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Impactul introducerii plății defalcate la TVA va fi deosebit de grav asupra mediului de afaceri consideră
reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini (FIC). Investitorii străini atrag atenția chiar că această măsură va
provoca blocaje majore în activitatea tuturor părților implicate. Aceșia arată: ” FIC consideră că introducerea cu titlu
obligatoriu a plății defalcate la TVA de la 1 ianuarie 2018 va avea un impact deosebit de grav asupra mediului de
afaceri, fie că vorbim de mici antreprenori sau de mari companii. Această măsură va cauza blocaje operaționale
majore în activitatea tuturor părților implicate — companii, care în faza inițială vor trebui să efectueze toate
demersurile necesare implementării noului sistem, unități ale trezoreriei statului, care vor fi asaltate de un număr
foarte mare de cereri privind conturile de TVA, precum și ANAF care va trebui să aprobe un număr semnificativ de
solicitări de transfer din contul de TVA în contul curent într-un interval de timp cât mai scurt posibil”, se arată într-un
comunicat de presă. Reprezentanții FIC consideră că este necesară consultarea Comisiei Europene, precum și
întocmirea unui studiu de impact care să evidențieze efectul asupra evaziunii fiscale și costurile pentru mediul de
afaceri. “În cazul Poloniei, proiectul de plată defalcată a TVA a fost în dezbatere publică timp de 2 ani, sistemul este
opțional și implementarea a fost amânată până în anul 2018 la solicitarea mediului de afaceri”, spun investitorii
străini. Potrivit acestora, o măsură alternativă ar fi implementarea acestui sistem doar ca proiect pilot și numai în
anumite sectoare de activitate care implică un grad ridicat de evaziune fiscală sau neconformare în ceea ce privește
plata la timp a TVA la bugetul de stat, cu posibilitatea extinderii în cazul în care se dovedește eficiența sistemului. De
asemenea, pentru combaterea evaziunii ar trebui dezvoltate și implementate de urgență măsuri care și-au dovedit
eficiența în alte state membre UE precum Dosarul Standard de Audit pentru taxe, obligativitatea utilizării unui
software certificat pentru facturare sau menținerea unei baze de date pentru monitorizarea centralizată a TVA.
Investitorii germani cer mediu economic stabil, România oferă încă oportunități bune de afaceri, dar, pentru
continuarea investiţiilor străine și crearea de locuri de muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de
stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată și un sistem educaţional funcțional. Aceasta este concluzia
unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state
din Europa Centrală şi de Est (ECE). Situaţia economică actuală şi situaţia propriei firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de
anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste media celorlalte state din regiune, reiese din
chestionar. Însă în ce privește perspectivele pentru economia românească și așteptările legate de propria afacere,
companiile sunt mai puțin optimiste. Legat de investiţii , mai puţine companii germane decât anul trecut declară că
vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb peste jumătate din cei chestionaţi susţin că vor creşte
numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de companii cu capital german
chestionate apreciază situaţia din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de anul trecut, iar 14% consideră că aceasta sa înrăutăţit. Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în continuare
îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese în ultimii doi
ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulţumite de
stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia
publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o constituie şi lipsa personalului
calificat. Domeniul infrastructurii care cuprinde transporturi, comunicaţii şi energie este apreciat şi anul acesta
negativ, România păstrându-şi ultima poziţie în regiune. 60% din cei chestionaţi sunt nemulţumiţi sau foarte
nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă şi modernizată, fiind un mare impediment în luarea
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deciziilor investiţionale. În ce priveşte predictibilitatea politicilor economice, a crescut uşor numărul companiilor
germane nemulţumite la acest capitol anul acesta faţă de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%), România situându-se
pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herţegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătăţire în acest sens, acest lucru
reiese şi din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din companiile chestionate sunt
foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv.
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astăzi, 00:05 Autor: Adelina Mihai Mai mult de jumătate (54%) dintre investitorii germani prezenţi în România vor să
facă noi angajări anul acesta, în timp ce numai 10% consideră că numărul de angajaţi va scădea faţă de anul trecut,
arată rezultatele unui sondaj realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state din
Europa Centrală şi de Est (ECE). Astfel, România se află pe locul 3 în topul celor 15 state din Europa Centrală şi de Est
(după Bosnia şi Lituania) în ceea ce priveşte perspectivele optimiste de angajare ale investitorilor germani din aceste
state. „Mai puţine companii germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în
schimb peste jumătate din cei chestionaţi susţin că vor creşte numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%)”, spun
reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este
serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie să vă abonaţi la
ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Agricultură,
Energie şi altele) - vezi prezentarea video a ZFCorporate . Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel.
fix: 0318.256.286) sau trimiteţi un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare
la adresa alexandru.matei@zf.ro. Veţi fi contactat în maximum o oră. Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului
Financiar din data de 31.08.2017

