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CLARA ROTESCU, PREªEDINTELE FRDVA:

„Nu trebuie sã plãtim
un ministru ca sã facã
muncã de contabil”

Deducerea participãrilor la târguri
din cheltuielile firmei nu intrã în
competenþa ministrului Economiei,
iar pentru a anunþa acest lucru nu tre-
buie plãtit un ministru pentru cã este
munca unui contabil, a declarat Cla-
ra Rotescu, preºedintele Federaþiei
Române de Design Vestimentar ºi
Accesorii (FRDVA).

Declaraþiile domniei sale vin dupã
ce Claudiu Nãsui, ministrul Econo-
miei, a postat pe o platformã de so-
cializare lista cu toate contractele de
anul trecut privind participarea la
târgurile internaþionale.

Clara Rotescu a subliniat: „Mi se
pare inimaginabil ºi insultãtor sã di-
scuþi cu un ministru de resort pe o
platformã de socializare unde «piþi-
poancele» îºi pun ciorbele ºi vacan-
þele de lux. Vrem sã ºtim ce îºi
doreºte acest ministru al Economiei
ºi care sunt acþiunile sale în afarã de
acest atac justiþiar”.

Preºedintele FRDVA considerã
cã atunci când vii la ministerul eco-
nomiei, trebuie ca în drum spre mi-
nister sã te gândeºti bine dacã îþi
poþi ajuta þara cu ceva sau o sabote-
zi voit.

„Aº vrea sã ºtiu de ce îºi ia salariu
în acest moment acest ministru al
Economiei ºi de ce avem cinci secre-
tari de stat la acest minister nefun-
cþional. Ce face acest minister în
acest moment pentru mediul antre-
prenorial?”, a adãugat Clara Rote-
scu.

Aceasta considerã cã întreaga in-
dustrie este pusã la zid ºi este foarte
grav faptul cã este nevoie de justifi-
care pentru cã cei din industrie îºi do-
resc sã munciascã ºi cã þara are drep-
tul la comerþ extern.

„Suntem într-o situaþia absolut
paradoxalã în care trebuie sã-i ex-
plicãm unui ministru al Economiei
cã de fapt comerþul extern este un
motor economic extrem de impor-
tant”, a subliniat reprezentanta
FRDVA.

Clara Rotescu a mai spus cã pro-
gramul de promovare la export este
unul de imagine la care au acces toa-
te firmele din toate domeniile de ac-
tivitate care produc ceva în România
cu valoare adãugatã.

Domnia sa a afirmat: „Rezultatele
oferite de programul de promovare
la export pentru noi au fost enorme.
Acestea sunt cuantificabile prin evo-
luþia firmelor, prin numãrul mare de
angajaþi, prin cifrele la export, dar ºi
necuantificabile prin imaginea adusã
þãrii”.

În opinia preºedintelui FRDVA,
oprirea programului de susþinere a
firmelor care merg la export ºi culpa-
bilizarea tuturor participanþilor la
program aduce deservicii de imagine
extraordinare firmelor româneºti în
detrimentul celor strãine ºi este o sa-
botare conºtientã ºi voitã a acestor
companii.

Totodatã, Clara Rotescu a explicat
cã acest program este perfectibil, dar
este unul „made in Romania”, care ar

trebui sã ofere predictibilitate pentru
ani.

Domnia sa a spus: „Federaþia
Românã de Design ºi Accesorii re-
prezintã branduri româneºti care la
ora actualã prin acest program de
promovare la export se aflã printre
branduri importante din afarã. De
exemplu, Maria Lucia Hohan este
prezentã pe toate site-urile impor-
tante de afarã ºi a mers ani la rând la
târgurile din afarã. De asemenea,
Ersa Atelier, un brand de rochii de
mireasã care a reuºit sã se facã cuno-
scut ºi acum se aflã în toate magazi-
nele importante din Rusia, din Core-
ea. Am ajuns ca oamenii sã stea la
rânduri pentru a lua comenzi de la
noi ºi, în acelaºi timp, sã fim arãtaþi
cu degetul cã ajungem sã ne aflãm la
târguri pe banii statului, unde sã nu
uitãm cã statul susþine doar standu-
rile”.

