atun ci lu cru ri le
au înce put sã me argã mai bine, deja am
înce put sã înþe le gem me ca ni sme le pie þei
de aco lo, de stul de ati pi ce da to ri tã mã ri -
mii Chi nei, dar ºi a di ferenþelor uriaºe de
na tu rã eco no mi cã ºi cul tu ra lã din tre zo ne -
le de sud, nord, vest, est.
Exportul ini þial ne-a ofe rit un stoc de stul
de mare, astfel încât în 2011 nu am tri mis
în China decât un nou con tainer, cu ace le
sortimente care s-au do vedit a fi cele mai
apre cia te. ªi aici a fost o pro blemã, în fun cþie
de zonã pre fe rin þe le erau me reu al te le, plus
cã noi sun tem pro du ca to ri de vi nu ri albe, iar
în Chi na, ur ma re a pro mo vã rii in ten si ve a
francezilor, pro porþia de vin roºu din vânzã ri
de þi ne ma jo ri ta tea (în jur de 80%).
Nu ne-am de scurajat, însã, am încer cat sã
pãstrãm me reu ide ea cã, totuºi, vi nul alb
este în creºtere, pe mã surã ce pia þa de vine
mai edu catã. Am pro movat vi nul de Jid vei,
dar, în ace laºi timp, am pro movat Rom ânia
ºi am încer cat sã evi denþiem ce anu me face
þara no a strã atât de po tri vi tã pen tru pro du -
cerea vi nului. Am reuºit sã ne gã sim anu -
mite niºe în zona de sud-est a Chi nei unde
tem pe ra tu ri le ri di ca te tot tim pul anu lui ºi
bucãtãria ba zatã pe fruc te de mare fac mult 
mai po trivit con sumul de vin alb”.
La înce putul ace stui an, “Jid vei” ºi-a for -
mat o re þea de vânzã ri în zo nele din Chi na
cele mai in te re san te pen tru com pa nie.
Are în con ti nua re di stri bu þie în Nin gbo,

dar fir ma româneascã a înce put sã abor -
deze ºi pro vincii ca Guan gdong ºi Fu jian,
dar ºi oraºe ceva mai nor dice, ca Da lian.
“Jid vei” tri mi te în con ti nua re vin în Chi-
na, Jid vei Nin gbo (com pania de ex port)
fiind, în acest mo ment sin gurul im porta-
tor de vi nuri Jid vei în Chi na. Do amna
Anghel ne-a mai spus: “Chiar dacã avem
di stri bu i to ri ce cum pã rã can ti tã þi mari de
vinuri, aceºtia pre ferã sã lase, în con tinua-
re, im por tul în se a ma no a strã. To a te ace s -
tea înse am nã cã per spec ti ve le pen tru vi-
nurile Jid vei în Chi na sunt din ce în ce mai
mari. Ide ea cu care am pornit de la înce -
put, de a face aici un bu siness via bil pe ter -
men lung, este încã valabilã ºi ca pãtã din
ce in ce mai mult con tur. Rom ânia re pre-
zintã în con tinuare pia þa cea mai mare
pentru vi nurile Jid vei, ceea ce este ºi nor -
mal, de oarece Jid vei este un brand 100%
rom ânesc, dar Chi na re pre zin tã o opor tu -
nitate uriaºã. Noi am ur mat un drum fi -
resc aici, la înce put am in vestit mai mult
decât am câºti gat, dar nu am fa cut ni ciun
com pro mis în pri vin þa ca li tã þii ºi am avut
ambiþia ca Jid vei sã ajun gã sã fie cu noscut
ºi aici, la fel ca ºi aca sa, toc mai pen tru ace astã
ca li ta te. Con su ma to rii ºi spe cia liºtii care
au in trat pânã acum în con tact cu vi nurile
no a stre în Chi na ne-au con fir mat aºtep tã -
rile ºi nu pu tem spe ra decât cã, pe vii tor, sã 
li se alã ture cât mai mul þi”.

IO A NA POPA

„România þara
vi nu lui” laAmba sada
Rom âniei la Be i jing
Amba sa da Rom âniei la Be i jing a
gãz du it la fi na lul lu nii apri lie 2012
un se mi nar de di cat pro mo vã rii vi-
nu ri lor rom âneºti, or ga ni zat de Bi-
ro ul de Pro mo va re Co mer cial- Eco-
no micã al Ambasadei în co la bo ra -
re cu Bi ro ul de Pro mo va re Co-
mer cia lã al Mi ni ste ru lui Co mer -
þu lui R. P. Chi ne ze. Au par ti ci pat
ºase companii din Rom ânia, pre-
zen te la Târgul in ter na þio nal
WINECHINA 2012 din ca pitala
R. P. Chi neze: Jidvei, Murfatlar,
Senator Wine, SC Vitipomicola
Sâmbureºti, Nazarcea, precum ºi
J&C Inter na tio nal Tra ding Shan-
ghai, com pa nie având ca pi tal rom â -
nesc în to ta li ta te, unul din di s tri bu i -
to rii vi nu ri lor rom âneºti pe pia þa lo-
ca lã. În de schi de rea se mi na ru lui,
am ba sa do rul Rom âniei E.S. dom nul
Doru Costea a fã cut o scurtã pre zen-
ta re a tra di þii lor isto ri ce le ga te de
cul tu ra vi þei de vie ºi pro du ce rea vi-
nu lui rom â nesc ºiasa lu tat de s chi de -
rea re a li za tã pe pia þa chi ne zã de fir-
me le rom âneºti de spe cia li ta te în ul-
ti mii ani.