Firmele germane ar mai investi, dar doresc condiţii politico-economice mai bune
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România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine şi crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată
şi un sistem educaţional funcţional. Acesta este mesajul investitorilor germani, într-un studiu realizat de Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană. Oamenii de afaceri germani apreciază că situaţia economică actuală şi situaţia
propriei firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste media
celorlalte state din regiune. Însă în ce priveşte perspectivele pentru economia românească şi aşteptările legate de
propria afacere, companiile sunt mai puţin optimiste. Legat de investiţii, mai puţine companii germane decât anul
trecut declară că vor iniţia noi proiecte (2017 - 37%, 2016 - 45%), în schimb, peste jumătate din cei chestionaţi susţin
că vor creşte numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de companii cu capital
german chestionate apreciază siuaţia din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de anul trecut, iar 14% consideră că
aceasta s-a înrăutăţit. Germania a susţinut mai bine de jumătate din investiţiile străine din judeţul Braşov, acestea
depăşind la nivelul lui decembrie 2015 1,1 miliarde de euro. Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în
unele aspecte, altele însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei,
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unde România a înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane
sunt de asemenea foarte nemulţumite de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale
preconizate pentru acest an, de administraţia publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o
problemă o constituie şi lipsa personalului calificat. Domeniul infrastructurii, care cuprinde transporturi, comunicaţii
şi energie, este apreciat şi anul acesta negativ, România păstrându-şi ultima poziţie în regiune. 60% din cei
chestionaţi sunt nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă şi modernizată,
fiind un mare impediment în luarea deciziilor investiţionale. În ce priveşte predictibilitatea politicilor economice, a
crescut uşor numărul companiilor germane nemulţumite la acest capitol anul acesta faţă de anul trecut (2017: 47%,
2016: 42%), România situându-se pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herţegovina. Este deci absolut necesară o
îmbunătăţire în acest sens, acest lucru reiese şi din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern:
63% din companiile chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv.

Firmele germane, principali investitori la Brașov, ar mai investi, dar doresc condiții
politico-economice mai bune
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România oferă încă oportunități bune de afaceri, dar, pentru continuarea investițiilor străine și crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată
și un sistem educațional funcțional. Acesta este mesajul investitorilor germani, într-un studiu realizat de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană. Oamenii de afaceri germani apreciază că situația economică actuală și situația
propriei firme s-au îmbunătățit ușor față de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole ușor peste media
celorlalte state din regiune. Însă în ce privește perspectivele pentru economia românească și așteptările legate de
propria afacere, companiile sunt mai puțin optimiste. Legat de investiții, mai puține companii germane decât anul
trecut declară că vor iniția noi proiecte (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb, peste jumătate din cei chestionați susțin
că vor crește numărul de angajați (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de companii cu capital
german chestionate apreciază situația din branșa lor ca fiind neschimbată față de anul trecut, iar 14% consideră că
aceasta s-a înrăutățit. Germania a susținut mai bine de jumătate din investițiile străine din județul Brașov, aceastea
depășind la nivelul lui decembrie 2015 1,1 miliarde de euro. Condițiile-cadru politico-economice s-au îmbunătățit în
unele aspecte, altele însă necesită în continuare îmbunătățiri urgente. Mai ales în ce privește combaterea corupției,
unde România a înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane
sunt de asemenea foarte nemulțumite de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale
preconizate pentru acest an, de administrația publică, dar mai ales de infrastructură. Ca și în celelalte state din ECE o
problemă o constituie și lipsa personalului calificat. Domeniul infrastructurii care cuprinde transporturi, comunicații
și energie este apreciat și anul acesta negativ, România păstrându-și ultima poziție în regiune. 60% din cei chestionați
sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă și modernizată, fiind un mare
impediment în luarea deciziilor investiționale. În ce privește predictibilitatea politicilor economice, a crescut ușor
numărul companiilor germane nemulțumite la acest capitol anul acesta față de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%),
România situându-se pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herțegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătățire în
acest sens, acest lucru reiese și din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din
companiile chestionate sunt foarte nemulțumite de activitatea actualului Executiv.

Ziare pe net Jumătate dintre investitorii germani din România vor să facă noi angajări
anul acesta
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Mai mult de jumătate (54%) dintre investitorii germani prezenţi în România vor să facă noi angajări anul acesta, în
timp ce numai 10% consideră că numărul de angajaţi va scădea faţă de anul trecut, arată rezultatele unui sondaj
realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state din Europa Centrală şi de Est
(ECE). Astfel, România se află pe locul 3 în topul celor 15 state din Europa Centrală şi de Est (după Bosnia şi Lituania)
în ceea ce priveşte perspectivele optimiste de angajare ale investitorilor germani din aceste state. „Mai puţine
companii germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în...

AHK România: Companiile germane sunt nemulţumite de activitatea Guvernului
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Numărul companiilor germane nemulţumite în ceea ce priveşte predictibilitatea politicilor economice din România a
crescut uşor în 2017, de la 42% la 47%, fiind absolut necesară o îmbunătăţire mai ales că 63% dintre companiile
chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv, reiese dintr-un chestionar de conjunctură
realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), alături de alte 15 state din Europa
Centrală şi de Est (ECE).