Preºedintele FRDVA a mai subli-
niat cã designerii care au reuºit totuºi
sã meargã recent la Paris sunt pre-
zentaþi ca niºte infractori care au
împãrþit banii statului, deºi finanþa-
rea oferitã de stat nu ajunge la antre-
prenori.

„A devenit ruºinos sã ne ducem sã
reprezentãm România undeva. Si-
tuaþia în care ne aflãm ºi discuþiile în
care suntem arãtaþi cu degetul creazã
o stare generalã de nonsens. Dacã
aceastã þarã nu va mai putea fi identi-
ficatã pe hartã ca þara brandurilor
spre exemplu Gem de Topoloveni,
Cris-Tim, Gicã Hagi, Rhea Costa sau
Clara Rotescu, ce vom deveni? Þara
culegãtorilor de sparanghel pentru
Germania?”, a punctat Clara Rote-
scu.

Domnia sa a precizat cã încet,
încet pare cã þara noastrã „se vrea
furnizoare de sclavi pe plantaþiile al-
tora”.

De altfel, Clara Rotescu a þinut sã
aducã la cunoºtinþã cã zilele acestea
se desfãºoarã la Moscova unul dintre
cele mai mari târguri de textile ºi
unde Italia susþine prin ajutoare de
stat identice cu cele prevãzute în pro-
gramul României de export 100 de
branduri italiene, iar Spania susþine
70 de branduri spaniole.

„Faptul cã firmele merg la aceste
târguri în numãr mare sub pavilion
naþional înseamnã un bun naþional,
brandurile sunt un bun naþional care
fac identitatea þãrilor extrem de va-
loroasã, atractivã ºi creazã un efect
uriaº de aureolã asupra þãrilor de
origine. Când merg multe firme
unele importante, unele de imagine
alãturi de unele mici, la început de
drum, acest efect de aureolã se regã-
seºte asupra întregii industrii ºi
întregii þãri”, a afirmat preºedintele
FRDVA.

Totodatã, Clara Rotescu a amin-
tit cã Eduard al III-lea a pus în Ca-
mera Lorzilor o pernã de lânã, care
existã pânã astãzi, ca simbol care sã
aminteascã în permanenþã cã isto-
ria Angliei este clãditã pe industria
de lânã ºi pe creºtere a oilor. În ace-
laºi timp, Anglia exporta lânã de
cea mai bunã calitate industriaºilor
florentini care puneu umãrul sã cre-
eze brandul Made in Italia. Vâzând
aceste lucruri, în Franþa s-a fãcut o
infuzie uriaºã de capital în toate
dantelãresele din jurul Parisului ºi
astfel s-au creat produsele Made in
France.

„Acesta este începutul industriei
luxului. Industria luxului începe cu
susþinerea de la stat ºi pânã în ziua de
astãzi statele europene susþin în con-
tinuare industria luxului”, a eviden-
þiat Clara Rotescu.

Domnia sa a prezentat ºi estimã-
rile cu privire la aºteptãrile din in-

dustria luxului. Deºi Italia a avut o
scãdere de 40% a industriei luxu-
lui la export, Spania 80%, iar Fran-
þa de 75%, se estimeazã cã indu-
stria va creºte de de 1,5 milioane
de dolari în 2020, la 2,25 trilioane
de dolari pânã în 2025 pentru haine
ºi pantofi numai în zona Asia, re-
giunea Pacific, iar în SUA creºte-
rea este preconizatã la 363 de mi-
lioane de dolari.

Preºedintele FRDVA a precizat
cã ºi România avea în plan sã intre
pe piaþa din SUA, dar din cauza
pandemiei accesul a fost restricþio-
nat.