Di rec to rul ge ne ral ad junct al Bi ro -
u lui de Pro mo va re a Co mer þu lui
din Mi ni ste rul Co mer þu lui al
R.P.Chinezã, Wu Tongdiao, a arã tat
cã pia þa chi ne zã a vi nu ri lor este în
con ti nuã ex pan siu ne ºi a arã tat cã
existã un in teres tot mai mare faþã
de pro du se le rom âneºti din ace astã
ca te go rie.

Com pa nii le rom âneºti ºi-au pre-
zen tat pro fi lul pro du se lor, dupã
care a avut loc o de gustare, în ca -
drul cã ru ia re pre zen tan þii par te -
ne ri lor chi ne zi au pu tut apre cia
di rect ca li ta tea vi nu ri lor ºi a pre-
zen tã rii ace sto ra.

În 2011, va lo a rea ex por tu ri lor româ-
neºti de vin în R. P. Chi nezã a fost
de cir ca 3 mi lio a ne de do la ri SUA,
faþã de 700.000 de do lari SUA, cât
înre gi stra se rã în 2009. n

“Jidvei” on the Chi nese mar ket

The company’s in terest in Chi na began in 2009, when, follo-
wing the ex pansion of the vi neyards, we re alized that we
ne e ded to also find fo re ign mar kets, be ca u se the do me stic

one wasn’t go ing to be enough to absorb our en tire output, said
Mrs. Ioana Anghel, PR Ma nager of Jid vei România. She went on to
say: “The economic crisis and the fact that in Eu rope, many co un-
tries have a winemaking tradition, have ca used us to turn to the
Chi ne se mar ket, which of fe red the big gest op por tu ni ties for
growth, as it is still in its early stages. At the end of 2009 we have also
begun a pro ject to pro mote the DOC Jidvei wi nes in Chi na, a pro ject
co-fi nan ced by the Eu ro pe an Union, the Ro ma nian go ver nment
and our company. It was a de cisive aspect in our in volvement on
this market: the presence in fa irs and ot her specialized events, the
contact with people in the wine industry (both re tailers and impor-
ters, as well as jo urnalists, wine waiters, wine ta sters) have shown us 
the huge han dicap which every winemaker in Romania starts with
when going abroad: the lack of advertising for our country as one
having tradition in the ma king of wine and one which can con-
stantly pro duce lar ge volumes of high quality wi nes”.

For that reason, together with a Chinese partner, “Jidvei” has set
up a company which wo uld handle the ex port of the wi nes of the
company in Chi na, headquartered in Ningbo (in the Zhejiang pro-

vince), quite close to Shanghai. Mrs. Io ana Anghel said: “In do ing
so, we have ta ken the first step and we have made it possible for
those who are in terested to buy small quantities of wine to test the
mar ket. Unfor tu na tely, the for ma li ties for ob ta i ning the im port li-
cense, and for the approval of the labels in Chi na took a rather long
time, so the first five con tainers were only re ady to sell in the be gin-
ning of 2011. Sin ce then, things have im proved, we have al ready
begun un derstanding the me chanisms of the market over there,
which is rat her atypical due to the size of Chi na, as well as due to
the huge eco no mic and cul tu ral dif fe ren ces bet we en the so ut hern,
northern, we stern and ea stern areas of the co untry.

The ini tial ex port of fered us a rather lar ge in ventory, me aning that in 
2011 we only sent to Chi na a new container, with the varieties of
wine which sold best. This po sed a pro blem as well, be cause the
preferences varied from one area to the next, and be sides, we are
makers of white wine, but in China, due to the heavy advertising of
the French, red wine accounts for ap proximately 80% of the sa les.

We didn’t lose hope ho wever, but we tried to pre serve the idea
that still, white wine is rising, as the market becomes in creasingly
more edu cated when it comes to wine. We have ad vertised the
Jidvei wi nes, but at the same time, we have pro moted Ro mania
and we tried to em phasize what ma kes our country so ade quate

for ma king wine. We ma naged to find cer tain ni ches in So -
uth-East China where the year-long high tem peratures and the
diet ba sed on se afood are a good fit for whi te wine”.

