
Criza e la ea acasa: doar una din trei firme produce profit
Doar 33% din intreprinderile mici si mijlocii active ale judetului – `pilonul economiei sanatoase` – au
produs profit in prima jumatate a acestui an. Aproape jumatate sunt pe pierdere. In aceste firme lucreaza
66.000 de sibieni. 
  
  Statisticile intocmite pe baza raportarilor semestriale depuse la Directia Generala a Finantelor Publice
(DGFP) Sibiu creioneaza o imagine nu tocmai fericita a mediului de afaceri judetean. In calcul au fost
luate doar intreprinderile mici si mijlocii, marile companii – in numar de 63 – fiind administrate de
directia speciala de la Bucuresti. 
  
  Potrivit datelor oficiale, in judetul Sibiu exista 19.850 de societati comerciale. Din acestea, au avut
obligativitatea de a depune raportarile la jumatatea anului 14.300, restul fiind societati suspendate, cele
nou infiintate care nu au avut activitate in prima jumatate a acestui an sau cele aflate in lichidare sau
insolventa. 
  
  Cifre seci, care influenteaza doua treimi din angajati 
  
  `Din aceste 14.300 de societati comerciale au declarat cifra de afaceri numai 9.500. Restul de 4.800, au
cifra de afaceri zero`, spune Grigore Popescu, directorul executiv al Finantelor sibiene. Grupate dupa
profitul net, doar 4.700 de societati au declarat profit, alte 6.900 fiind pe pierdere in prima jumatate a
acestui an. Situatia acestor firme influenteaza direct doua treimi din angajatii acestui judet. Potrivit
statisticilor oficiale, in cele 14.300 de societati comerciale incadrate la intreprinderi mici si mijlocii sunt
angajati 66.000 de sibieni. Restul pana la aproximativ 110.000, cat sunt inregistrati oficial in judet,
lucreaza in cadrul celor 63 de mari firme si in cadrul aparatului de stat. 
  
  `Evident, pentru o parte din firmele care au declarat pierderi, datele sunt doar contabile – unii au facut
investitii care se amortizeaza in timp mai lung, altii au auvt «contabili buni». Oricum, din aceste statistici
rezulta ca o parte insemnata din firme nu o duc tocmai bine`, a comentat pentru Turnul Sfatului un
contabil expert. 
  
  Ce se vede in buget 
  
  Chiar daca in iunie 2011, inflatia a fost calculata – la 7,93% - sub estimarile analistilor care preconizau o
valoare de 8,5 puncte procentuale, cresterea incasarilor la bugetul general consolidat al judetului este sub
procentul inflatiei. Fiscul sibian a raportat pe prima jumatate a acestui an incasari in crestere de doar 6,6%
fata de perioada similara a anului trecut, In total, Fiscul sibian a incasat in primele sase luni 754,87
milioane de lei (fata de 708,13 milioane de lei in 2010, primul semestru). Mai mult, impozitul pe profit
incasat in primele luni este cu aproape cinci procente mai mic decat cel incasat anul trecut (51,7 milioane
de lei, fata de 54,1 milioane de lei). Cresteri semnificative s-au inregistrat, insa, la TVA incasata pentru
importurile de bunuri (in vama) – peste 77% fata de perioada similara a anului trecut. 
  
  Firmele nu depun, in continuare, bilanturi 
  
  Reprezentantii Fiscului sibian se plang in continuare de faptul ca multi agenti economici nu isi depun
situatiile contabile conform reglementarilor in vigoare. `Am ramas surprins ca 4.400 de societati
comerciale nu au depus bilantul. Asa cum 1.694 de ONG-uri din totalul de 2800 nu si-au depus nici
acestea bilantul`, remarca Grigore Popescu. La initiativa lui, anul trecut, pentru nedepunerea bilanturilor
au fost amendati cu cate 1.500 de lei 1.721 de agenti economici. `Nu am facut-o sa ne imbogatim, ci sa ne
disciplinam. Raman surprins ca nu au loc aceste elementare depuneri de situatii contabile`, adauga
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Popescu. In urma celor 1.721 de sanctiuni au rezultat 521 de plangeri in instanta, dintre care 129 sunt in
recurs. `Nicio firma nu a castigat aceste procese prin care au contestat amenzile`, sustine Popescu.
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