Totodatã, aceasta a precizat cã in-
dustria de lux înseamnã cifre mari ºi
presupune o susþinere a brandurilor
ca politicã de stat.

Clara Rotescu a mai declarat cã, în
acest moment, ministrul Economiei
ºi industria trebuiau sã se afle la o
masã a discuþiilor ºi sã stabileascã
strategii ºi soluþii pentru a ajuta fir-
mele româneºti din aceastã industrie
grav lovitã neexistând evenimente,
neexistând o industrie de lux manife-
statã, toatã planeta fiind aproape
închisã, însã a fost tãiat ºi singurul
program de export fãrã sã fie înlocuit
cu nimic altceva.

Preºedintele FDRVA a dat exem-
plu China care investeºte 45 de mi-
liarde de dolari în retehnologizarea
industriei textile ºi toate fabricile
îºi iau mãsuri pentru asigurarea
unui sector de producere a materia-
lelor sustenabile, dar a trecut în re-
vistã ºi ajutorul de 57 de miliarde
de dolari pentru revitalizarea indu-
striei textile oferit, în ultimii 5 ani,
industriei din Rusia ºi în tot spaþiul
ex-sovietic.

Clara Rotescu a mai spus cã prin
participarea la târguri, firmele
reuºau sã obþinã contracte ºi comenzi
importante care însemna supravieþu-
ire peste an.

”În acest moment suntem puºi în
faþa faptului cã trebuie sã ne redi-
mensionãm tot efortul nostru finan-
ciar pentru a gãsi o posibilitate sã
supravieþuim acestui an, acestei gu-
vernãri ºi acestei paradigme în care
funcþionãm la momentul actual”, a
adãugat Clara Rotescu.

A.T.

COSTICÃ T. MUSTAÞÃ,
PREªEDINTELE CCIB:

”Dacã nu vom fi
prezenþi la târguri
ºi expoziþii
internaþionale, nu
vom exista”
(urmare din pagina 1)

De multe ori, cifrele statistice ne
aratã un anumit nivel al exporturi-
lor, dar trebuie sã avem în vedere
faptul cã România a exportat mulþi
ani la rând materie primã - buºteni,
gaze naturale, cereale, carne, produ-
se cu valoare adãugatã foarte micã.
Este bine sã fim prezenþi pe pieþele
externe cu tehnologii, cu echipa-
mente, cu alte produse realizate în
concepþie proprie. În România încã
existã societãþi cu un mare poten-
þial, care sunt furnizori agreaþi pen-
tru giganþii lumii. Avem fabrici care
produc echipamente pentru General
Electric, Siemens, ThyssenKrupp.
România are potenþial sã fie prezen-
tã pe piaþa internaþionalã”.

Costicã T. Mustaþã menþioneazã
cã România ocupã locul al 15-lea în
UE dupã volumul exporturilor de bu-
nuri ºi se aflã în Top 10 al celor mai
afectate þãri din punct de vedere al
scãderii exporturilor (-10% în 2020).
”Acest lucru nu ne bucurã în niciun
fel. Noi, în calitate de reprezentanþi
ai oamenilor de afaceri din România,
trebuie sã sprijinim companiile au-
tohtone, sã susþinem activitãþile ace-

stora ºi sã promovãm oferta lor pe
pieþele internaþionale”, spune oficia-
lul CCIB.

În opinia sa, mare parte din noua
echipã de la Ministerul Economiei
”nu are potenþialul ºi cunoºtinþele
care sã îi permitã analizarea într-un
mod global a situaþiei participãrii
României la târguri ºi expoziþii”.

