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"JAPONIA ESTE O }AR~ FASCINANT~ PRIN NIVELUL DE DEZVOLTARE, ÎNDEOSEBI
TEHNOLOGIC, PRIN AMESTECUL ÎNTRE MODERN {I TRADI}IONAL, PRIN COEZIUNEA
SCOCIAL~ {I SOLIDARITATEA JAPONEZILOR {I A CLASEI  POLITICE ÎN AP~RAREA

PRESTIGIULUI NA}IONAL."
În vizit` la ambasadorul României la Tokyo, domnul Ion Pascu.

Cu ocazia recentei noastre c`l`torii \n
Japonia l-am vizitat pe domnul Ion
Pascu, ambasadorul actual al Romåniei
\n Japonia, pe care-l cuno[team \nc` de
cånd a lucrat la Stockholm, cu probleme
de presa, printre altele. Am asistat cu
acest prilej, pe 4 mai, la o recep]ie oferit`
de Ambasada Romån` \n onoarea unor
oameni de afaceri japonezi. Cu aceast̀
ocazie, soprana Mioara Cortez, aflat` \n
Japonia pentru sus]inerea unor concerte
\n aceast` ]ar`, a prezentat un recital
pentru oaspe]ii ambasadei, interpretånd,
printre altele, [i un minunat cåntec
tradi]ional japonez, "Sakura", spre
bucuria [i emo]ia oaspe]ilor.

Silvia Constantinescu: Stimate domn
Ion Pascu, de[i v-am cunoscut la
Stockholm, unde lucra]i în cadrul
ambasadei române ca secretar I, v-   
am prezentat cititorilor mei de la
CURIERUL ROMÂNESC abia în
1999, num`rul 2, atunci când era]i
Secretar de Stat în Ministerul
Afacerilor Externe. {tiu c` a]i
activat în cadrul Ambasadei
Române din Anglia, unde a]i fost
consilier. De la Stockholm la Londra [i apoi la
Tokyo este o diferen]` mare de tradi]ii, exprimate
prin modul diferit al oamenilor de a se comporta.
Cum vede]i Japonia comparat` cu celelalte ]`ri în
care a]i lucrat pân` acum?

Ion Pascu: Desigur, între actuala mea misiune la
Tokyo [i experien]ele anterioare la Stockholm [i
Londra exist` deosebiri considerabile. Japonia
prezint` unele particularit`]i pentru care [i
acomodarea mea aici s-a dovedit mai dificil` decât
în Suedia [i Marea Britanie. A[ men]iona, în acest
sens, mediul social [i cultural diferite, dificult`]ile de
comunicare [i în]elegere a spiritului nipon datorit`
necunoa[terii limbii japoneze [i, nu în ultimul rând
pentru mine, sentimentul obsedant al dep`rt`rii de
]ar`. Altfel, Japonia este o de ]ar` fascinant` prin
nivelul de dezvoltare, îndeosebi tehnologic, prin
amestecul între modern [i tradi]ional, prin coeziunea
social` [i solidaritatea japonezilor [i a clasei politice
în ap`rarea prestigiului [i interesului na]ional.
Impresioneaz`, de asemenea, comportamentul
japonez extrem de amabil [i primitor, solicitudinea
cu care japonezii vin în întâmpinarea dorin]elor de
cunoa[tere ale str`inilor [i încearc` diminuarea
propor]iilor [ocului cultural al acestora. A[
men]iona, totodat`, modul eficient [i respectul cu
care japonezii valorific` resursele (naturale, spa]iul
de locuit, etc.), sensibilitatea deosebit` pentru
natur`.

S.C.: Ce activit`]i întreprinde]i în cadrul ambasadei,
pe plan economic, politic [i cultural, pentru ca
rela]iile româno-japoneze s` se dezvolte favorabil
pentru ambele ]`ri ?

