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România este un partener economic strategic pentru economia germană, schimburile comerciale înregistrând peste
24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al
României, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), remis
vineri AGERPRES. Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România și au
contribuit la crearea și siguranța locurilor de muncă. Conform estimărilor AHK România, companiile germane au
peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane directe însumează 8 miliarde euro. 'După cum reiese și
din cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice
cât și condițiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament
investițional', precizează reprezentanții AHK România. În afară de asta, companiile germane văd 'cu ochi foarte buni'
lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia. În plus, AHK România apreciază că nu doar companiile germane
au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România și a
crea noi locuri de muncă. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța
oficială a economiei germane și, totodată, cea mai mare cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002,
AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informații și experiențe.
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AHK Romania: Romaniabilateral trade up to over EUR 24 bln in January-November 2016 Romania is a strategic
economic partner to the German economy, the bilateral trade registering over EUR 24 billion in the first 11 months
of 2016 (+13pct), which means 20pct of the Romanian total foreign trade, reads a release by the Romanian-German
Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) on Friday. Around 8,000 German companies, with German
capital respectively, are active in Romania and have contributed to creating, guaranteeing jobs. According to AHK
Romania estimates, the German companies employ over 250,000 people in Romania. The German direct
investments sum up to EUR 8 billion. “As the most current circumstantial questionnaires say, the juridical stability,
the predictability of the economic and political decisions, and the stable economic conditions-framework are
important criteria to the German companies for an investment,” say the AHK Romania representatives. Besides this,
the German companies see “with very good eyes” the anti-corruption fight and want it to go on. In addition, AHK
Romania says that not only the German companies need juridical stability and a stable business environment, so that
to further invest in Romania and create jobs. The Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK
Romania) is the official representative of the German economy and at the same time the largest bilateral trade
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chamber in Romania. Established in 2002, AHK Romania counts for over 550 member companies currently and offers
the companies an important platform for networking, exchange of information and experiences.
Facebook0Twitter0Google+0Pinterest0Linkedin0Tumblr0Print0E-mail0Total0Shares Thanks for Sharing
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România este un partener economic strategic pentru economia germană, schimburile comerciale înregistrând peste
24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerţului exterior al
României, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), remis
vineri Agerpres. Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România şi au
contribuit la crearea şi siguranţa locurilor de muncă. Conform estimărilor AHK România, companiile germane au
peste 250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane directe însumează 8 miliarde euro. 'După cum reiese şi
din cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice
cât şi condiţiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament
investiţional', precizează reprezentanţii AHK România. În afară de asta, companiile germane văd 'cu ochi foarte buni'
lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia. În plus, AHK România apreciază că nu doar companiile germane
au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România şi a
crea noi locuri de muncă. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanţa
oficială a economiei germane şi, totodată, cea mai mare cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în 2002,
AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informaţii şi experienţe.
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România este un partener economic strategic pentru economia germană, schimburile comerciale înregistrând peste
24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerţului exterior al
României, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), remis
vineri AGERPRES. ‘’ Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România şi au
contribuit la crearea şi siguranţa locurilor de muncă. Conform estimărilor AHK România, companiile germane au
peste 250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane directe însumează 8 miliarde euro. 'După cum reiese şi
din cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice
cât şi condiţiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament
investiţional', precizează reprezentanţii AHK România. În afară de asta, companiile germane văd 'cu ochi foarte buni'
lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia. În plus, AHK România apreciază că nu doar companiile germane
au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România şi a
crea noi locuri de muncă. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanţa
oficială a economiei germane şi, totodată, cea mai mare cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în 2002,
AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informaţii şi experienţe.
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8000 de companii germane sau cu capital german sunt active în România și au peste 250.000 de angajați în România,
anunţă Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, într-un comunicat de presă în care subliniază că
“societăţile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia”. Relațiile
economice bilaterale au continuat să crească și în 2016, când schimburile comerciale s-au ridicat la peste 24 de
miliarde de eură, în primele 11 luni (+13%). “Investițiile germane directe însumează 8 miliarde de euro”, se
precizează în comunicat: “Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în România,
contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești”. Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană invocă cele mai actuale chestionare de conjunctură, potrivit cărora
“stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice, cât și condițiile-cadru economice stabile sunt
pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investițional”.
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Pentru economia germană, România este un partener economic strategic. Relațiile economice bilaterale au
continuat să crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld. EUR în primele 11 luni din 2016
(+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de companii germane, respectiv cu
capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța locurilor de muncă – conform
estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane directe
însumează 8 mld. EUR. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în România,
contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești. După cum reiese
și din cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și
politice cât și condițiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un
amplasament investițional. În afară de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își
doresc continuarea acesteia. Nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri
stabil, pentru a putea investi în continuare în România și a crea noi locuri de muncă. Despre Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța
oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002,
AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le
organizează, susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al
firmelor românești interesate de piața germană. AHK România se implică activ în implementarea sistemului dual de
învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de
Arbitraj. Mai multe informații găsiți în pagina de internet: www.ahkrumaenien.ro. Contact pentru presă: Carmen
Kleininger Press & Public Relations Camera de Comert si Industrie Romano-Germana Tel.: +40 21 207 91 50, Fax: +40
21 223 15 38 E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro Web: www.ahkrumaenien.ro
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK) avertizează că stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor
economice și politice, condițiile-cadru economice, dar și lupta anticorupție sunt importante pentru mediul de afaceri
din România și pentru investițiile germane - „Pentru economia germană, România este un partener economic
strategic. Relațiile economice bilaterale au continuat să crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste
24 miliarde euro, în primele 11 luni ale anului trecut (+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al țării.
Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv la
crearea și siguranța locurilor de muncă - conform estimărilor noastre, companiile germane au peste 250.000 angajați
aici. Investițiile germane directe însumează opt miliarde euro“. AHK mai notează că firmele germane văd cu ochi
foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea ei - „Nu doar companiile germane au nevoie de
predictibilitate juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România și a crea noi
locuri de muncă“.