”Companiile cer
de la autoritãþi mãsuri
coerente, consecvente ºi
conjugate”

Oamenii de afaceri autohtoni soli-
citã de la autoritãþi mãsuri coerente,
consecvente ºi conjugate, conform
oficialului CCIB, care subliniazã:
”Societãþile comerciale ne spun cã
sunt flexibile, au iniþiativã, dar gu-

vernanþii trebuie sã le sprijine”. Po-
trivit domniei sale, statul trebuie sã
investeascã în mediul privat prin mã-
suri menite sã asigure lichiditãþi ºi fi-
nanþãri; prin simplificarea ºi clarifi-
carea procedurilor necesare pentru
accesarea diverselor programe gu-
vernamentale; prin automatizarea
procedurilor de evaluare a dosarelor
depuse de companii; prin scurtarea
perioadei de procesare pentru credi-
tele bancare acordate în cadrul diver-
selor axe de finanþare; prin relansa-
rea programului de promovare a ex-
por tu lu i º i a programului de
internaþionalizare.

”Retragerea prematurã ºi

bruscã a sprijinului

acordat în pandemie ar

conduce la un val de

falimente”

Autoritãþile au sprijinit într-o oa-
recare mãsurã agenþii economici în
timpul pandemiei de coronavirus,
spune domnul Costicã T. Mustaþã,
amintind de acordarea de credite cu
garanþii de stat ºi dobândã subven-
þionatã pentru capital de lucru; pre-
vederile privind ºomajul tehnic; si-
stemul de muncã flexibilã ºi liniile
de finanþare pentru IMM-uri sau
alte categorii de companii. Însã,
conform domniei sale, ”dacã ne ui-
tãm la membrii UE, constatãm cã
aco lo sume le a loca t e pen t ru
depãºirea acestei etape sunt mult
mai mari decât cele din þara noa-
strã”.

În plus, reprezentantul CCIB
avertizeazã cã retragerea prematurã
ºi bruscã a sprijinului statului - acor-
dat în perioada pandemiei - ar condu-
ce la un val de falimente.

”România ar trebui

sã punã un accent

deosebit pe relaþiile cu

þãrile non-UE”

Costicã T. Mustaþã aduce în aten-
þie faptul cã CCIB, împreunã cu Ca-
merele de Comerþ judeþene ºi Came-
ra de Comerþ ºi Industrie a Rom-
âniei (CCIR), organizeazã diverse
acþiuni, webinarii, întâlniri online
între oameni de afaceri, ca sã punã
în contact antreprenorii români cu
cei din þãrile UE ºi în special din
cele non-UE.

”Atrag atenþia guvernanþilor cã
România ar trebui sã punã un ac-
cent deosebit pe relaþiile cu þãrile
non-UE, pentru cã acolo sunt pieþe
pe care noi putem penetra mult mai
uºor, pieþe pe care, istoric, Rom-
ânia a fost prezentã, unde antrepre-
norii locali ºi guveranþii cunosc
þara noastrã”, precizeazã oficialul
CCIB, concluzionând: ”Trebuie sã
accentuãm aceste demersuri ºi sã
încercãm sã organizãm cât mai
multe acþiuni pe pieþele þãrilor
non-UE”. n

„Aº vrea sã ºtiu de ce
îºi ia salariu în acest

moment acest ministru
al Economiei ºi de ce

avem cinci secretari de
stat la acest minister
nefuncþional. Ce face
acest minister în acest
moment pentru mediul

antreprenorial?”,
a adãugat

Clara Rotescu.

MIHAI PÃSCULESCU, PREªEDINTELE FEPAIUS:

“Guvernul nu a acordat niciun sprijin pentru salvarea
acestei industrii”

Guvernul nu a acordat niciun
sprijin producãtorilor de textile ºi
confecþii în timpul pandemiei Co-
vid-19 pentru a salva industria, a
punc ta t Miha i Pãscu le scu ,
preºedintele Federaþiei Patronale a
Textilelor, Confecþiilor ºi Pielãriei
(FEPAIUS).

