
Bogatii urc�Sibiul � topuri
In 2003, cei trei mai bogati sibieni prinsi in Top 300 aveau o avere totala de peste 61 de milioane de
dolari. In 2006, averea celor mai bogati opt sibieni a depasit o avere de peste 251 de milioane de dolari.
Ilie Carabulea, Aurel Albu si Corneliu Tanase erau, in 2003, singurii sibieni prinsi in Top 300, editat de
cei de la Capital. Anul acesta, Topul 300 numara opt sibieni de loc si alti doi  "de adoptie" .  Acelasi trend
ascendent poate fi observat si in ceea ce priveste situatia Sibiului pe harta celor mai bogate judete din
Romania. In 2003, Sibiul se afla pe locul 19 in topul judetelor cu cele mai mari averi de persoane fizice.
Anul imediat urmator, Sibiul urca noua pozitii, pana pe 10. In afara celor trei din grupul Atlassib, cei de
la Capital ii descopereau pe Gheorghe Aldea, Milena si Nicolae Bota, Ioan Ciolan, familia Vonica si
fratii Calin si Virgil Varcolacu. Averea acestora era calculata la peste 181 de milioane de euro.
  In 2005, in Top apare si Gheorghe Calburean, numarul milionarilor din judet ajunge la noua, iar averea
totala a acestora ajunge la peste 244 de milioane de dolari.
  
  In fine, anul acesta, cei de la Top 300 il  "elimina"  pe Corneliu Tanase, asociatul lui Ilie Carabulea, din
randul milionarilor sibieni, considerand ca acesta ar avea resedinta in Germania. Sibiul ramane tot pe
locul opt in ceea ce priveste averea totala a oamenilor bogati, care au strans peste 251 de milioane de
dolari.
  
  Potrivit acestui clasament, cei patru milionari din Carasi-Severin au o avere mai mare decat cei opt
milionari sibieni - 273 de milioane de dolari, ceea ce situeaza judetul de la Dunare pe locul sapte in topul
national al averilor  "judetene" . La fel, la Bihor, sase milioanari strang aproape un miliard de dolari,
avandu-i printre ei pe fratii Micula, cu 700 - 750 de milioane avere.
  
  Ciolan l-a depasit pe Carabulea?
  
  Top 300 pe 2006 l-a desemnat pe Ioan Ciolan, proprietarul Ambient, drept cel mai avut om al judetului
Sibiu, cu o avere de peste 55 de milioane de dolari. In editiile anterioare, Ilie Carabulea  conducea detasat
de fiecare data. Daca aceasta este realitatea vom incerca sa deslusim in editiile viitoare, cand ZIARUL de
Sibiu va va prezenta pozitiile celor doi oameni de afaceri, precum si analize pertinente facute de analisti
economici.
  
  Traian DELEANU
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