AHK Romania / Stabilitatea juridică, factor decisiv pentru continuarea relațiilor
economice româno-germane Draftul horror al noii lupte anticorupție: Grațiere pentru
condamnați, amnistie mascată pentru anchetați. O mică listă de beneficiari celebri
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Camera de Comerț și industrie Româno-Germană (AHK România) a dat publicității un comunicat în care afirmă,
vineri, că stabilitatea juridică și mediul de afaceri stabil sunt condiții esențiale ”pentru a putea investi în continuare în
România și a crea noi locuri de muncă.” ”În afară de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta
anticorupție și își doresc continuarea acesteia.”, transmite AHK. Comunicatul, în continuare: Pentru economia
germană, România este un partener economic strategic. Relațiile economice bilaterale au continuat să crească și în
2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld. EUR în primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din
totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în
România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța locurilor de muncă – conform estimărilor noastre companiile
germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane directe însumează 8 mld. EUR. Companiile
germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în România, contribuind decisiv la transferul de
tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești. După cum reiese și din cele mai actuale chestionare
de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice cât și condițiile-cadru economice
stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investițional. În afară de asta,
companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia. Nu doar companiile
germane au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în
România și a crea noi locuri de muncă. Camera de Comerț și industrie Româno-Germană (AHK România) este
reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România.
Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă
importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe.
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Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România și au contribuit la crearea și
siguranța locurilor de muncă. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța
oficială a economiei germane și, totodată, cea mai mare cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002,
AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informații și experiențe. În afară de asta, companiile germane văd 'cu ochi foarte buni' lupta
anticorupție și își doresc continuarea acesteia.
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK) avertizează că stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor
economice și politice, condițiile-cadru economice, dar și lupta anticorupție sunt importante pentru mediul de din
România și pentru investițiile germane - „Pentru economia germană, România este un partener economic strategic.
Relațiile economice bilaterale au continuat să crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 miliarde
euro, în primele 11 luni ale anului trecut (+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al țării. Circa 8.000
de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv la crearea și
siguranța locurilor de muncă - conform estimărilor noastre, companiile germane au peste 250.000 angajați aici.
Investițiile germane directe însumează opt miliarde euro“. AHK mai notează că firmele germane văd cu ochi foarte
buni lupta anticorupție și își doresc continuarea ei - „Nu doar companiile germane au nevoie de predictibilitate
juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România și a crea noi locuri de
muncă“.
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Romania is a strategic economic partner to the German economy, the bilateral trade registering over EUR 24 billion
in the first 11 months of 2016 (+13pct), which means 20pct of the Romanian total foreign trade, reads a release by
the Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania), sent on Friday to AGERPRES. Around
8,000 German companies, with German capital respectively, are active in Romania and have contributed to creating,
guaranteeing jobs. According to AHK Romania estimates, the German companies employ over 250,000 people in
Romania. The German direct investments sum up to EUR 8 billion. "As the most current circumstantial
questionnaires say, the juridical stability, the predictability of the economic and political decisions, and the stable
economic conditions-framework are important criteria to the German companies for an investment," say the AHK
Romania representatives. Besides this, the German companies see "with very good eyes" the anti-corruption fight
and want it to go on. In addition, AHK Romania says that not only the German companies need juridical stability and
a stable business environment, so that to further invest in Romania and create jobs. The Romanian-German
Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) is the official representative of the German economy and at the
same time the largest bilateral trade chamber in Romania. Established in 2002, AHK Romania counts for over 550
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member companies currently and offers the companies an important platform for networking, exchange of
information and experiences.AGERPRES(RO — author: Carmen Marinescu, editor: Oana Tilica; EN — author: Maria
Voican, editor: Razvan-Adrian Pandea; online editor: Maria Voican)
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Pentru economia germană, România este un partener strategic. Relaţiile economice bilaterale au continuat să
crească şi în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld. EUR în primele 11 luni din 2016 (+13%),
însemnând 20% din totalul comerţului exterior al României. Citeşte comunicatul integral la adresa:
http://www.comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=11100 (Agenţia de presă
MEDIAFAX vă oferă integral comunicatul transmis de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. MEDIAFAX
nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru
transmisia acestora.)
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"Stabilitatea juridica, predictibilitatea deciziilor economice si politice cat si conditiile-cadru economice stabile sunt
pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investitional. In afara de asta, companiile
germane vad cu ochi foarte buni lupta anticoruptie si isi doresc continuarea acesteia", se arata intr-un comunicat al
Camerei de Comert Romano - Germane (AHK).Comunicatul arata ca schimburile comerciale au ajuns in primele 11
luni din 2016 la peste 24 miliarde de euro, in crestere cu 13% fata de anul precedent."Circa 8000 de companii
germane, respectiv cu capital german, sunt active in Romania si au contribuit decisiv la crearea si siguranta locurilor
de munca - conform estimarilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajati in Romania. Investitiile
germane directe insumeaza 8 mld. EUR. Companiile germane au investit in ultimii 25 de ani continuu si pe termen
lung in Romania, contribuind decisiv la transferul de tehnologii si la cresterea competitivitatii economiei romanesti",
arata sursa citata. Comunicatul vine la o zi dupa ce in Bucuresti si in tara au avut loc mitinguri cu participare uriasa
impotriva incercarii guvernului PSD - ALDE de a deraia lupta anti-coruptie prin doua proiecte de Ordonanta de
Urgenta.