Companiile străine se revoltă împotriva Guvernului: Firmele cu capital german sunt
nemulţumite de stabilitatea juridică, infrastructură şi Guvern
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astăzi, 13:38 Autor: Departamentul Economic România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru
continuarea investiţiilor străine şi crearea de locuri de muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de
stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată şi un sistem educaţional funcţional. Aceasta este concluzia
unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state
din Europa Centrală şi de Est (ECE). Situaţia economică actuală şi situaţia propriei firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de
anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste media celorlalte state din regiune, reiese din
chestionar. Companiile sunt mai puţin optimiste, însă, în privinţa perspectivelor economiei româneşti şi a
aşteptărilor legate de propria afacere. Legat de investiţii, 37% dintre companiile germane, mai puţine decât anul
trecut (45%) declară că vor face noi investiţii, în schimb peste jumătate din cei chestionaţi susţin că vor creşte
numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de companii cu capital german
chestionate apreciază situaţia din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de anul trecut, iar 14% consideră că aceasta sa înrăutăţit. Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în continuare
îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese în ultimii doi
ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulţumite de
stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia
publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o constituie şi lipsa personalului
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calificat. Domeniul infrastructurii, care cuprinde transporturi, comunicaţii şi energie, este apreciat şi anul acesta
negativ, România păstrându-şi ultima poziţie în regiune. 60% din cei chestionaţi sunt nemulţumiţi sau foarte
nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă şi modernizată, fiind un mare impediment în luarea
deciziilor investiţionale. În ce priveşte predictibilitatea politicilor economice, a crescut uşor numărul companiilor
germane nemulţumite la acest capitol anul acesta faţă de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%), România situându-se
pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herţegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătăţire în acest sens, acest lucru
reiese şi din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din companiile chestionate sunt
foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România) a fost înfiinţată în septembrie 2002 şi numără în prezent peste 550 de firme membre.

Companiile străine se revoltă: Companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de
stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată şi un sistem educaţional funcţional
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astăzi, 13:38 Autor: Departamentul Economic România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru
continuarea investiţiilor străine şi crearea de locuri de muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de
stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată şi un sistem educaţional funcţional. Aceasta este concluzia
unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state
din Europa Centrală şi de Est (ECE). Situaţia economică actuală şi situaţia propriei firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de
anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste media celorlalte state din regiune, reiese din
chestionar. Companiile sunt mai puţin optimiste, însă, în privinţa perspectivelor economiei româneşti şi a
aşteptărilor legate de propria afacere. Legat de investiţii, 37% dintre companiile germane, mai puţine decât anul
trecut (45%) declară că vor face noi investiţii, în schimb peste jumătate din cei chestionaţi susţin că vor creşte
numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de companii cu capital german
chestionate apreciază situaţia din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de anul trecut, iar 14% consideră că aceasta sa înrăutăţit. Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în continuare
îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese în ultimii doi
ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulţumite de
stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia
publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o constituie şi lipsa personalului
calificat. Domeniul infrastructurii, care cuprinde transporturi, comunicaţii şi energie, este apreciat şi anul acesta
negativ, România păstrându-şi ultima poziţie în regiune. 60% din cei chestionaţi sunt nemulţumiţi sau foarte
nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă şi modernizată, fiind un mare impediment în luarea
deciziilor investiţionale. În ce priveşte predictibilitatea politicilor economice, a crescut uşor numărul companiilor
germane nemulţumite la acest capitol anul acesta faţă de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%), România situându-se
pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herţegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătăţire în acest sens, acest lucru
reiese şi din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din companiile chestionate sunt
foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România) a fost înfiinţată în septembrie 2002 şi numără în prezent peste 550 de firme membre.

Companiile germane din România acuză un "regres semnificativ" în combaterea corupţiei
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Oamenii de afaceri germani din România, dar şi reprezentanţii marilor companii nemţeşti prezente pe piaţa locală,
sunt mai pesimişti decât cei din alte ţări est-europene cu privire la evoluţia economiei în acest an, în ciuda creşterii
economice record din prima jumătate a anului. Companiile germane contestă şi modificările legislative care au loc în
domeniul combaterii corupţiei - aici se înregistrează un "regres semnificativ", potrivit acestora. România oferă încă
oportunități bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine și crearea de locuri de muncă, companiile
au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată și un sistem
educaţional funcțional. Aceasta este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state din Europa Centrală şi de Est (ECE). "În ceea ce privește
perspectivele pentru economia românească și așteptările legate de propria afacere, companiile sunt mai puțin
optimiste", se arată în raportul Camerei de Comerţ Româno-Germană. Condiţiile -cadru politico-economice s-au
îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. "Mai ales în ce priveşte
combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ",
spun oficialii germani din mediul românesc de afaceri. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulţumite
de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia
publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o constituie şi lipsa personalului
calificat.
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Numărul companiilor germane nemulţumite în ceea ce priveşte predictibilitatea politicilor economice din România a
crescut uşor în 2017, de la 42% la 47%, fiind absolut necesară o îmbunătăţire mai ales că 63% dintre companiile
chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv, reiese dintr-un chestionar de conjunctură
realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), alături de alte 15 state din Europa
Centrală şi de Est (ECE). "România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor
străine şi crearea de locuri de muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o
infrastructură bine dezvoltată şi un sistem educaţional funcţional. Situaţia economică actuală şi situaţia propriei
firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste media celorlalte
state din regiune. Însă, în ce priveşte perspectivele pentru economia românească şi aşteptările legate de propria
afacere, companiile sunt mai puţin optimiste", se arată în document. Legat de investiţii, mai puţine companii
germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb peste jumătate din cei
chestionaţi susţin că vor creşte numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). "Mai mult de jumătate din cele 120 de
companii cu capital german chestionate apreciază situaţia din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de anul trecut, iar
14% consideră că aceasta s-a înrăutăţit. Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele aspecte, altele
însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei, unde România a
înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea
foarte nemulţumite de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest
an, de administraţia publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o constituie şi
lipsa personalului calificat", menţionează sursa citată în comunicatul remis miercuri.
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Efectul lipsei de predictibilitate: Companiile germane sunt foarte nemulţumite de
activitatea Guvernului. România, pe penultimul loc din UE
Sursa: http://www.adevarul.ro/
Keywords: AHK Romania
30.08.2017 16:01:24vezi articolul
Companiile germane sunt îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest, dar şi de instabilitatea din
România, mare parte din ele fiind foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv, potrivit unui chestionar de
conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), alături de alte 15 state din
Europa Centrală şi de Est (ECE). Potrivit acestuia, în ce priveşte predictibilitatea politicilor economice, a crescut uşor
numărul companiilor germane nemulţumite la acest capitol anul acesta faţă de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%),
România situându-se pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herţegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătăţire în
acest sens, acest lucru reiese şi din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din
companiile chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv. Top of Form Chestionarul mai
arată că România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine şi crearea de
locuri de muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine
dezvoltată şi un sistem educaţional funcţional. Respondenţii chestionarului spun că situaţia economică actuală şi
situaţia propriei firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste
media celorlalte state din regiune, reiese din chestionar. Însă în ce priveşte perspectivele pentru economia
românească şi aşteptările legate de propria afacere, companiile sunt mai puţin optimiste. Mai puţine investiţii noi,
mai mulţi angajaţi Legat de investiţii, mai puţine companii germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii
(2017: 37%, 2016: 45%), în schimb peste jumătate din cei chestionaţi susţin că vor creşte numărul de angajaţi (2017:
54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de companii cu capital german chestionate apreciază situaţia
din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de anul trecut, iar 14% consideră că aceasta s-a înrăutăţit. Regres în
combaterea corupţiei Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în
continuare îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese
în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulţumite
de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia
publică, dar mai ales de infrastructură. Dezastru la infrastructură Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o
constituie şi lipsa personalului calificat. Domeniul infrastructurii care cuprinde transporturi, comunicaţii şi energie
este apreciat şi anul acesta negativ, România păstrându-şi ultima poziţie în regiune. 60% din cei chestionaţi sunt
nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă şi modernizată, fiind un mare
impediment în luarea deciziilor investiţionale. citeste totul despre: ahk romania predicitiblitate companii germane
afaceri

