
Consulul General al Germaniei: \&quot;Johannis, un bun sef al Guvernului\&quot;
Excelenţa Sa, Thomas Gerlach, a revenit in poziţia de Consul General al Germaniei la Sibiu, după o
absenţă de doi ani.
  
  intr-un interviu acordat Turnul Sfatului, Excelenţa Sa vorbeşte despre schimbările pe care le observă la
Sibiu, dar şi despre chestiunile politice ale momentului.
  
  Reporter: Cum aţi regăsit Sibiul la reintoarcerea după doi ani la Sibiu? Vedeţi schimbări notabile, in
domeniul administrativ sau economic, in randul sibienilor de pe stradă?
  
  Thomas Gerlach: in cei doi ani in care am lipsit, Sibiul s-a dezvoltat mai departe in sens pozitiv:
infrastructura a fost imbunătăţită, mediul de afaceri a primit un impuls substanţial, pe scurt: spiritul lui
2007 se poate simţi şi in prezent.
  
  R.: Aţi plecat din Sibiu in chiar anul integrării europene a Romaniei. Şi-au pus, in vreun fel, amprenta
asupra Sibiului cei doi ani de apartenenţă la Uniunea Europeană?
  
  T.G.: in magazine se poate observa o ofertă de bunuri vizibil mai mare, care decurge desigur din
aderarea Romaniei la Piaţa Comună. Există şi mai multe autoturisme moderne şi mai multă disciplină in
circulaţia rutieră. Optic, Romania s-a apropiat mult de Europa occidentală.
  
  R.: Suntem in perioadă electorală, imediat după ce şi Germania a trecut printr-o perioadă relativ
similară. Puteţi să ne faceţi o scurtă descriere a diferenţelor dintre campania electorală din Germania şi
cea din Romania, mai specific din Sibiu?
  
  T.G.: in Germania a fost ales Parlamentul, alegerea directă a şefului statului nu există la noi. Pe aceste
considerente campania din Germania are mai puţin un caracter personal. Consumul de hartie mi se pare
asemănător de ridicat. in cazul ambelor ţări am dubiile mele, dacă alegătorii se lasă influenţaţi realmente,
dar acest lucru trebuie să-l decidă strategii de campanie.
  
  R.: Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a fost propus de majoritatea parlamentarilor Romaniei pentru
funcţia de premier. Cum vedeţi, in calitate de Consul General al Germaniei in Transilvania, această
propunere?
  
  T.G.: il cunosc pe domnul Johannis ca pe un politician local de foarte mare succes şi cred că este
capabil să fie un bun şef al guvernului Romaniei. Faptul că un membru al minorităţii germane se bucură
de o astfel de incredere, mă incantă desigur foarte mult. 
  
  R.: Credeţi că numirea lui Klaus Johannis in fruntea Executivului Romaniei ar insemna şi o intărire a
relaţiilor intre Romania şi Germania?
  
  T.G.: Dacă s-ar ajunge in această situaţie, mi-aş putea inchipui foarte bine că da. Dar relaţiile
romano-germane sunt de pe acum foarte stranse şi amicale, iar asta de mulţi ani, deci ar fi vorba despre o
imbunătăţire graduală. in cazul in care se vorbeşte aceeaşi limbă, totul devine mult mai simplu.
  
  R.: in vara acestui an, deputatul minorităţii germane in Parlamentul Romaniei, Ovidiu Ganţ, a declarat
că relaţiile diplomatice şi, implicit, cele comerciale intre Germania şi Romania nu sunt fructificate la
potenţial maxim, in principal "din vina" părţii romane. Cum vedeţi Dumneavoastră această situaţie?
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  T.G.: Domnul Ganţ s-a referit in special la faptul că vizitele la nivel inalt au devenit mai puţin
numeroase. Acest lucru era desigur datorită numeroaselor alegeri din Germania şi ca urmare a situaţiei
dificile in cadrul guvernului Romaniei. in Germania avem deja relaţii clare, sperăm că in curand şi in
Romania, iar aceasta va impulsiona din nou schimbul de vizite. in domeniul industriei criza economică şi
financiară pe plan mondial a redus activităţile, dar şi in acest domeniu există speranţă pentru o
imbunătăţire grabnică. 
  
  R.: Ce credeţi că ar trebui intreprins de autorităţile romane astfel incat intre Romania şi Germania
colaborarea să fie mai intensă?
  
  T.G.: Ar trebui să aşteptăm stabilizarea relaţiilor politice şi economice, pentru anul viitor sunt optimist
in mod precaut. 
  