Camera de Comerţ Româno-Germană: Predictibilitatea deciziilor economice şi politice,
criterii importante pentru investiţii
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană susţine că nivelul investiţiilor străine directe în România depind de
predicitibilitatea deciziilor economice şi politice, precum şi de stabilitatea mediului de afaceri şi a condiţiilor-cadru
din economie. ”Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice, cât şi condiţiile-cadru
economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară
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de asta, companiile germane au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil pentru a putea investi
în continuare în România şi a crea noi locuri de muncă”, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană. Aceasta precizează că România este un partener strategic pentru Germania din punct de vedere
economic. ”Relaţiile economice bilaterale au continuat să crească şi în 2016. Schimburile comerciale se ridică la
peste 24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2016 (+13%), însumând 20% din totalul comerţului exterior al
României. Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România şi au contribuit
decisiv la crearea şi siguranţa locurilor de muncă. Conform estimărilor noastre, companiile germane au peste
250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane directe însumează 8 miliarde de euro”, precizează sursa citată.
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană a fost fondată în anul 2002 şi are în ca membri 550 de companii.
citeste totul despre: investitii straine predictiblitate oameni de afaceri afaceri germania

AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice,
criterii importante pentru un amplasament investițional al companiilor germane
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Companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia și, de asemenea, vor
stabilitate juridică și a mediului de afaceri, pentru a putea investi în continuare în România, se arată într-un
comunicat al Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK România), remis, luni, AGERPRES. "După cum reiese și din
cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice cât
și condițiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament
investițional. În afara de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea
acesteia. Nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a
putea investi în continuare în România și a crea noi locuri de muncă", se menționează în comunicat. Potrivit
reprezentanților AHK, România este un partener economic strategic pentru economia germană. Relațiile economice
bilaterale au continuat să crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 miliarde euro în primele 11
luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de companii germane,
respectiv cu capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța locurilor de muncă
— conform estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane
directe însumează 8 miliarde euro. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în
România, contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești. Camera
de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent
peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și
experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile
germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața
germana. AHK România se implica activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a
înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj.

Investitorii germani doresc continuarea luptei anticorupție în România
Sursa: http://www.evenimentul.ro/
Keywords:
23.01.2017 17:19:13vezi articolul
Investitorii germani văd cu ochi buni lupta anticorupție și vor continuarea ei. Stabilitatea juridică, predictibilitatea
deciziilor economice și politice sunt de asemenea criterii importante pentru companiile germane care doresc să
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investească în România. "Pentru economia germană, România este un partener economic strategic. Relațiile
economice bilaterale au continuat să crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld. EUR în
primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de companii
germane, respectiv cu capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța locurilor
de muncă – conform estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile
germane directe însumează 8 mld. EUR. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen
lung în România, contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești",
arată un comunicat al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană. "După cum reiese și din cele mai actuale
chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice cât și condițiilecadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investițional.
În afară de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia. Nu
doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în
continuare în România și a crea noi locuri de muncă", mai precizează comunicatul.

Relațiile economice româno-germane au crescut și în 2016 – Stabilitatea juridică, un
factor decisiv pentru continuarea acestora
Sursa: http://www.comunicate.mediafax.biz/
Keywords:
23.01.2017 11:04:00vezi articolul
- Pentru economia germană, România este un partener strategic. Relațiile economice bilaterale au continuat să
crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld. EUR în primele 11 luni din 2016 (+13%),
însemnând 20% din totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de companii germane, respectiv cu capital
german, sunt active în România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța locurilor de muncă – conform
estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane directe
însumează 8 mld. EUR. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în România,
contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești. După cum reiese
și din cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și
politice cât și condițiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un
amplasament investițional. În afară de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își
doresc continuarea acesteia. Nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri
stabil, pentru a putea investi în continuare în România și a crea noi locuri de muncă. Despre Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța
oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002,
AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le
organizează, susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al
firmelor românești interesate de piața germană. AHK România se implică activ în implementarea sistemului dual de
învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de
Arbitraj. Mai multe informații găsiți în pagina de internet: www.ahkrumaenien.ro.