Jumătate dintre investitorii germani din România vor să facă noi angajări anul acesta
Sursa: http://www.zfcorporate.ro/
Keywords: Germania
30.08.2017 16:54:15vezi articolul
şi Lituania) în ceea ce priveşte perspectivele optimiste de angajare ale investitorilor germani din aceste state. „Mai
puţine companii germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb peste
jumătate din cei chestionaţi susţin că vor creşte numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%)”, spun reprezentanţii
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane. Germania este principalul partener comercial al României, cu
care se derulează o cincime din volumul comerţului exterior al României, potrivit ...
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Sondaj: Companii germane, nemulţumite de activitatea guvernului României
Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/
Keywords:
30.08.2017 19:24:00vezi articolul
Companiile germane prezente pe piaţa din România sunt nemulţumite de activitatea actualului guvern. 63 la sută
dintre companiile chestionate de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană s-au arătat nemulţumite de
activitatea executivului, iar 47 la sută dintre acestea de lipsa predictibilităţii politicilor economice din România.
Oamenii de afaceri germani nu sunt foarte optimişti în ceea priveşte perspectivele economiei româneşti şi
aşteptările legate de propria afacere, chiar dacă România oferă încă oportunităţi bune de afaceri. Pentru continuarea
investiţiilor străine şi crearea de locuri de muncă firmele au nevoie de un mediu economic stabil, de o infrastructură
bine dezvoltată şi un sistem educaţional funcţional - se mai arată în chestionarul realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană.