„Romania the country of wine” at the Romanian

Embassy in Beijing

At the end of April 2012, the Romanian Embassy in Be ijing hosted
a se mi nar in ten ded to pro mo te Ro ma nian wi nes, or ga ni zed by the
Economic and Trade Promotion Office of the Embassy, in coopera-
tion with the Commercial Promotion Office of the Ministry of Tra-
de of the People’s Re public of China. Six Ro manian companies at-
tended the WINECHINA 2012 International Fair held in the capi-
tal of Chi na: JIDVEI, MURFATLAR, SENATOR WINE, SC
VITIPOMICOLA SAMBURESTI, NAZARCEA, as well as J & C
Inter na tio nal Tra ding Shan ghai, a com pany with fully Ro ma nian
equity, which is one of the di stributors of the Romanian wines on
the local market. In the beginning opening of the se minar, the Ro-
manian ambassador H.E. Mr. Doru Co stea made a short presenta-
tion of the hi storical traditions of the vine growing and the making
of Romanian wines and has praised the inroads made in China by
the Romanian winemakers over the last few ye ars.

In 2011, Ro manian wine exports to the People’s Re public of China
amo un ted to ap pro xi ma tely USD 3 mil lion, com pa red to USD
700,000 in 2009.

Tran sla ted by CO SMIN GHIDOVEANU

“Jidvei” pe piaþa Chinei
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Nu avem ni ciun pro iect
In ter viu cu Ga briel Ghel me ge a nu, preºedin te le

În primul rând, vã rog sã-mi spuneþi
dacã au existat schimbãri, în ul tima pe -
rio a dã, în re la þii le din tre noi ºi Chi na…

Din ne fe ri ci re, în ul ti ma pe rio a dã, nu s-a
schim bat ni mic în re la þia din tre Rom ânia
ºi Chi na, în sen sul cã, din punct de vedere
eco no mic, sin gu rul aspect re le vant este
co mer þul bi la te ral. În acest co merþ a avut
loc o ate nua re a de fi ci tu lui ex port-im port:
în anul 2011 ex por tu ri le rom âneºti cã tre
China au cre scut cu apro ximativ 25%, în
timp ce im porturile au rã mas la ace laºi ni -
vel ca în anul 2010. În con secinþã, de ficitul
ba lan þei co mer cia le ex port-im port pen tru
anul 2011 este de 1 la 5,5. Spu neam “din
nefericire” pen tru cã nici pânã în pre zent
nu a fost pa rafat ºi nici nu se aflã într-un
sta diu avan sat de ne go cie re vre un pro-
iect co mun de in vestiþii în Rom ânia sau
atra ge rea, prin par te ne ria tul pu blic pri-
vat, a unei in ve sti þii ma jo re chi ne zeºti în
þara no a strã.

Totuºi, având în ve dere cã au tot fost or -
ga ni za te di ver se fo ru mu ri de di ca te re la -
þiilor din tre noi ºi Chi na ºi þinând cont
de fap tul cã recent aþi primit o de legaþie
de in ve sti to ri chi ne zi, care sunt do me -
niile de pe piaþa no astrã spre care aceºtia
se orien te a zã cu pre di lec þie?

Do me nii le pe care in ve sti to rii chi ne zi le
con si de rã de in te res sunt ener gia cla si cã -
re spec tiv re teh no lo gi za rea ter mo cen tra le -
lor ºi hi dro cen tra le lor, pre cum ºi re a li za -
rea de noi ca pa ci tã þi în ter mo cen tra le sau
hi dro cen tra le - ºi, mai ales, sec to rul ener-
giei ver zi - re spec tiv ener gie eo lia nã, fo to -
so la rã, bio ma sã etc.

Aþi men þionat cã nu existã ni ciun pro iect
de in vestiþii pa rafat ºi nici mãcar în ne -
go cie re avan sa tã. Totuºi, au exi stat di scu -
þii între par tea chi nezã ºi par tea rom ânã
re fe ri to a re la di ver se pro iec te… 

Este adevãrat, au avut loc di scuþii cu oca -
zia vi zi te lor re ci pro ce, începând cu anul
2010, la ni vel de prim-mi nistru, miniºtri
sau se cretari de stat, dar ele s-au li mitat
doar la enun þa rea pro iec te lor po si bil de
realizat în Rom ânia ºi, aºa cum am amintit
mai sus, nu exi stã ni cio ne gociere avansa-
tã în spe ran þa fi na li zã rii vre u nui pro iect. 

Guvernul chi nez a anunþat cã va in vesti,
în pe rio a da ur mã to a re, 10 mi liar de euro

în Eu ropa Cen tralã ºi de Rã sãrit… Cum ar 
tre bui sã re ac þio ne ze au to ri tã þi le no a stre
la acest anunþ?