Camera de Comerţ Româno-Germană: Predictibilitatea deciziilor economice şi politice,
criterii importante pentru investiţii
Sursa: http://www.economica.net/
Keywords: Germania
23.01.2017 18:00:54vezi articolul
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană susţine că nivelul investiţiilor străine directe în România depind de
predicitibilitatea deciziilor economice şi politice, precum şi de stabilitatea mediului de afaceri şi a condiţiilor-cadru
din economie. "Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice, cât şi condiţiile-cadru
economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară
de asta, companiile germane au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil pentru a putea investi
în continuare în România şi a crea noi locuri de muncă", se arată într-un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană. Aceasta precizează că România este un partener strategic pentru Germania din punct de vedere
economic. "Relaţiile economice bilaterale au continuat să crească şi în 2016. Schimburile comerciale se ridică la
peste 24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2016 (+13%), însumând 20% din totalul comerţului exterior al
României. Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România şi au contribuit
decisiv la crearea şi siguranţa locurilor de muncă. Conform estimărilor noastre, companiile germane au peste
250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane directe însumează 8 miliarde de euro", precizează sursa citată.
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană a fost fondată în anul 2002 şi are în ca membri 550 de companii.

Relaţiile româno-germane fac 24 miliarde de euro
Sursa: http://www.azi.ro/
Keywords:
23.01.2017 10:02:52vezi articolul
România este un partener economic strategic pentru economia germană, schimburile comerciale crescând cu 13, în
2016, la peste 24 de miliarde de euro, reprezentând 20% din totalul comerţului exterior al României. Potrivit
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), 8.000 de firme cu capital german sunt active în
România şi au contribuit la crearea şi siguranţa locurilor de muncă. Conform estimărilor AHK România, companiile
germane au peste 250.000 de angajaţi la noi, iar investiţiile germane directe însumează 8 miliarde de euro. Conform
AHK, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice cât şi condiţiile-cadru economice stabile
sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. De asemenea, companiile
germane apreciază lupta anticorupţie şi vor continuarea acesteia.

Companiile germane văd cu ochi buni lupta anticorupţie şi doresc continuarea acesteia
Sursa: http://www.bursa.ro/
Keywords: Germania
23.01.2017 18:24:55vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană afirmă că nivelul investiţiilor străine directe în România depinde de
stabilitatea juridică şi de predictibilitatea deciziilor economice şi politice, iar companiile germane văd cu ochi foarte
buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia. "După cum reiese şi din cele mai actuale chestionare de
conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice cât şi condiţiile-cadru economice
stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară de asta,
companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia", se arată într-un
comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, citat de News.ro. De asemenea, în opinia Camerei
de Comerţ Româno-Germane, nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri
stabil, pentru a putea investi în continuare în România şi a crea noi locuri de muncă. Potrivit comunicatului, ţara
noastră este un partener strategic pentru Germania din punct de vedere economic. Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană precizează: "Relaţiile economice bilaterale au continuat să crească şi în 2016. Schimburile
comerciale se ridică la peste 24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2016 (+13%), însumând 20% din totalul
comerţului exterior al României. Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în
România şi au contribuit decisiv la crearea şi siguranţa locurilor de muncă. Conform estimărilor noastre, companiile
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germane au peste 250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane directe însumează 8 miliarde de
euro". Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană a fost fondată în anul 2002 şi are în ca membri 550 de
companii.

Romania’s trade with Germany exceeds EUR 24 bln
Sursa: http://www.romania-insider.com/
Keywords: AHK Romania
23.01.2017 12:30:21vezi articolul
The commercial exchanges between Romania and Germany exceeded EUR 24 billion in the first eleven months of
2016, up 13% compared to the previous year. This represented 20% of Romania’s foreign trade, according to the
Romanian-German Trade and Industry Chamber (AHK). About 8,000 companies with German capital are active in
Romania, and employ over 250,000 people. The German foreign direct investment in Romania reached a balance of
EUR 8 billion last year. German investors are interested in judicial stability, the predictability of economic and
political decisions, and stable economic frameworks agreements. They also appreciate the anticorruption fight in
Romania. AHK Romania, set up in 2002, includes more than 550 member companies. It offers the companies a
platform for networking and information exchange. editor@romania-insider.com

