
Judetul Sibiu: una calda, una rece
Venituri bugetare de 932,8 milioane de lei noi
  
  Sibiul se numara printre judetele care domina economia romaneasca, din punct de vedere al ritmului de
crestere. Aceasta este concluzia la care au ajuns analistii de la e-context.ro, in urma unui studiu realizat la
nivel national. Acesta vizeaza gradul de crestere a veniturilor bugetare inregistrate de fiecare judet in
perioada 2000-2010. Care a fost venitul Sibiului in urma cu 12 ani? De 58,7 milioane de lei noi.
Socotelile de la finele anului 2010 au aratat un Sibiu mult mai bogat: cam de 15,9 ori, de vreme ce
veniturile bugetare aferente anului 2010 au indicat suma de 932,8 milioane de lei noi. Cum trebuie
interpretata cresterea Sibiului? Probabil si ca rezultat al investitiilor cu capital strain realizate in judet.
  
  Cu asemenea cifre si un asemenea raport, Sibiul se situeaza pe locul 7 in topul cresterilor de venituri
bugetare, fiind depasit de judete precum Ilfov, Suceava, Salaj, Tulcea, Vaslui si Giurgiu. insa Sibiul a
reusit sa surclaseze suratele din Regiunea 7 Centru: Mures, Alba, Brasov, Covasna si Harghita, dar si
capitala Bucuresti, aflata pe penultimul loc in top, sau judetul Constanta, codas in clasament. Explicatia?
"Judetele mari au un numar mai ridicat de companii care nu-si platesc taxele. Ceea ce implicit conduce la
un ritm mai scazut de colectare si la un buget mai redus", scrie e-context.ro.
  
  Mai trebuie spus ca desi cresterea e mare pe parcursul decadei amintite, in anul 2010 lucrurile nu erau la
fel de roz pentru Sibiu: cu venituri bugetare de 932,8 milioane de lei noi, judetul nostru se situa abia pe
locul 16 in plan national.
  
  Trei ani de criza si 2.000 de someri, in plus
  
  Cei trei ani de criza nu au trecut tocmai usor peste Romania: o arata buzunarele locuitorilor si numarul
somerilor care a crescut din decembrie 2008 pana in decembrie 2011 de la 403.441 de persoane fara loc
de munca la 461.013. Adica o crestere cu 57.572 a numarului de romani someri, pe timp de trei ani. De
inmultit s-au inmultit somerii si in Sibiu: de la 5.794 de someri, cati erau inregistrati in evidentele AJOFM
Sibiu in decembrie 2008, am ajuns la 8.006 someri la finele anului trecut. Dintre acestia doar vreo 3.305
de persoane primesc indemnizatie. 
  
  Daca e sa comparam Sibiul cu judete care la finele anului 2008 aveau un numar aproximativ egal de
someri, rezulta ca la noi cresterea somajului a fost mai pronuntata. De pilda, in decembrie 2008, Salajul
avea 5.845 someri, iar la finele anului trecut - 6.809; in aceeasi perioada, numarul de someri din Timis a
crescut de la 5.568 la 6.280, iar in Braila - de la 6.026 someri la 7.554.
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