Companiile germane, mai puţin optimiste cu privire la stabilitatea economiei româneşti
Sursa: http://www.bursa.ro/
Keywords:
30.08.2017 15:21:24vezi articolul
România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine şi crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată
şi un sistem educaţional funcţional - este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană (AHK România), alături de alte cincisprezece state din Europa Centrală şi de Est
(ECE).
AHK România precizează, într-un comunicat de presă trimis Redacţiei: "Situaţia economică actuală şi
situaţia propriei firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste
media celorlalte state din regiune, reiese din chestionar. Însă în ce priveşte perspectivele pentru economia
românească şi aşteptările legate de propria afacere, companiile sunt mai puţin optimiste. Legat de investiţii, mai
puţine companii germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb peste
jumătate din cei chestionaţi susţin că vor creşte numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate
din cele 120 de companii cu capital german chestionate apreciază situaţia din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de
anul trecut, iar 14% consideră că aceasta s-a înrăutăţit. Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în
unele aspecte, altele însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei,
unde România a înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane
sunt de asemenea foarte nemulţumite de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale
preconizate pentru acest an, de administraţia publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o
problemă o constituie şi lipsa personalului calificat.
Domeniul infrastructurii care cuprinde transporturi,
comunicaţii şi energie este apreciat şi anul acesta negativ, România păstrându-şi ultima poziţie în regiune. 60% din
cei chestionaţi sunt nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă şi modernizată,
fiind un mare impediment în luarea deciziilor investiţionale. În ce priveşte predictibilitatea politicilor economice, a
crescut uşor numărul companiilor germane nemulţumite la acest capitol anul acesta faţă de anul trecut (2017: 47%,
2016: 42%), România situându-se pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herţegovina. Este deci absolut necesară o
îmbunătăţire în acest sens, acest lucru reiese şi din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern:
63% din companiile chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv". Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanţa oficială a economiei germane în ţara
noastră. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme membre.
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Companiile germane, mulțumite și nu prea de România
Sursa: http://www.digi24.ro/
Keywords:
30.08.2017 13:58:48vezi articolul
România oferă încă oportunități bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine și crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată
și un sistem educaţional funcțional. Aceasta este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de
Comerţ şi Industrie Româno - Germană, alături de alte 15 state din Europa Centrală şi de Est (ECE). Situaţia
economică actuală şi situaţia propriei firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de anul trecut, iar România se situează la
aceste capitole uşor peste media celorlalte state din regiune, reiese din chestionar. Însă în ce privește perspectivele
pentru economia românească și așteptările legate de propria afacere, companiile sunt mai puțin optimiste. Legat de
investiţii, mai puţine companii germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în
schimb peste jumătate din cei chestionaţi susţin că vor creşte numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult
de jumătate din cele 120 de companii cu capital german chestionate apreciază situaţia din branşa lor ca fiind
neschimbată faţă de anul trecut, iar 14% consideră că aceasta s-a înrăutăţit. Condiţiile-cadru politico-economice s-au
îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte
combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ.
Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulţumite de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de
măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte
state din ECE o problemă o constituie şi lipsa personalului calificat. Domeniul infrastructurii care cuprinde
transporturi, comunicaţii şi energie este apreciat şi anul acesta negativ, România păstrându-şi ultima poziţie în
regiune. 60% din cei chestionaţi sunt nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie urgent
extinsă şi modernizată, fiind un mare impediment în luarea deciziilor investiţionale. În ce priveşte predictibilitatea
politicilor economice, a crescut uşor numărul companiilor germane nemulţumite la acest capitol anul acesta faţă de
anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%), România situându-se pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herţegovina. Este deci
absolut necesară o îmbunătăţire în acest sens, acest lucru reiese şi din aprecierea negativă a companiilor la adresa
actualului Guvern: 63% din companiile chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv.
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
numără în prezent peste 550 de firme membre. Vezi aici cum stă România față de celelalte țări din regiune in
viziunea firmelor germane.

German companies less optimistic about the Romanian economy outlook, says AHK
Sursa: http://business-review.ro/
Keywords: AHK Romania
30.08.2017 15:36:00vezi articolul
Romania still offers good business opportunities, but to continue the foreign investments and jobs creation,
companies need a stable economic environment, legal stability, a well developed infrastructure and a functional
education system, according to a survey of the Chamber of Romanian-German Trade and Industry (AHK), together
with other 15 states from the Central and Eastern Europe (ECE). The current economic situation and the situation of
the SMEs has slightly improved compared with 2016 and are slightly over the average of the other states from the
region, according to the survey. But German companies are less optimistic about the Romanian economy
perspective, with 47 percent of the German companies unsatisfied by this aspect. Thus, Romania is on the
penultimate place, before Bosnia an Herzegovina. Less German companies than in 2016 say they will make new
investments (37 percent in 2017 and 45 percent in 2016), while over a half of the surveyed companies say the
9

number of employees will increase (2017: 54 percent, compared with 48 percent in 2016) . More than a half of the
120 surveyed companies with German capital say that the situation from their field is unchanged compared with last
year, while 14 percent believe it got worse. The political and economic frameworks improved in some aspects, but
others still need urgent improvements, especially in corruption fight, where Romania registered progresses in the
last two years, but now there is a significant regress; 63 percent of the surveyed companies are very unsatisfied by
the activity of the current Government. The German companies are also unsatisfied by the legal stability, especially
by the fiscal measures forecasted for this year, by the public administration and especially, by infrastructure. As in
the other ECE states, an issue is represented also by the lack of qualified personnel. The infrastructure, which
comprises transports, communications and energy, is negative. Romania is on the last position from the region in
this field, as 60 percent of the surveyed are unsatisfied or very unsatisfied. The road infrastructure needs to be
expanded and updated, as there is a great drawback in investments decisions.