Camera de Comerţ Româno-Germană: Companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta
anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia
Sursa: http://news.ro/
Keywords: Germania
23.01.2017 17:10:00vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană afirmă că nivelul investiţiilor străine directe în România depinde de
stabilitatea juridică şi de predictibilitatea deciziilor economice şi politice, iar companiile germane văd cu ochi foarte
buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia. "După cum reiese şi din cele mai actuale chestionare de
conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice cât şi condiţiile-cadru economice
stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară de asta,
companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia”, se arată într-un
comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. De asemenea, în opinia Camerei de Comerţ
Româno-Germane, nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil,
pentru a putea investi în continuare în România şi a crea noi locuri de muncă. Potrivit comunicatului, România este
un partener strategic pentru Germania din punct de vedere economic. ”Relaţiile economice bilaterale au continuat
să crească şi în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2016
(+13%), însumând 20% din totalul comerţului exterior al României. Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu
capital german, sunt active în România şi au contribuit decisiv la crearea şi siguranţa locurilor de muncă. Conform
estimărilor noastre, companiile germane au peste 250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane directe
însumează 8 miliarde de euro”, precizează sursa citată. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană a fost
fondată în anul 2002 şi are în ca membri 550 de companii.
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AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi
politice,criterii importante pentru un amplasament investiţional al companiilor germane
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords:
23.01.2017 19:43:03vezi articolul
Companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia şi, de asemenea, vor
stabilitate juridică şi a mediului de afaceri, pentru a putea investi în continuare în România, se arată într-un
comunicat al Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România), remis, luni, AGERPRES. "După cum reiese şi din
cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice cât
şi condiţiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament
investiţional. În afara de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea
acesteia. Nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil, pentru a
putea investi în continuare în România şi a crea noi locuri de muncă", se menţionează în comunicat. Potrivit
reprezentanţilor AHK, România este un partener economic strategic pentru economia germană. Relaţiile economice
bilaterale au continuat să crească şi în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 miliarde euro în primele 11
luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerţului exterior al României. Circa 8000 de companii germane,
respectiv cu capital german, sunt active în România şi au contribuit decisiv la crearea şi siguranţa locurilor de muncă conform estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane
directe însumează 8 miliarde euro. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu şi pe termen lung în
România, contribuind decisiv la transferul de tehnologii şi la creşterea competitivităţii economiei româneşti. Camera
de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanţa oficială a economiei germane şi
totodată cea mai mare Cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în 2002, AHK România numără în prezent
peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informaţii şi
experienţe. Prin serviciile pe care le oferă şi prin evenimentele pe care le organizează, susţine activ companiile
germane la intrarea lor pe piaţa românească şi este totodată partener al firmelor româneşti interesate de piaţa
germana. AHK România se implica activ în implementarea sistemului dual de învăţământ după model german şi a
înfiinţat platforma GreenTech econet romania, cât şi o Curte Permanentă de Arbitraj.

Mesaj pentru PSD şi ALDE: Investitorii Germani doresc continuarea luptei anticorupţie!
Sursa: http://epochtimes-romania.com/
Keywords:
23.01.2017 17:19:00vezi articolul
Investitorii germani din România văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia,
transmite Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), reprezentanta oficială a economiei
germane în ţara noastră, în contextul în care PSD a pus populaţia pe jar cu două proiecte de ordonanţă croite
"mănuşă" pentru corupţi. Redăm comunicatul AKH: "Relaţiile economice româno-germane au crescut şi în 2016 –
Stabilitatea juridică, un factor decisiv pentru continuarea acestora Pentru economia germană, România este un
partener strategic. Relaţiile economice bilaterale au continuat să crească şi în 2016. Schimburile comerciale se ridică
la peste 24 mld. EUR în primele 11 luni din 2016 ( 13%), însemnând 20% din totalul comerţului exterior al României.
Circa 8000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România şi au contribuit decisiv la
crearea şi siguranţa locurilor de muncă – conform estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de
angajaţi în România. Investiţiile germane directe însumează 8 mld. EUR. Companiile germane au investit în ultimii 25
de ani continuu şi pe termen lung în România, contribuind decisiv la transferul de tehnologii şi la creşterea
competitivităţii economiei româneşti. După cum reiese şi din cele mai actuale chestionare de conjunctură,
stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice cât şi condiţiile-cadru economice stabile sunt
pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară de asta, companiile
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germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia. Nu doar companiile germane
au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România şi a
crea noi locuri de muncă", transmite AKH România, printr-un comunicat de presă remis de Ambasada Germaniei
redacţiei Epoch Times. Reamintim că PSD şi ALDE se pregăteau să adopte două ordonanţe văzute de DNA, Parchetul
General, CSM etc., drept lovituri grele la adresa luptei anticorupţie. Una dintre acestea vizează graţieri parţiale
pentru corupţi iar alta mutilează Codul Penal, minând instituţia denunţătorului, redefinind abuzul în serviciu în
favoarea "abuzatorilor" etc. Revoltaţi de acest demers, zeci de mii de români au ieşit duminică în stradă atât în
Bucureşti cât şi alte oraşe ale ţării şi diaspora. Copyright Epoch Times România 2006-2017 Web analytics

Companiile germane văd cu ochi buni lupta anticorupţie şi doresc continuarea acesteia
Sursa: http://ziare.realitatea.net/
Keywords:
23.01.2017 18:26:09vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană afirmă că nivelul investiţiilor străine directe în România depinde de
stabilitatea juridică şi de predictibilitatea deciziilor economice şi politice, iar companiile germane văd cu ochi foarte
buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia.

Relațiile economice româno-germane au crescut și în 2016
Sursa: http://www.jurnaluldeafaceri.ro/
Keywords:
23.01.2017 20:03:55vezi articolul
Relațiile economice româno-germane au crescut și în 2016, a anunţat Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană, care precizează că pentru economia germană, România este un partener strategic. Potrivit datelor
acesteia, schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld. euro, în primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20%
din totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt
active în România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța locurilor de muncă – conform estimărilor noastre
companiile germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane directe însumează 8 mld. euro.
Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în România, contribuind decisiv la
transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești. „După cum reiese și din cele mai actuale
chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice cât și condițiilecadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investițional.
În afară de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia. Nu
doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în
continuare în România și a crea noi locuri de muncă”, a explicat Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană.

AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice,
criterii importante pentru un amplasament investițional al companiilor germane
Sursa: http://www.comisarul.ro/
Keywords:
23.01.2017 20:13:09vezi articolul
Companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia și, de asemenea, vor
stabilitate juridică și a mediului de afaceri, pentru a putea investi în continuare în România, se arată într-un
comunicat al Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK România), remis, luni, AGERPRES. "După cum reiese și din
cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice cât
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și condițiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament
investițional. În afara de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea
acesteia. Nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a
putea investi în continuare în România și a crea noi locuri de muncă", se menționează în comunicat. Potrivit
reprezentanților AHK, România este un partener economic strategic pentru economia germană. Relațiile economice
bilaterale au continuat să crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 miliarde euro în primele 11
luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de companii germane,
respectiv cu capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța locurilor de muncă
— conform estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane
directe însumează 8 miliarde euro. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în
România, contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești. Camera
de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent
peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și
experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile
germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața
germana. AHK România se implica activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a
înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj. AGERPRES

Semnal de la investitorii germani: Continuarea relaţiilor economice româno-germane
este condiţionată de stabilitatea juridică
Sursa: http://miscareaderezistenta.ro/
Keywords: Germania
23.01.2017 18:26:07vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană dă un semnal autorităţilor române printr-un comunicat în care
afirmă că de stabilitatea juridică din ţara noastră depind amplasamentele investiţionale şi, deci, continuarea bunelor
relaţii economice germano-române. Comunicatul afirmă că pentru economia germană, România este un partener
economic strategic, iar relaţiile economice bilaterale au crescut şi în 2016. „Companiile germane au investit în ultimii
25 de ani continuu și pe termen lung în România, contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea
competitivității economiei românești”, mai arată comunicatul. Însă stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor
economice și politice cât și condițiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii importante
pentru un amplasament investițional, se arată în comunicatul remis site-ului miscareaderezistenta.ro de Ambasada
Germaniei la Bucureşti. În context, comunicatul subliniază că „nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate
juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România și a crea noi locuri de
muncă”. Circa 8000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv
la crearea și siguranța locurilor de muncă. Conform estimărilor Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane,
companiile germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane directe însumează 8 miliarde de
euro, se mai arată în comunicat, care precizează că schimburile comerciale se ridică la peste 24 de miliarde de euro
în primele 11 luni din 2016, adică 20% din totalul comerţului exterior al României. Germania are un nou ambasador
în România. Ambasadorul Cord Meier-Klodt a prezentat marţi, 17 ianuarie, preşedintelui României, Klaus Iohannis,
scrisoarea sa de acreditare semnată de preşedintele federal Joachim Gauck, preluând astfel, în mod oficial, mandatul
său de nou ambasador al Republicii Federale Germania în România.
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Germania, 20% din comerțul exterior al României
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Germania
23.01.2017 16:50:13vezi articolul
Relaţiile economice dintre România şi Germania au continuat au crescut în 2016. Schimburile comerciale se ridică la
peste 24 mld. de euro în primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerţului exterior al
României. Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România şi au contribuit
decisiv la crearea şi siguranţa locurilor de muncă – conform estimărilor noastre companiile germane au peste
250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane directe însumează 8 mld. EUR. Companiile germane au investit
în ultimii 25 de ani continuu şi pe termen lung în România, contribuind decisiv la transferul de tehnologii şi la
creşterea competitivităţii economiei româneşti. Conform Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană,
stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice cât şi condiţiile-cadru economice stabile sunt
pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară de asta, companiile
germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia. Nu doar companiile germane
au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România şi a
crea noi locuri de muncă. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanţa
oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în 2002,
AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informaţii şi experienţe.

Investitorii germani doresc continuarea luptei anticorupție în România
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
23.01.2017 17:07:53vezi articolul
"Pentru economia germană, România este un partener economic strategic. Relațiile economice bilaterale au
continuat să crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld. EUR în primele 11 luni din 2016
(+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de companii germane, respectiv cu
capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța locurilor de muncă – conform
estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajați în România. Investițiile germane directe
însumează 8 mld. EUR. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în România,
contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei românești", arată un
comunicat al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană. "După cum reiese și din cele mai actuale chestionare
de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice cât și condițiile-cadru economice
stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investițional. În afară de asta,
companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia. Nu doar companiile
germane au nevoie de stabilitate juridică și de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în
România și a crea noi locuri de muncă", mai precizează comunicatul.