  R.: Referitor tot la acest subiect, putem spune că intre Romania şi Germania, in momentul de faţă,
punctul principal de comunicare este Sibiul?
  
  T.G.: Sibiul reprezintă un magnet important pentru investitori şi turişti. Vizitatorii capătă aici o impresie
bună şi transmit aceasta mai departe. Aceasta este foarte important ca primă etapă. Iar dacă vor vizita
apoi alte oraşe şi regiuni ale Romaniei, vor constata, ce poate oferi această ţară. 
  
  R.: Cuvantul de ordine in randul presei, cel puţin, din Romania este, după alegeri prezidenţiale, "criza
economică". Cum a trecut Germania de această perioadă a "crizei economice"?
  
  T.G.: Din păcate Germania incă nu a depăşit criza, se preconizează o creştere semnificativă a şomajului.
Există insă o clasă medie sănătoasă, care nu este afectată atat de puternic de criză. Din acest motiv
Germaniei nu ii merge atat de rău in timpul crizei, in comparaţie cu alte ţări. Această clasă de mijloc
lipseşte in Romania in mare măsură, dar se constituie treptat. 
  
  R.: Poate fi intărirea relaţiilor cu Germania o şansă pentru Romania in a trece mai uşor de această
perioadă dificilă din punct de vedere economic?
  
  T.G.: Reţeaua densă a relaţiilor economice bilaterale sprijină deja din momentul de faţă ambele ţări.
Pentru Romania mi se pare mai importantă decat relaţia cu Germania utilizarea mult mai bună a
posibilităţilor Uniunii Europene in comparaţie cu perioada de pană acum. Aici sunt irosiţi bani, care ar fi
importanţi pentru dezvoltarea Romaniei. 
  
  R.: Cat de interesantă mai este Romania pentru investitorii germani?
  
  T.G.: Atractivitatea nu s-a diminuat nicidecum. insă firmele germane şi-au redus activitatea acasă şi in
mare măsură şi in străinătate. Ne aflăm incă in mijlocul unei crize grele, este necesară răbdare. 
  
  R.: Dar Sibiul, este acesta un punct distinct pe harta intereselor investiţionale germane?
  
  T.G.: Desigur. in cadrul Clubului Economic German se inscriu lunar 2 – 3 membri noi, cei mai mulţi din
municipiul şi judeţul Sibiu. Iar firme mari, de exemplu Continental, se dezvoltă, adică dispun in halele
proprii aparatură suplimentară. Acest lucru nu se vede din afară, dar creează noi locuri de muncă. 
  
  R.. Aţi petrecut ultimii doi ani in Italia, la Milano, după ce in trecut, aţi reprezentat misiuni diplomatice
ale Germaniei din Franţa şi pană in Cehia. Puteţi să spuneţi dacă noi, romanii, suntem mai apropiaţi in
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comportament de italieni sau de francezi? Sau aveţi un alt popor de care aţi plasa romanii mai aproape?
  
  T.G.: in primul rand pot să afirm că noi, soţia mea şi cu mine, ne simţim foarte bine in ambianţa
romanească, mai precis cea transilvăneană – ospitalitatea cordială, pofta de viaţă molipsitoare – toate
acestea nu pot fi intalnite uşor alt undeva. Influenţa romanică nu poate fi trecută cu vederea, de asemenea
şi cea slavă, maghiară, germană ş.a.m.d., de fapt nu există comparaţie cu nici un alt popor. 
  
  R.: Revenit la Sibiu, care a fost primul loc pe care l-aţi vizitat in timpul liber?
  
  T.G.: Nu mă tentează să merg prea departe, deoarece călătoresc destul in interes de serviciu: Braşov,
Cluj-Napoca, Alba Iulia, Bistriţa ş.a. O masă extinsă cu prietenii la sfarşit de săptămană intr-o pensiune
din Mărginimea Sibiului, de exemplu la Sibiel, aceasta este pe gustul nostru.
  

Cuvinte cheie: turnul sfatului  turism  klaus johannis  romania  cluj-napoca  sibiel  jina  marginimea
sibiului  ovidiu gant  cluj  harta  alba iulia  transilvania  firme  sibiul  brasov  europa  germania  italia
parlamentul romaniei  continental  cehia  franta  maghiara  bistrita  sibiul  uniunea europeana  hartie
judetul sibiu  santa  primarul sibiului  locuri de munca  comunicare  criza economica  meniu
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