AHK România: Companiile germane sunt nemulţumite de activitatea Guvernului
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords:
30.08.2017 16:47:41vezi articolul
Numărul companiilor germane nemulţumite în ceea ce priveşte predictibilitatea politicilor economice din România a
crescut uşor în 2017, de la 42% la 47%, fiind absolut necesară o îmbunătăţire mai ales că 63% dintre companiile
chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv, reiese dintr-un chestionar de conjunctură
realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), alături de alte 15 state din Europa
Centrală şi de Est (ECE). "România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor
străine şi crearea de locuri de muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o
infrastructură bine dezvoltată şi un sistem educaţional funcţional. Situaţia economică actuală şi situaţia propriei
firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste media celorlalte
state din regiune. Însă, în ce priveşte perspectivele pentru economia românească şi aşteptările legate de propria
afacere, companiile sunt mai puţin optimiste", se arată în document. Legat de investiţii, mai puţine companii
germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb peste jumătate din cei
chestionaţi susţin că vor creşte numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). "Mai mult de jumătate din cele 120 de
companii cu capital german chestionate apreciază situaţia din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de anul trecut, iar
14% consideră că aceasta s-a înrăutăţit. Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele aspecte, altele
însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei, unde România a
înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea
foarte nemulţumite de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest
an, de administraţia publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o constituie şi
lipsa personalului calificat", menţionează sursa citată în comunicatul remis miercuri. Domeniul infrastructurii care
cuprinde transporturi, comunicaţii şi energie este apreciat şi anul acesta negativ, România păstrându-şi ultima
poziţie în regiune. "60% din cei chestionaţi sunt nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie
urgent extinsă şi modernizată, fiind un mare impediment în luarea deciziilor investiţionale. În ce priveşte
predictibilitatea politicilor economice, a crescut uşor numărul companiilor germane nemulţumite la acest capitol
anul acesta faţă de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%), România situându-se pe penultimul loc, înainte de BosniaHerţegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătăţire în acest sens, acest lucru reiese şi din aprecierea negativă a
companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din companiile chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea
actualului Executiv", informează Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.
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Companiile germane, mai puţin optimiste cu privire la stabilitatea economiei româneşti
Sursa: http://ziare.realitatea.net/
Keywords:
30.08.2017 15:22:16vezi articolul
România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine şi crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată
şi un sistem educaţional funcţional - este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană (AHK România), alături de alte cincisprezece state din Europa Centrală şi de Est (ECE).

Companiile germane sunt mai puțin optimiste privind perspectivele economiei
românești, doar o treime se gândesc la noi investiții
Sursa: http://www.profit.ro/
Keywords:
30.08.2017 13:57:00vezi articolul
România oferă încă oportunități bune de afaceri, dar, pentru continuarea investițiilor străine și crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată
și un sistem educațional funcțional. Acesta este mesajul investitorilor germani, într-un studiu realizat de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană. Oamenii de afaceri germani apreciază că situația economică actuală și situația
propriei firme s-au îmbunătățit ușor față de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole ușor peste media
celorlalte state din regiune. Însă în ce privește perspectivele pentru economia românească și așteptările legate de
propria afacere, companiile sunt mai puțin optimiste. Legat de investiții, mai puține companii germane decât anul
trecut declară că vor iniția noi proiecte (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb, peste jumătate din cei chestionați susțin
că vor crește numărul de angajați (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de companii cu capital
german chestionate apreciază situația din branșa lor ca fiind neschimbată față de anul trecut, iar 14% consideră că
aceasta s-a înrăutățit. Condițiile-cadru politico-economice s-au îmbunătățit în unele aspecte, altele însă necesită în
continuare îmbunătățiri urgente. Mai ales în ce privește combaterea corupției, unde România a înregistrat progrese
în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulțumite
de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administrația
publică, dar mai ales de infrastructură. Ca și în celelalte state din ECE o problemă o constituie și lipsa personalului
calificat. Domeniul infrastructurii care cuprinde transporturi, comunicații și energie este apreciat și anul acesta
negativ, România păstrându-și ultima poziție în regiune. 60% din cei chestionați sunt nemulțumiți sau foarte
nemulțumiți. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă și modernizată, fiind un mare impediment în luarea
deciziilor investiționale. În ce privește predictibilitatea politicilor economice, a crescut ușor numărul companiilor
germane nemulțumite la acest capitol anul acesta față de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%), România situându-se
pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herțegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătățire în acest sens, acest lucru
reiese și din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din companiile chestionate sunt
foarte nemulțumite de activitatea actualului Executiv. Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita
a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii
8/1996 privind dreptul de autor.

Companiile germane își transmit nemulțumirea privind perspectivele economiei
românești, doar o treime se gândesc la noi investiții: condițiile politico-economice
necesită îmbunătățiri urgente!
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Sursa: http://www.profit.ro/
Keywords:
30.08.2017 13:57:00vezi articolul
România oferă încă oportunități bune de afaceri, dar, pentru continuarea investițiilor străine și crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată
și un sistem educațional funcțional. Acesta este mesajul investitorilor germani, într-un studiu realizat de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană. Oamenii de afaceri germani apreciază că situația economică actuală și situația
propriei firme s-au îmbunătățit ușor față de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole ușor peste media
celorlalte state din regiune. Însă în ce privește perspectivele pentru economia românească și așteptările legate de
propria afacere, companiile sunt mai puțin optimiste. Legat de investiții, mai puține companii germane decât anul
trecut declară că vor iniția noi proiecte (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb, peste jumătate din cei chestionați susțin
că vor crește numărul de angajați (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de companii cu capital
german chestionate apreciază situația din branșa lor ca fiind neschimbată față de anul trecut, iar 14% consideră că
aceasta s-a înrăutățit. Condițiile-cadru politico-economice s-au îmbunătățit în unele aspecte, altele însă necesită în
continuare îmbunătățiri urgente. Mai ales în ce privește combaterea corupției, unde România a înregistrat progrese
în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulțumite
de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administrația
publică, dar mai ales de infrastructură. Ca și în celelalte state din ECE o problemă o constituie și lipsa personalului
calificat. Domeniul infrastructurii care cuprinde transporturi, comunicații și energie este apreciat și anul acesta
negativ, România păstrându-și ultima poziție în regiune. 60% din cei chestionați sunt nemulțumiți sau foarte
nemulțumiți. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă și modernizată, fiind un mare impediment în luarea
deciziilor investiționale. În ce privește predictibilitatea politicilor economice, a crescut ușor numărul companiilor
germane nemulțumite la acest capitol anul acesta față de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%), România situându-se
pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herțegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătățire în acest sens, acest lucru
reiese și din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din companiile chestionate sunt
foarte nemulțumite de activitatea actualului Executiv. Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita
a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii
8/1996 privind dreptul de autor.