I.P.: Dezvoltarea rela]iilor cu Japonia reprezint` o
prioritate a guvernului român, cooperarea cu a doua
putere economic` a lumii completând în mod fericit
eforturile României de integrare european` [i euro-   
atlantic`. Dup` 1989, dialogul politic, cooperarea
economic`, schimburile culturale, educa]ionale [i
tehnico-[tiin]ifice între cele dou` ]`ri au avut o
evolu]ie ascendent`. Guvernul Japoniei a sprijinit
constant autorit`]ile române în înf`ptuirea reformei
economice, Japonia acordând României în aceast`
perioad` un volum considerabil de asisten]`
financiar` [i tehnic` sub form` de credite pe termen
lung cu dobând` preferen]ial`, credite nerambur-   
sabile, dona]ii, studii de fezabilitate, expertiz` [i
cursuri de preg`tire în diverse domenii. Chiar la

începutul lunii martie a.c. a fost semnat cel de-al 3-   
lea  acord de împrumut pentru un credit de 221
milioane dolari, destinat moderniz`rii c`ii ferate

Bucure[ti-Constan]a.
Desigur, dezvoltarea
schimburilor comerciale
[i cre[terea investi]iilor
japoneze în România,
aflate la un nivel sc`zut
în prezent, reprezint`
preocup`ri centrale ale
ambasadei. Folosim în
acest scop toate
posibilit`]ile pentru
promovarea exporturilor
române[ti, cum ar fi
particip`rile la târgurile
[i expozi]iile
interna]ionale din

Japonia, organizarea de misiuni economice,
informarea firmelor din România [i sprijinirea lor
pentru folosirea oportunit`]ilor de afaceri pe pia]a
japonez`, o larg` prezentare a ofertei române[ti de
produse, inclusiv prin ac]iuni promo]ionale
organizate în saloanele ambasadei. Oferta
programului de privatizare, oportunit`]ile pentru
investi]ii directe [i îndeosebi politica guvernului

român de îmbun`t`]ire a
climatului de afaceri în
România au sporit [i interesul
firmelor nipone pentru
economia româneasc`. În
afar` de KOYO SEIKO,
TOMEN [i SUMITOMO, care
au investit deja în ]ara noastr`,
ITOCHU, firme din Grupul
TOYOTA [i alte mari
companii japoneze poart`
discu]ii pentru realizarea unor
importante proiecte în
România. În prima parte a
lunii iunie a.c. urmeaz` s`
aib` loc la Tokyo un seminar
pentru promovarea investi]iilor
japoneze în România, cu
participarea ministrului român
al dezvolt`rii [i prognozei,
pre[edintelui Camerei de
Comer] [i Industrie [i a unui
num`r de 12 firme române[ti.
Sporirea prezen]elor culturale
române[ti în Japonia

reprezint` un alt domeniu de c`ut`ri. În condi]iile
cunoscute ale unor constrângeri de ordin financiar,
amplificate de distan]a mare dintre cele dou` ]`ri, au
fost realizate [i în acest an unele ac]iuni care s-au
bucurat de mare succes. Este vorba de turneele
Orchestrei de Camer` a Filarmonicii George Dima
din Bra[ov, sopranei Mioara Cortez [i tenorului
Robert Nagy, publicarea cu contribu]ia nemijlocit` a
unui membru al ambasadei a unei c`r]i despre via]a
[i opera lui Ciprian Porumbescu, sau organizarea în
spa]iile ambasadei a expozi]iei pictorului japonez
Sasaki Shimpei, cuprinzând lucr`ri inspirate din
desele sale c`l`tori prin România.
Având în vedere c` revista dumneavoastr` se
adreseaz` în primul rând românilor de peste hotare,
a[ dori s` adaug faptul c`, de[i nu de]inem date
statistice exacte, comunitatea român` din Japonia
este mic` dar în continu` cre[tere, un segment
important fiind reprezentat de tineri care vin la studii
[i speciali[ti în diverse domenii, cum ar fi tehnologia
informatic`.
Potrivit unei statistici japoneze, în anul 2000 au
lucrat în Japonia 21 cercet`tori [tiin]ifici, 12 cadre
didactice [i 38 tehnicieni, plasând România pe o
pozi]ie bun` în lista ]`rilor europene.                       �

Domnul Mitsuo Maruyama, pre[edintele companiei GOKO Mfg, unul dintre marii oameni
de afaceri din Japonia, de vorb` cu domnul ambasador Ion Pascu [i Silvia Constantinescu
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Soprana Mioara Cortez [i domnul ambasador Ion Pascu înconjura]i de oaspe]i japonezi.
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