Camera de comert germano – romana: Companiile germane vad cu ochi foarte buni lupta
anticoruptie si isi doresc continuarea acesteia
Sursa: http://1001-stiri.pro/
Keywords:
23.01.2017 17:15:45vezi articolul
"Stabilitatea juridica, predictibilitatea deciziilor economice si politice cat si conditiile-cadru economice stabile sunt
pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investitional. In afara de asta, companiile
14

germane vad cu ochi foarte buni lupta anticoruptie si isi doresc continuarea acesteia", se arata intr-un comunicat al
Camerei de Comert Romano – Germane (AHK). Comunicatul arata ca schimburile comerciale au ajuns in primele 11
luni din 2016 la peste 24 miliarde de euro, in crestere cu 13% fata de anul precedent. "Circa 8000 de companii
germane, respectiv cu capital german, sunt active in Romania si au contribuit decisiv la crearea si siguranta locurilor
de munca – conform estimarilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajati in Romania. Investitiile
germane directe insumeaza 8 mld. EUR. Companiile germane au investit in ultimii 25 de ani continuu si pe termen
lung in Romania, contribuind decisiv la transferul de tehnologii si la cresterea competitivitatii economiei romanesti",
arata sursa citata. Comunicatul vine la o zi dupa ce in Bucuresti si in tara au avut loc mitinguri cu participare uriasa
impotriva incercarii guvernului PSD – ALDE de a deraia lupta anti-coruptie prin doua proiecte de Ordonanta de
Urgenta.

Germania menţine estimarea de creştere a economiei în acest an la 1,4%
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Germania
23.01.2017 17:40:14vezi articolul
Guvernul Germaniei va păstra nemodificată estimarea de creştere a economiei în acest an, la 1,4%, în profida
incertitudinilor provocate de politicile preşedintelui SUA, Donald Trump, au declarat pentru Reuters surse care au
dorit să-şi păstreze anonimatul. Ministrul Economiei, Sigmar Gabriel, va prezenta la şedinţa de miercuri a cabinetului
cele mai recente previziuni. Surse din cadrul coaliţiei aflată la guvernare în Germania au anunţat că "Estimarea de
creştere a celei mai mari economii europene în 2017 este de 1,4%". În octombrie, Executivul a înrăutăţit de la 1,5% la
1,4% prognoza privind evoluţia PIB-ului în 2017, în timp ce în noiembrie consilierii economici au anunţat un avans de
1,3%, faţă de 1,6% previzionat anterior. Economia Germaniei a înregistrat în 2016 un avans de 1,9% - cel mai
puternic ritm de creştere din ultimii cinci ani, arată o estimare preliminară publicată recent de Oficiul federal de
statistică (Destatis). Economiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau ca Produsul Intern Brut al Germaniei să
înregistreze un avans de 1,8% în 2016, după o creştere de 1,7% în 2015. "Încă o dată, în 2016 economia germană a
dezminţit riscurile, graţie unei cereri interne solide", a declarat economistul ING Carsten Brzeski, avertizând însă că în
prezent cel mai mare risc la adresa Germaniei este automulţumirea. "Economia are nevoie urgent de noi reforme
structurale şi investiţii private şi publice mai mari. Este puţin probabil să obţină aceste lucruri înainte de alegeri", a
apreciat Carsten Brzeski. Relaţiile economice dintre România şi Germania au continuat au crescut în 2016.
Schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld. de euro în primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din
totalul comerţului exterior al României. Circa 8.000 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în
România şi au contribuit decisiv la crearea şi siguranţa locurilor de muncă – conform estimărilor noastre companiile
germane au peste 250.000 de angajaţi în România. Investiţiile germane directe însumează 8 mld. EUR. Companiile
germane au investit în ultimii 25 de ani continuu şi pe termen lung în România, contribuind decisiv la transferul de
tehnologii şi la creşterea competitivităţii economiei româneşti. Conform Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermană, stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice cât şi condiţiile-cadru economice
stabile sunt pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară de asta,
companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia. Nu doar companiile
germane au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în
România şi a crea noi locuri de muncă. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este
reprezentanţa oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de comerţ bilaterală din România.
Înfiinţată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă
importantă pentru networking, schimb de informaţii şi experienţe.
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Camera de Comerţ Româno-Germană: Predictibilitatea deciziilor economice şi politice,
criterii importante pentru investiţii
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
23.01.2017 17:54:56vezi articolul
”Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice, cât şi condiţiile-cadru economice stabile sunt
pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară de asta, companiile
germane au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de afaceri stabil pentru a putea investi în continuare în
România şi a crea noi locuri de muncă”, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermană.

Ziare pe net Camera de Comerţ Româno-Germană: Predictibilitatea deciziilor economice
şi politice, criterii importante pentru investiţii
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords: Germania
23.01.2017 17:57:54vezi articolul
”Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice şi politice, cât şi condiţiile-cadru economice stabile sunt
pentru companiile germane criterii importante pentru un amplasament investiţional. În afară de asta, companiile
germane au nevoie de stabilitate juridică şi de un mediu de stabil pentru a putea investi în continuare în România şi a
crea noi locuri de muncă”, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. Aceasta
precizează că România este un partener strategic pentru Germania din punct de...

Companiile germane vad cu ochi buni lupta anticoruptie si doresc continuarea acesteia
Sursa: http://www.revista-presei.com/
Keywords:
23.01.2017 18:31:14vezi articolul
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana afirma ca nivelul investitiilor straine directe in Romania depinde de
stabilitatea juridica si de predictibilitatea deciziilor economice si politice, iar companiile germane vad cu ochi foarte
buni lupta anticoruptie si isi doresc continuarea acesteia.

AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice,
criterii importante pentru un amplasament investițional al companiilor germane
Sursa: http://www.infoziare.ro/
Keywords:
23.01.2017 19:25:55vezi articolul
Companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupție și își doresc continuarea acesteia și, de asemenea, vor
stabilitate juridică și a mediului de afaceri, pentru a putea investi în continuare în România, se arată într-un
comunicat al Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK România), remis, luni, AGERPRES.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană continuă seria de ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Revista-Zeppelin/113618665371796
Keywords: Cities of Tomorrow
23.01.2017 12:22:21vezi articolul
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană continuă seria de întâlniri pe terma viitorului orașelor din
România. În anul 2017 aducem în discuție modalitatea în care orașele, regiunile și in extenso întreaga Românie pot
deveni mai eficiente în competiția urbană și regională, precum și stimularea unei dezvoltări durabile a acestor orașe
și regiuni. Participanții care se vor înscrie până la 10 februarie vor avea o reducere de 20%, iar abonații Zeppelin vor
avea, complementar, o reducere de 10% Cities of Tomorrow #5: Regiuni, orașe & comunități competitive / ezeppelin.ro Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană continuă seria de întâlniri pe terma viitorului orașelor
din România. în anul 2017 aducem în discuție modalitatea în care orașele, regiunile și in extenso întreaga Românie
pot deveni mai eficiente în competiția urbană și regională, precum și stimularea un...

Camera de Comerţ Româno-Germană: Companiile germane văd cu ochi foarte ...
Sursa: http://www.facebook.com/AgentiaNews.ro
Keywords:
23.01.2017 17:50:29vezi articolul
Camera de Comerţ Româno-Germană: Companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc
continuarea acesteia www.news.ro Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană afirmă că nivelul investiţiilor
străine directe în România depinde de stabilitatea juridică şi de predictibilitatea deciziilor economice şi politice, iar
companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta anticorupţie şi îşi doresc continuarea acesteia.

AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor... Companiile germane văd
...
Sursa: http://www.facebook.com/US24.ro
Keywords:
23.01.2017 21:32:40vezi articolul
AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor... Companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta
anticorupție și își doresc continuarea acesteia și, de asemenea, vor stabilitate juridică și a mediului de afaceri, pentru
a putea investi în continuare în România, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK
România)...

AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice,
criterii ...
Sursa: http://twitter.com/stiriromania
Keywords:
23.01.2017 17:27:32vezi articolul
AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice, criterii importante pentru……
https://t.co/mNYqXfUtr0

AHK România: Relațiile economice româno-germane au crescut în 2016, până ...
Sursa: http://twitter.com/dbiromania/
Keywords:
23.01.2017 14:19:18vezi articolul
AHK România: Relațiile economice româno-germane au crescut în 2016, până la peste https://t.co/GClXsHO0RR
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AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice,
criterii ...
Sursa: http://twitter.com/ProfitInfo_ro/
Keywords:
23.01.2017 19:15:34vezi articolul
AHK România: Stabilitatea juridică, predictibilitatea deciziilor economice și politice, criterii importante pe ... https://t.co/lTdiTxFSZ8

Relațiile economice româno-germane
Sursa: http://www.radioiasi.ro/
Keywords:
24.01.2017 09:44:08vezi articolul
Comunicat de presă Relațiile economice româno-germane au crescut și în 2016 – Stabilitatea juridică, un factor
decisiv pentru continuarea acestora Pentru economia germană, România este un partener economic strategic.
Relațiile economice bilaterale au continuat să crească și în 2016. Schimburile comerciale se ridică la peste 24 mld.
EUR în primele 11 luni din 2016 (+13%), însemnând 20% din totalul comerțului exterior al României. Circa 8000 de
companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România și au contribuit decisiv la crearea și siguranța
locurilor de muncă – conform estimărilor noastre companiile germane au peste 250.000 de angajați în România.
Investițiile germane directe însumează 8 mld. EUR. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe
termen lung în România, contribuind decisiv la transferul de tehnologii și la creșterea competitivității economiei
românești. După cum reiese și din cele mai actuale chestionare de conjunctură, stabilitatea juridică, predictibilitatea
deciziilor economice și politice cât și condițiile-cadru economice stabile sunt pentru companiile germane criterii
importante pentru un amplasament investițional. În afară de asta, companiile germane văd cu ochi foarte buni lupta
anticorupție și își doresc continuarea acesteia. Nu doar companiile germane au nevoie de stabilitate juridică și de un
mediu de afaceri stabil, pentru a putea investi în continuare în România și a crea noi locuri de muncă. Despre Camera
de Comerț și Industrie Româno-Germană Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este
reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România.
Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o platformă
importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin
evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este
totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet
romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj.
Mai multe informații găsiți în pagina de internet:
www.ahkrumaenien.ro. Contact pentru presă: Carmen Kleininger Press & Public Relations Camera de Comert si
Industrie Romano-Germana Tel.: +40 21 207 91 50, Fax: +40 21 223 15 38 E-Mail:
kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro Web: www.ahkrumaenien.ro
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