Faptul cã Gu vernul chi nez a anun þat un
pro gram ime diat de in ve sti þii în va lo a re
de 10 mi liarde euro pen tru Eu ropa Cen -
tralã ºi de Rã sãrit nu tre buie sã in ducã
spe ran þa cã o par te din ace a stã va lo a re va
fi in vestitã în Rom ânia, ci tre buie sã ne
facã sã ne mo bilizãm ºi sã fim conºtien þi cã 
in trãm într-un si stem con cu ren þial cu ce-
lelalte þãri mem bre ale UE din ace astã
zonã ºi, ca ur mare, vor avea de câºti gat cei
care vor pre zen ta Chi nei pro iec te se rios
fun da men ta te ºi, bi neî nþe les, ºi atrac ti ve
din punctul de vedere al pro fitului pen tru
par tea chi ne zã. 

Cum a evo luat co mer þul bi la te ral în pri-
ma par te a ace stui an com parativ cu pe -
rio a da si mi la rã a lui 2011?

În pri mul tri mestru al ace stui an, faþã de
ace eaºi pe rio a dã a anu lui pre ce dent, ex-
portul rom ânesc s-a men þinut la ace leaºi
va lo ri cã tre Chi na Con ti nen ta lã ºi a scã zut
la 60% cã tre Hong Kong ºi 70% cã tre Tai-
wan. Din punct de vedere al im porturilor,
va lo ric, s-a men þi nut im por tul din Ta i wan.

În schimb, a scã zut cu 10% cel
din Chi na Con ti nen ta lã ºi cu
40% cel din Hong Kong. 

Anul tre cut, pe lângã ex portu-
ri le no a stre cã tre Chi na Con ti -
nen ta lã, de 390,3 mi lio a ne
euro, am ex portat cã tre Hong
Kong în valoare de 82,7 mi lioa-
ne euro ºi cã tre Taiwan, de 13,2
mi lio a ne de euro.

Aºadar, am avut o valoare to talã la ex port
de 486,2 mi lioane de euro.

Tot anul tre cut, din Chi na Con ti nen ta lã am
importat de 2,53 mi liarde euro, din Hong
Kong, de 12,9 mi lioane euro ºi din Taiwan,
de 167,6 mi lioane euro, astfel încât totalul
im por tu ri lor no a stre de pe pia þa chi ne zã
s-a ri dicat la 2,71 mi liarde euro.

În con cluzie, a fost un co merþ bi lateral în
va lo a re de apro a pe 3,2 mi liar de euro.

Pen tru mo ment, se ob ser vã o fo ar te micã
ate nua re a de fi ci tu lui co mer cial, mai ales
da to ri tã uºoa rei scã de ri a im por tu ri lor din
Chi na Con ti nen ta lã. 

Struc tu ra co mer þu lui bi la te ral a su fe rit
mo di fi cã ri?

Struc tu ra ex por tu ri lor ºi a im por tu ri lor nu
a su fe rit ni cio mo di fi ca re. În con ti nua re, în
pri vin þa im por tu ri lor, pri ma ca te go rie o re-
pre zin tã maºini le, uti la je le ºi echi pa men te -
le pen tru di ver se tran spor tu ri, ur ma tã de
ca te go ria pro du se lor pre lu cra te (ce se cla-
si fi cã dupã na tu ra ma te riei pri me), ur ma tã
de ca te go ria ar ti co le lor ma nu fac tu ra te di-
ver se, dupã care avem ca te go ria pro du se lor
chi mi ce ºi co ne xe ºi ca te go ria ma te ria le lor
cru de, ne co me sti bi le ºi fãrã com bu sti bi li.

La ex porturi, pe pri mul loc valoric se aflã
ca te go ria maºini lor ºi echi pa men te lor pen-
tru di ver se tran spor tu ri, ur ma tã de ca te go -
ria ma te rii lor cru de ne co me sti bi le ºi fãrã
com bu sti bil, apoi ur me a zã ca te go ria pro-
du se lor pre lu cra te (cla si fi ca te dupã ma te -
ria pri mã), ca te go ria pro du se lor chi mi ce ºi,
în fi nal, ar ti co le le ma nu fac tu ra te di ver se. 

Astfel, în con ti nua re, Rom ânia ex por tã ma-
terii pri me cu aport fo arte mic de pre lucrare
(va lo ri mi ni me ale mâi nii de lu cru fo lo si te la
re a li za rea ace stor pro du se). În schimb, din
Chi na pre do mi nã ar ti co le le cu grad înalt de
pre lu cra re ºi, bi neî nþe les, ma te rii pri me spe-
cifice cli matului ace stei þãri, cum ar fi bum -
bac, ca u ciuc, me ta le rare etc.

Ce in ve sti þii cu ca pi tal chi nez avem în
Rom ânia?

