
Investitorii straini sunt "stramti" la buzunar
Sibiul a devenit un mediu propice pentru afaceri. Dovada? Dezvoltarea judetului, din ultimii ani, pe
seama capitalului strain.. Atragerea investitiilor "din afara" este, cel putin la nivel declarativ, una din
prioritatile tuturor administratiilor locale din Romania. De la vorbe la fapte, drumul este, insa, destul de
lung si anevoios. Din acest punct de vedere, suntem cu un pas inainte. Peste 2.300 de straini au afaceri in
judetul Sibiu. Aceasta inseamna, raportat la numarul total de firme, ca dintr-o suta de patroni de pe
meleaguri sibiene, 14 sunt de peste hotare. Procentul aseaza Sibiul pe primul loc in tara. Mai putin
incurajator este, insa, faptul ca desi sunt multi, strainii sunt "zgarciti" la capitolul investitii.
  
  Mai bine de 14 la suta din firmele din judet sunt ale strainilor, situatie care plaseaza Sibiul pe primul loc
pe tara la capitolul societati cu capital strain, la o distanta apreciabila de Bucuresti, Timisoara, Constanta
sau Brasov. Clasificarea pe judete, in functie de investitiile pe care strainii le fac in afacerile lor, aseaza,
insa, ceva mai jos Sibiul. Potrivit specialistilor, chiar daca sunt multi, afaceristii veniti de peste hotare nu
se inghesuie sa faca investitii prea mari, astfel ca pronderea economica a numeroaselor societati detinute
de ei nu reprezinta foarte mult.  
  Statisticile Oficiului Registrului Comertului (ORC) Sibiu arata ca, pana in octombrie 2005, capitalul
social subscris in companiile cu participare straina a fost de 448,8  milioane RON. In baza de date a ORC
Sibiu sunt inmatriculate circa 17.000 de firme, din care 2.388 au capital total sau partial strain.
Configuratia pe tari a soldului investitiilor straine existent pana in 14 octombrie 2005, arata ca UE
domina de departe topul investitorilor. Pe primul loc troneaza Germania cu peste 42 de milioane de
dolari, plus 13,2 milioane RON investite prin intermediul a 1193 unitati comerciale, urmata de Italia, cu
19,5 milioane de dolari si 1,4 milioane RON cheltuite in 382 de societati. Austria ia bronzul cu 10,2
milioane de dolari, plus 5,1 milioane RON, investite in 104 societati. Cea mai mica investitie au avut-o
Africa de Sud si Tunisia care se lauda, in Sibiu, cu cate o singura firma al carui capital social nu trece de
200 RON.
  Pentru faptul ca cei mai multi dintre afaceristii de peste hotare care au ales judetul nostru pentru o
deschide o societate sunt germanii, Alexandru Tomasevchi, directorul ORC Sibiu, are si o explicatie
subiectiva. "Avem un record in ceea ce priveste numarul de firme straine. Suntem primii in tara.
Germanii reprezinta aproape trei sferturi din totalul patronilor straini din judet. Explicatia e simpla - de
aici au plecat in Germania, de-a lungul timpului, foarte multi sasi si romani. O parte dintre acestia au
revenit pentru o mica afacere. Din pacate, numarul firmelor care au investitii serioase este, insa, foarte
mic. In acelasi top, la volum suntem la mijloc", explica directorul ORC. 
  