Mihai Pãsculescu a declarat:
“Sectorul a fost cel mai afectat de
pandemia de anul trecut, pentru cã au
dispãrut cam 30% dintre firme iar re-
stul lucreazã la o capacitate de 20%
pânã la 50%. Problema principalã
este cã Guvernul nu a acordat niciun
sprijin ca sã salvãm aceastã indu-
strie. Sã ne dea comenzi de stat aºa
cum lucrãm pentru Franþa, Germa-
nia, Italia - echipamente militare
pentru jandarmerie. Au zis cã nu au
bani. Inclusiv echipamentele medi-
cale pe care le facem la ora actualã le

exportãm sutã la sutã. Este adevãrat
cu materia primã a clienþilor, pentru
cã nu avem materie primã în þarã.
Statul nu a comandat absolut nimic
de la aceste fabrici”.

Preºedintele FEPAIUS a adãu-
gat: “Privind programul de export
(…) moda este ceva inovativ, crea-
tiv, care se schimbã de la an la an.
Pentru programul de primãva-
rã-varã, trebuie sã te duci la târg în
primul trimestru, pentru a avea de
lucru în primul trimestru al anului
urmãtor. Dacã te duci în toamnã, ai
de lucru în toamna anului viitor.
Tocmai de aceea am insistat sã ni se
dea acele 75 de milioane (n.r. de
lei) credite de angajament, care nu
înseamnã cheltuieli în anul acesta,
ci înseamnã cã, potrivit procedurii,
putem sã facem licitaþiile în sep-
tembrie-octombrie pentru primul

trimestru din 2021, ca sã avem de
lucru în 2022. Vã daþi seama cã, în
felul acesta, riscãm sã nu avem de
lucru nici în 2022 ºi, efectiv, sã di-
sparã aceastã industrie”.

Un alt lucru la care preºedintele
Federaþiei Patronale a Textilelor,
Confecþiilor ºi Pielãriei a fãcut refe-
rire þine de schema de organizare de
la Ministerul Economiei.

“S-au separat instrumentele de
promovare, de comerþ exterior, de
consilierii economici. Nu mai sunt
în acelaºi departament ca pânã
acum, ºi am impresia cã se vrea de-
sfiinþarea singurului parteneriat pu-
blic-privat din România, care este
consiliul de export, în care de o par-
te a mesei stau patronatele exporta-
toare, iar de cealaltã, conform legii,
stau miniºtrii, secretari de stat (…).
Refuzã sã vinã la aceastã ºedinþã, sã
se informeze mãcar despre ce se
întâmplã în economia realã”, a spus
Mihai Pãsculescu, adãugând:
“Domnul ministru a aruncat în piaþã
niºte lucruri total neadevãrate. Nu-
mai în sectorul pe care-l reprezint,
ca sã mergi la un târg, sã faci o co-
lecþie, sunt cheltuieli de 20-25.000
de euro pe materii prime, design ºi
altele, iar statul vine cu 3-4.000 de

euro, cât costã închirierea spaþiului.
A zis cã se face turism. Este o nebu-
nie sã spui aºa ceva”.

De asemenea, Mihai Pãsculescu
s-a referit la Programul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã.

“Zilele acestea am început sã lu-
crãm, cu Ministerul Economiei, cu
patronatele, pentru programul de re-
zilienþã. Trebuie sã încercãm sã fa-
cem ceva strategic, care ar trebui di-
scutat ºi în CSAT, pentru a avea o fi-
laturã, o þesãtorie de lânã, una de
bumbac. Mãcar sã fie sub egida ar-
matei, dar sã fie ceva strategic”, a
spus Mihai Pãsculescu.

Din punctul sãu de vedere, reabili-
tarea culturilor de in ºi cânepã ar fi
un demers care s-ar încadra perfect
în programul de rezilienþã.

A.I.

Costicã T. Mustaþã:
”Atrag atenþia

guvernanþilor cã
România ar trebui sã

punã un accent deosebit
pe relaþiile cu þãrile
non-UE, pentru cã

acolo sunt pieþe pe care
noi putem penetra mult

mai uºor, pieþe
pe care, istoric,
România a fost
prezentã, unde

antreprenorii locali ºi
guveranþii cunosc þara

noastrã”.