Pe pia þa rom âne a scã nu pu tem sem na la
decât apa ri þia fa bri cii de cãrã mi zi eco lo gi -
ce de la Ovi diu, ju deþul Con stanþa, “Long
Wall Brick”, în rest sunt in vestiþiile deja
con sa cra te: Fa bri ca de Þi gã ri din Ju de þul
Bu zãu - in ve sti to rul fiind Mo no po lul Tu-
tunului de Stat din Chi na, fa brica de bi ci-
clete “DH Sport” din Deva, ju deþul Hu ne-
do a ra, in ve sti þii le so cie tã þii “Ricky
Impex” SRL din Afu maþi, ju deþul Ilfov -
re spec tiv fa bri ca de bi ci cle te de la Mo vi li -
þa, jud Ia lo mi þa, ºi re þe a ua de de sfa ce ri ºi
ser vi ce pen tru bi ci cle te le pro du se pro prii
ºi pen tru im por tu ri le din Chi na de mo to -
re te, mo to ci cle te, scu te re ºi ATV-uri.

(con ti nua re în pa gi na 15)

Gru p
in ter mi ni ste rial
de lu cru pen tru
di na mi za rea
re la þii lor
rom âno-chi ne ze
Lu cian Isar, mi ni strul de le gat pen-
tru Me diul de Afaceri, a efec tuat o
vi zi tã ofi cia lã în Re pu bli ca Po pu la -
rã Chi ne zã, în pe rio a da 27-29 mai,
la in vi ta þia Mi ni ste ru lui Co mer þu-
lui din aceastã þarã. În ca drul discu-
þiilor cu Jiang Yaoping, vice mi nis-
trul pen tru re la þii cu Eu ro pa din
Mi ni ste rul Co mer þu lui R.P.Chi ne -
ze, s-a ana li zat sta diul re la þii lor bi-
la te ra le co mer cia le, fiind su bli nia tã 
importanþa pe care noul Gu vern al
Rom âniei o acor dã dez vol tã rii
com ple xe a pro iec te lor de co o pe ra -
re cu R.P.Chinezã.

Lu cian Isar a in for mat au to ri tã þi le
chi ne ze cu pri vi re la con sti tu i rea
Gru pu lui in ter mi ni ste rial de lu cru 
pen tru di na mi za rea re la þii lor
econo mi ce ºi co mer cia le din tre
România  ºi R.P.Chinezã. Au fost,
de ase me nea, pre zen ta te prin ci -
palele pro iecte de dezvoltare  ºi in -
vesti þii din Rom ânia în do me nii le
ener giei ºi in fra struc tu rii, su por -
tul ofi cia li lor chi ne zi pen tru de-
ter mi na rea im pli ca rii ac ti ve a
com pa nii lor chi ne ze în re a li za rea
acestora, precum  ºi pentru identi-
fi ca rea unor sur se de fi nan þa re,
fiind im por tant pen tru ma te ria li -
za rea ace sto ra. 

Cu aceastã ocazie a fost con venit  ºi
tex tul Acor du lui din tre Gu ver nul
Rom âniei ºi Gu ver nul R.P.Chi ne ze 
pri vind con so li da rea co o pe rã rii în
do me niul in fra struc tu rii, do cu -
ment ce ur meazã a fi sem nat în cel
mai scurt timp. Agenda vi zitei a
cuprins o serie de in talniri cu re -
pre zen tan ti ai in sti tu þii lor fi nan ciar
ban ca re Chi na Inve stment Cor po-
ration, Chi na EXIMBANK, Chi na
De ve lop ment Bank, Chi na Export
and Cre dit Insu ran ce Cor po ra -
tion-SINOSURE. Au fost analizate
me ca ni sme con cre te de fi nan þa re a
pro iec te lor de dez vol ta re avu te în
ve de re în Rom ânia, in clu siv cele
re fe ri to a re la li sta rea unor so cie tã þi.
To to da tã, Bãn cii de Dez vol ta re a
Chi nei i-a fost lan sa tã in vi ta þia
pen tru a de schi de o fi lia lã în
Rom ânia.

Fir ma chi ne zã SINOVEL Wind
Gro up Ltd., al do i lea pro du cã tor
mondial de turbine eo liene  ºi con-
sor þiul fir me lor rom âneºti C-Tech
SRL  ºi Ro kura SRL au sem nat, in
pre zen þa dem ni ta ru lui ro man, un
acord de co o pe ra re stra te gi cã, ce
pre ve de re a li za rea de ca pa ci tã þi
ener ge ti ce eo lie ne 
în re giu nea Do-
brogea, cu o ca -
pa ci ta te in sta la tã
to ta lã de 1200
MW, în pe rio a da
2012 – 2016, uti-
lizând echipa-
men te ºi ser vi cii 
fur ni za te de fir-
ma chi ne zã. n