  Patroni din peste 40 de tari
  
  Urmatorii in top sunt italienii, care detin aproape 400 de societati in judetul nostru. Afaceristii din Italia
s-au orientat spre domeniul productiei si au deschis, in principal, firme de pielarie, prelucrarea lemnului
si confectii. Nici olandezii nu s-au lasat mai prejos, si au pus si ei pe picioare cateva zeci de afaceri in
Sibiu. Alte tari din care au mai venit oameni de afaceri spre noi sunt Franta si Austria. Cifrele ORC arata
ca au investit intr-un "bussines" pe meleaguri sibiene afaceristi din 48 de tari, majoritatea fiind state din
Uniunea Europeana. 
  Sibiul nu sta rau nici la numarul total de firme raportat la mia de locuitori, anul trecut inregistrandu-se o
crestere semnificativa in aceasta directie. "In primele zece luni ale lui 2005 s-au infiintat, in judetul Sibiu,
aproape 300 de firme numai cu capital strain. Majoritatea se ocupa de comert, operatiuni import-export.
Anul acesta, insa, a crescut numarul firmelor prestatoare de servicii sau de productie. Sunt state din UE
care au investit masiv. Avem totusi o problema foarte mare, cea a fortiei de munca. Am ajuns in situatia
sa importam forta de munca din zone sarace", explica Tomasevschi. 
  Nu toate cele 17.000 firme din judet sunt, insa, active. Mai bine de 3.000 dintre ele sunt in curs de
desfiintare. Altele au fost deja desfiintate pentru ca nu si-au majorat capitalul social sau nu si-au
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preschimbat certificatul de inregistrare. 
  
  Magnet pentru investitori
  
  Investitorii straini nu bat degeaba la usa Primariei Sibiu. Municipalitatea  a transformat, in numai sapte
luni, un camp de la marginea orasului intr-o zona industriala ce gazduieste nume mari ale industriei
europene. Valoarea totala a investitiilor straine din urmatorii ani este de peste 50 de milioane de euro, iar
numarul locurilor de munca nou infiintate, anul trecut si in acest an, trece de 3.000. Zona Industriala Vest
a devenit un magnet pentru firme care cautau sa cumpere terenuri pentru construirea unor fabrici. 
  Nume ca Renault si Continental au atras atentia si altor investitori asupra locatiei de la Sibiu, deschizand
calea pentru firmele RUD Rieger, Guhring, TAS, Bramac. 
  In Zona a aparut si primul investitor roman – firma sibiana Polisano Pharmaceuticals, care a cumparat
teren pentru ridicarea unei fabrici de medicamente. In plus, Corporatia Continental AG, unul dintre liderii
pietei mondiale de productie a subansamblelor pentru industria de automobile, a gasit la Sibiu locul ideal
pentru a deschide, in Romania, o noua locatie de productie a componentelor electronice pentru sisteme de
franare si un centru de cercetare. 
  Continental este cel mai mare investitor din Romania cu o investitie de peste 100 milioane de euro la
Timisoara, axata pe productia de anvelope si furtunuri pentru instalatii de climatizare. In plus,
Continental nu  face numai productie la Sibiu, ci si cercetare. Firma Continental Temic a inchiriat doua
etaje de birouri intr-o cladire moderna, in care a deschis un Centru de Cercetare si Dezvoltare in
domeniul subansamblelor electronice auto. Centrul asigura cercetarea, testarea si implementarea unor
subansamble electronice pentru diverse produse ale corporatiei Continental.
  in 2004 au mai venit in Zona Industriala Vest firma Takata din Japonia care produce airbag-uri, firma
Phoenix Mecano din Elvetia care produce piese din mase plastice rezultate prin reciclare si Bellarma,
originara din Italia, care lucreaza in domeniul confectiilor si accesoriilor din piele pentru industria modei.
In acelasi an cumpara teren in zona si Pepiniera Mauritz, un centru de productie, prezentare si vanzare a
plantelor ornametale, Polisano Pharmaceuticals  - firma romaneasca producatoare de medicamente,
firmele Marquardt si Harting care produc componente electronice, firma Kuhn Technolgy care produce
matrite si scule pentru industria de automobile. Totalul firmelor care au dorit sa investeasca in Sibiu si
care au cumparat teren in Zona Industriala Vest este de 26, acoperind diverse ramuri ale industriei.
Tuturor acestora li se alatura firma Brandl, din Germania, care va construi o fabrica de piese auto. 
  
  citat 1
  Avem un record in ceea ce priveste numarul de firme straine. Suntem primii in tara. Germanii
reprezinta aproape trei sferturi din totalul patronilor straini din judet.
  Citat 2
  Din pacate, numarul firmelor care au investitii serioase este, insa, foarte mic
  
  Alexandru Tomasevchi, 
  directorul Oficiului Registrului Comertului Sibiu
  
  Ileana ILIE
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