Studiu AHK Romania / Companiile germane din România sunt deosebit de îngrijorate de
măsurile fiscale preconizate, de administrație și de infrastructură
Sursa: http://cursdeguvernare.ro/
Keywords: AHK Romania
30.08.2017 16:50:22vezi articolul
România oferă încă oportunități bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine și crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine
dezvoltată și un sistem educaţional funcțional . Aceasta este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de
Camera de Comerţ şi industrie Româno-Germană (AHK), alături de alte 15 state din Europa Centrală şi de Est (ECE).
Potrivit unui comunicat emis miercuri de către AHK, din cerecetare a reieșit că situaţia economică actuală şi situaţia
propriei firme s-au îmbunătăţit uşor faţă de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste media
celorlalte state din regiune, reiese din chestionar. Însă în ce privește perspectivele pentru economia românească și
așteptările legate de propria afacere, companiile sunt mai puțin optimiste. Legat de investiţii, mai puţine companii
germane decât anul trecut declară că vor face noi investiţii (2017: 37%, 2016: 45%), în schimb peste jumătate din cei
chestionaţi susţin că vor creşte numărul de angajaţi (2017: 54%, 2016: 48%). Mai mult de jumătate din cele 120 de
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companii cu capital german chestionate apreciază situaţia din branşa lor ca fiind neschimbată faţă de anul trecut,
iar 14% consideră că aceasta s-a înrăutăţit. Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele aspecte,
altele însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei, unde România
a înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ. Companiile germane sunt de
asemenea foarte nemulţumite de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate
pentru acest an, de administraţia publică, dar mai ales de infrastructură . Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o
constituie şi lipsa personalului calificat. Domeniul infrastructurii care cuprinde transporturi, comunicaţii şi energie
este apreciat şi anul acesta negativ, România păstrându-şi ultima poziţie în regiune. 60% din cei chestionaţi sunt
nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi. Infrastructura rutieră trebuie urgent extinsă şi modernizată, fiind un mare
impediment în luarea deciziilor investiţionale. În ce priveşte predictibilitatea politicilor economice, a crescut uşor
numărul companiilor germane nemulţumite la acest capitol anul acesta faţă de anul trecut (2017: 47%, 2016: 42%),
România situându-se pe penultimul loc, înainte de Bosnia-Herţegovina. Este deci absolut necesară o îmbunătăţire în
acest sens, acest lucru reiese şi din aprecierea negativă a companiilor la adresa actualului Guvern: 63% din
companiile chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv . Camera de Comerţ
şi industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai
mare Cameră de Comerț bilaterală din România. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent
peste 550 de firme membre. Prin serviciile pe care le oferă și evenimentele pe care organizează, AHK România
susţine firmele germane la intrarea lor pe piaţa românească şi, în egală măsură, este un partener competent pentru
companiile româneşti interesate de piaţa germană. AHK România se implică activ în implementarea sistemului de
învățământ dual după model german și oferă o platformă GreenTech și o Curte de arbitraj proprie.

Companiile germane consideră că în domeniul combaterii corupţiei în România se
înregistrează un „regres semnificativ”
Sursa: http://alba24.ro/
Keywords:
30.08.2017 21:17:41vezi articolul
În ciuda creşterii economice record raportate în prima jumătate a anului, oamenii de afaceri germani din România,
dar şi reprezentanţii marilor companii nemţeşti prezente pe piaţa locală, sunt mai pesimişti decât cei din alte ţări esteuropene cu privire la evoluţia economiei. Companiile germane contestă şi modificările legislative care au loc în
domeniul combaterii corupţiei – aici se înregistrează un „regres semnificativ”, potrivit acestora. România oferă încă
oportunități bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine și crearea de locuri de muncă, companiile
au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată și un sistem
educaţional funcțional. Aceasta este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state din Europa Centrală şi de Est (ECE). „În ceea ce privește
perspectivele pentru economia românească și așteptările legate de propria afacere, companiile sunt mai puțin
optimiste”, se arată în raportul Camerei de Comerţ Româno-Germană. Condiţiile-cadru politico-economice s-au
îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. „Mai ales în ce priveşte
combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ”,
spun oficialii germani din mediul românesc de afaceri. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulţumite
de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia
publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o constituie şi lipsa personalului
calificat. sursa: realitatea.net URL scurt : http://alba24.ro/?p=591648
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Ziare pe net Companiile străine se revoltă împotriva Guvernului: Firmele cu capital
german sunt nemulţumite de stabilitatea juridică, infrastructură şi Guvern
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
30.08.2017 14:21:16vezi articolul
România oferă încă oportunităţi bune de , dar, pentru continuarea investiţiilor străine şi crearea de locuri de muncă,
companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată şi un
sistem educaţional funcţional. Aceasta este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ
şi Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state din Europa Centrală şi de Est (ECE). Situaţia economică actuală
şi situaţia propriei s-au îmbunătăţit uşor faţă de anul trecut, iar România se situează la aceste capitole uşor peste
media celorlalte state din regiune, reiese din chestionar. Companiile sunt mai puţin...