"Impor tant, pen tru evo lu þia re la þii lor eco no mi -
co-financiare din tre cele douã þãri, este atra gerea
par te ne ri lor chi ne zi în pro iec te mari de in ve sti þii,
din cele pe care Gu vernul le-a enun þat ºi le-a pre -
zen tat ca prio ri tã þi în dez vol ta rea eco no mi cã a
Rom âniei. Pen tru a pu tea fi na li za un pro iect in-
ve sti þio nal în Rom ânia cu par te ne rii chi ne zi, este
ne vo ie de o stra te gie mi ni mã a Gu ver nu lui, o
strânsã co re la re a mi ni ste re lor de care de pin de fi-
na li za rea ori cã rui pro iect, co re la re care tre bu ie
fã cu tã la ni ve lul Pri mu lui Mi ni stru. Sun tem con-
vinºi cã, dupã re alizarea unui prim pro iect, par -

te ne rii chi ne zi vor cã pã ta încre de re ºi va fi mult
mai uºoarã dez vol ta rea ºi de ru la rea pro iec te lor
urmãtoare. Atâta vre me cât nu va fi o stra tegie
mi ni mã din par tea Rom âniei pri vind pro iec te le
pe care, cu si guranþã, do rim sã le dez voltãm cu
par tea chi ne zã, cât timp au to ri tã þi le cen tra le ºi lo-
cale nu vor acþiona co ordonat cu me diul de afa -
ceri pri vat din Rom ânia, nu pu tem sã ne aºtep-
tãm la in ve sti þii ma jo re chi ne ze în Rom ânia. Vom
rãmâne cu pã rerea de rãu cã, în ce lelalte þãri ale
Uniu nii Eu ro pe ne, Chi na face in ve sti þii ma si ve,
iar noi sun tem, în con ti nua re, oco li þi".
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de in ve sti þii cu Chi na
Camerei de Comerþ ºi Industrie România - Chi na

(ur ma re din pa gi na 14)

Sunt, de ase me nea, de men þio nat in ve s ti -
þii le în di ver se do me nii ale hol din gu lui
“F&J Grup” Rom ânia în do meniul in dus-
triei lem nu lui, a con struc þii lor ºi ma te ria -
le lor de con struc þii ºi a im por tu ri lor di ver-
se sub bran dul “Vortex”, cum ar fi elec tro-
ni ce le ºi elec tro ca sni ce le.

Aº mai pu tea men þiona, de ase menea, fa -
bri ca de ci lin dri de im pri ma re pen tru ori-
ce fel de ma terial “Yuncheng Pla te-Ma-
king”, de la Ploieºti.

În rest, to a te ce le lal te in ve sti þii cu ca pi tal
chinez din Rom ânia, care astã zi depãºesc
cu puþin va lo a rea de 400 mi lio a ne de do la ri,
la peste 10.000 de fir me ac tive la Re gistrul
Co mer þu lui, sunt in ve sti þii în do me niul
co mer þu lui en-gros sau en-de ta il. 

Care este ati tu di nea no u lui gu vern faþã
de re laþiile din tre noi ºi Chi na?

Atât din con tactele ºi întâlni rile la care am fost
so li ci ta þi, cât ºi din de cla ra þii le di verºilor
miniºtri, se po ate re marca fap tul cã noul gu -
vernestede schis ºidoreºte in ten si fi ca rea co la -
borãrii cu par tea chi nezã ºi, în spe cial atra ge-
rea unor in ve sti þii chi ne ze în Rom ânia. Exi stã
ac þiu ni ini þia te la ni ve lul tu tu ror mi ni ste re lor,
darre mar cãmînmodde o se bit ac þiu ni le între-
prin se la ni ve lul Mi ni ste ru lui Eco no miei, Co-
mer þu lui ºi Me diu lui de Afa ce ri, Mi ni ste ru lui

de Exter ne, Mi ni ste ru lui Cul tu rii ºi a Mi ni ste -
ru lui Tran spor tu ri lor ºi Infra struc tu rii (care
are în atri buþii ºi tu rismul).

În ace a stã si tua þie, Ca me ra de Co merþ
Rom ânia-RP Chi ne zã ºi, im pli cit, Casa
Rom âno-Chi ne zã ca u tã sã ar mo ni ze ze
pun cte le de ve de re ale au to ri tã þi lor cu po-
zi þia me diu lui de afa ce ri, în ve de rea cre ã -
rii unei plat for me co mu ne pen tru atra ge -
rea com pa nii lor chi ne zeºti în pro iec te le de
investiþii din Rom ânia. Am enun þat o mi -
ni mã stra te gie care tre bu ie su sþi nu tã în re-
la þii le cu par te ne rii chi ne zi. În acest sens,
este fo ar te im por tant sã arã tãm to a te di fi -
cul tã þi le ºi ne a jun su ri le din ca drul co la bo -
rãrii din tre cele douã þãri, lu cruri care au
in flu en þat ne ga tiv ºi nu au dus la fi na li za -
rea ni ciu nui pro iect de co la bo ra re. În ace-
laºi timp, cu noscând ne rãb da rea no a strã
de a con cre ti za cât mai re pe de ac þiu ni con-
cre te cu par tea chi ne zã, tre bu ie, din ne fe -
ri ci re, sã avem rãb da rea ne ce sa rã ºi sã
învãþãm din mo dul lor de ac þiune fãrã sã
ne pri pim, pen tru cã nici în acest caz nu
vom ajun ge la re zul ta te le do ri te. Este un
an greu, di ficil, pen tru cã a avut loc o
schimbare de Gu vern, au loc ale geri, în
noiembrie, în Rom ânia ºi, în ace laºi timp,
ºi în Chi na, în no iembrie, se va schim ba, în 
cea mai mare par te, con ducerea statului.
Aºadar, consider cã anul 2012 trebuie sã

fie un an serios de pregãtire,  iar
adevãratele rezultate nu vor putea fi
cuantificate decât începând cu primãvara
anului 2013.

Ce produse ar tre bui sã promovãm pe
pia þa chi ne zã?

Pen tru a pu tea pro mo va pro du se rom â -
neºti sau ofer te de servicii tre buie ca în ca -
drul ace lei stra te gii de spre care vor be am
la înce put sã fa cem un in ventar fo arte co -
rect atât a ceea ce România mai pro duce ºi
este via bil pen tru ex port, cât mai ales a
can ti tã þi lor care pot fi ofe ri te real pen tru
pia þa chi ne zã. În pri vin þa ser vi cii lor, tre-
buie sã sta bilim ce tre buie sã fa cem la ca pi-
tolul tu rism. La ora ac tualã, Chi na este în
curs de a de veni prin cipala þarã ca nu mãr
de turiºti externi. Este ne cesar sã fie fã cutã
o ana lizã, sã vedem dacã avem in frastruc-
tu ra pre gã ti tã pen tru ti pul de tu rist chi nez 
ºi, în spe cial, ce ca litate de ser vicii pu tem
asigura ºi la ce ni vel de pre þuri în com pa-
ra þie cu ce le lal te þãri ve ci ne eu ro pe ne ofe-
rim ace ste ser vi cii. De ase me nea, tre bu ie
sã fim fo arte aten þi ºi la ofer ta care mai este 
la di spo zi þia Au to ri tã þii de Va lo ri fi ca re a
Acti ve lor Sta tu lui, astfel încât ace a sta sã
fie pre zentã ºi pe pia þa chi nezã.

Mul þu mesc!

EMI LIA OLE SCU 

We have no pro jects for investments with Chi na
Inter view with Ga briel Ghel me ge a nu,

the pre sident of the Ro manian-Chinese Cham ber of Commerce and Industry of China

First of all, ple ase tell me whether there have
been any chan ges in our relations with Chi na…
Unfor tu na tely, la tely, not hing has chan ged in the
re la tion ship bet we en Ro ma nia and Chi na, me a -
ning that, from an economic point of view, the
only re levant aspect is bi lateral tra de. In this area,
there was a re duction of the export-import gap: in
2011, Ro ma nian ex ports to Chi na have in cre a sed
by ap pro xi ma tely 25%, whe re as im ports have re-
mained un changed compared to 2010. As a re sult,
the de fi cit of the im port-ex port tra de ba lan ce had
a ra tio of 1 to 5.5 in 2011. I use the words “un fortu-
nately” because it hasn’t been si gned after all this
time; in fact it isn’t even one joint-venture project
in Ro mania or any pro ject to attract any major in-
ve stment in Ro ma nia thro ugh a pri va te-pu blic
pri va te par tner ship agre e ment.
Still, con sidering that there have been various
fo rums de di ca ted to the re la tions bet we en us
and Chi na and considering that you have re -
cently re ce i ved a de le ga tion of Chi ne se in ve -
stors, what are the areas on our market which
they seem to favor?
The are as which Chi ne se in ve stors con si der of
interest are classic energy – spe cifically, the re to-
o ling of the exi sting ther mo e lec tric and hydro e -
lectric plants, as well as the de velopment of new
ones – and espe cially the sec tor of gre en energy -
respectively wind, so lar and bio mass energy etc.

What do you think sho uld be done for things to
evolve dif ferently, in a man ner which wo uld
lead to con cre te Chi ne se in ve stments in Ro ma -
nia?
What is im portant for the evolution of the eco-
no mic and fi nan cial re la tions bet we en the two
countries, is to attract the Chi nese partners into
major in vestment projects, of the ones which
the Government has already drawn up and pre-
sen ted as prio ri ties in the eco no mic de ve lop -
ment of Ro mania. In or der to be able to see thro -
ugh an investment project in Ro mania with the
Chinese partners, the re is a need for the gover-
nment to show that it has even the barest of stra-
te gies, a strong co o pe ra tion bet we en the mi ni -
stries which the completion of every pro ject de-
pends on, a cooperation which ne eds to be
achieved through the Pri me Mi nister. We are
convinced that, af ter one initial project were
com ple ted, the Chi ne se par tners wo uld gain
more con fi den ce and the de ve lop ment and im-
ple men ta tion of the fu tu re pro jects wo uld be far
easier. As long as the re isn’t go ing to be even a
hint of a strategy from Romania concerning the
projects which we de finitely want to de velop in
cooperation with the Chinese party, as long as
the central and lo cal aut horities don’t act in tan -
dem with the private bu siness sec tor of Ro ma-
nia, we can’t ex pect major Chi nese in vestments