Companiile germane din România acuză un "regres semnificativ" în combaterea corupţiei
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
30.08.2017 14:21:39vezi articolul
o infrastructură bine dezvoltată și un sistem educaţional funcțional. Aceasta este concluzia unui chestionar de
conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state din Europa
Centrală şi de Est ( ECE ). "În ceea ce privește perspectivele pentru economia românească și așteptările legate de
propria afacere, companiile sunt mai puțin optimiste", se arată în raportul Camerei de Comerţ Româno-Germană.
Condiţiile -cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în continuare
îmbunătăţiri urgente. "Mai ales în ce priveşte combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese în ultimii
doi ani, se înregistrează un regres semnificativ", spun oficialii germani din mediul românesc de afaceri. Companiile
germane sunt de asemenea foarte nemulţumite de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile
fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state
din ECE o problemă o constituie şi lipsa personalului calificat.

Companiile străine se revoltă împotriva Guvernului: Firmele cu capital german sunt
nemulţumite de stabilitatea juridică, infrastructură şi Guvern
Sursa: http://www.sursadestiri.net/
Keywords:
30.08.2017 14:36:35vezi articolul
România oferă încă oportunităţi bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine şi crearea de locuri de
muncă, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată
şi un sistem educaţional funcţional. Aceasta este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state din Europa Centrală şi de Est (ECE). Situaţia economică
actuală şi situaţia propriei...

Companiile germane, mai putin optimiste cu privire la stabilitatea economiei romanesti
Ultimele anunturi
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Sursa: http://stiri.astazi.ro/
Keywords: AHK Romania
30.08.2017 15:18:57vezi articolul
Romania ofera inca oportunitati bune de afaceri, dar, pentru continuarea investitiilor straine si crearea de locuri de
munca, companiile au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridica, de o infrastructura bine dezvoltata
si un sistem educational functional - este concluzia unui chestionar de conjunctura, realizat de Camera de Comert si
Industrie Romano-Germana (AHK Romania), alaturi de alte cincisprezece state din Europa Centrala si de Est (ECE).

AHK România: Companiile germane sunt nemulţumite de activitatea Guvernului
Sursa: http://www.ziar.com/
Keywords:
30.08.2017 17:44:09vezi articolul
Numărul companiilor germane nemulţumite în ceea ce priveşte predictibilitatea politicilor economice din România a
crescut uşor în 2017, de la 42% la 47%, fiind absolut necesară o îmbunătăţire mai ales că 63% dintre companiile
chestionate sunt foarte nemulţumite de activitatea actualului Executiv, reiese dintr-un chestionar de conjunctură
realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), alături de alte 15 state din Europa
Centrală şi de Est (ECE).

Companiile germane consideră că în domeniul combaterii corupţiei în România se
înregistrează un „regres semnificativ”
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
30.08.2017 18:15:31vezi articolul
În ciuda creşterii economice record raportate în prima jumătate a anului, oamenii de afaceri germani din România,
dar şi reprezentanţii marilor companii nemţeşti prezente pe piaţa locală, sunt mai pesimişti decât cei din alte ţări esteuropene cu privire la evoluţia economiei. Companiile germane contestă şi modificările legislative care au loc în
domeniul combaterii corupţiei – aici se înregistrează un „regres semnificativ”, potrivit acestora. România oferă încă
oportunități bune de afaceri, dar, pentru continuarea investiţiilor străine și crearea de locuri de muncă, companiile
au nevoie de un mediu economic stabil, de stabilitate juridică, de o infrastructură bine dezvoltată și un sistem
educaţional funcțional. Aceasta este concluzia unui chestionar de conjunctură, realizat de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană, alături de alte 15 state din Europa Centrală şi de Est ( ECE ). „În ceea ce privește
perspectivele pentru economia românească și așteptările legate de propria afacere, companiile sunt mai puțin
optimiste”, se arată în raportul Camerei de Comerţ Româno-Germană. Condiţiile-cadru politico-economice s-au
îmbunătăţit în unele aspecte, altele însă necesită în continuare îmbunătăţiri urgente. „Mai ales în ce priveşte
combaterea corupţiei, unde România a înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres semnificativ”,
spun oficialii germani din mediul românesc de afaceri. Companiile germane sunt de asemenea foarte nemulţumite
de stabilitatea juridică, fiind deosebit de îngrijorate de măsurile fiscale preconizate pentru acest an, de administraţia
publică, dar mai ales de infrastructură. Ca şi în celelalte state din ECE o problemă o constituie şi lipsa personalului
calificat.

#romanianews German companies are less optimistic about the Romanian economy ...
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#romanianews German companies are less optimistic about the Romanian economy perspective, with 47 percent of
the German companies unsatisfied by this aspect, says AHK Romania German companies are less optimistic about
the Romanian economy perspective, says AHK Romania still offers good business opportunities, but to continue the
foreign investments and jobs creation, companies need a stable economic environment, legal stability, a well
developed infrastructure and a functional education system, according to a survey of the Chamber of RomanianGerman Trade

Camera de comert romano-germana, sondaj intre companiile nemtesti din Romania. ...
Sursa: http://twitter.com/LucianMindruta
Keywords:
30.08.2017 11:22:43vezi articolul
Camera de comert romano-germana, sondaj intre companiile nemtesti din Romania. Incepe sa se simta o
ingrijorare... https://t.co/JbZPz4S4KF
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