in Ro mania. We will just be left with the re grets
that in the ot her countries of the European
Union, Chi na is ma king mas si ve in ve stments,
and we are still be ing ignored.
How did the bi lateral trade evolve in the first
part of this year, com pared to the si milar period
of 2011?
 In the first quarter of this year, com pared to the
same pe riod of the pre vious year, Ro manian ex -
ports to Chi na have remained ste ady, and those
to Hong Kong fell to 60% and tho se to Taiwan fell
to 70%. In terms of im ports, tho se from Taiwan
re ma i ned un chan ged. On the ot her hand, tho se
from Con tinental China fell 10% and those from
Hong Kong fell 40%. 
Last year, asi de from our exports to Con tinental
China, of 390.3 million Euro, we had ex ports of
82.7 mil lion Euro to Hong Kong and 13.2 million
Euro to Taiwan.
Therefore, we had a to tal amount of ex ports of
486.2 million Euro.
Also last year, we had im ports worth 2.53 bil lion
Euro from Con tinental China, 12.9 million Euro
from Hong Kong, and 16.7 million Euros from
Taiwan, meaning that our im ports from the Chi -
nese mar ket amo unted to 2.71 bil lion Euro.
As a result, the bilateral trade has amounted to
almost 3.2 bil lion Euro.
The re fo re, for the mo ment, a slight de cre a se of

the trade de ficit can be seen, espe cially due to
the slight drop in the imports from Continental
Chi na.
What kind of in vestments with Chi nese equity
do we have in Romania?
On the Romanian market we can only see the
ap pe a ran ce of the fac tory of eco lo gi cal bricks
of Ovidiu, in the co unty of Constanþa, called
“Long Wall Brick”. Other than that we have the 
al re ady known in ve st ments: the Ci ga ret te fac-
tory of the co unty of Buzãu – where the in ve-
stor is the State Tobacco Monopoly of China,
the “DH Sport” bicycle factory of Deva, in the
co unty of Hu ne do a ra, the in ve stments of the
company “Ricky Impex” SRL of Afu maþi, in
the co unty of Ilfov – and the bicycle factory of
Moviliþa, in the county of Ialomiþa, and the re-
tail and service network for the bicycles manu-
factured here and for the bikes, light mo-
torcycles, sco oters, and ATVs imported from
Chi na.
Also worth mentioning are the in vestments of
the “F&J Grup” Romania holding in the tim ber
in dustry, con struc tion and va rio us im ports un-
der the “Vortex” brand, such as electronics and
ho u se hold appliances.

Tran sla ted by
CO SMIN GHIDOVEANU

Chi na are re sur se 
fin ancia re
considerabile
"De le ga þia care toc mai ne-a vi zi tat
þara, re spec tiv de le ga þia Aso cia þiei
Po po ru lui Chi nez de Prie te nie cu
Po po a re le Lu mii, a avut în com po -
nenþã ca in vitaþi ºi un grup de cinci
oa me ni de afa ce ri din di ver se do-
menii, de la care au re zultat ur mã-
to a re le: do rin þa de par ti ci pa re în
pro iec te de dez vol ta re atât de ener-
gie cla sicã, cât ºi de ener gie verde, în
lu crã ri de in fra struc tu rã de to a te ti-
pu ri le, cât ºi în do me niul tu tu ror ti-
pu ri lor de con struc þii; co o pe ra rea ºi
re a li za rea de in ve sti þii în ori ce fel de
pro iec te de pro tec þia me diu lui ºi de
re du ce rea con su mu ri lor de ener gie; 
dez vol ta rea de ac ti vi tã þi de pro duc -
þie în Rom ânia pen tru re a li za rea de
obiec te de ma ro chi nã rie, pie lã rie ºi
încãl þã min te, in clu siv do rin þa de
achi zi þio na re a unor bran du ri de
tra di þie lo ca lã; co o pe rã ri în do me -
niul agri cul tu rii ºi in du striei chi mi-
ce, în spe cial în in du stria ex plo zi bi -
li lor fo lo si þi în in du stria ex trac ti vã.
Putem evidenþia fap tul cã ºi o par te ºi
ce a lal tã îºiafir mãdo rin þa deco la bo ra -
re re ciprocã. În ori ce caz, un lucru este
sigur - China di spune în acest mo -
ment de re sur se fi nan cia re con si de ra -
bile ºi este într-o mare ex pansiune eco -
no mi cã în afa ra gra ni þe lor ei. În ace a s-
tã si tuaþie, numai de noi de pinde dacã
vom pre zen ta pro iec te ºi ofer te cu
ade vã rat via bi le ºi, re pet, pen tru a pu-
tea fi lua te în considerare de par tea
chi ne zã, ele tre bu ie sã fie fo ar te bine
fundamentate ºi sã nu mai rãmânã, ca
pânã acum, doar la stadiul de
«enunþuri de opor tu ni tã þi»”.n




