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Una din două companii cu capital german din România nu sunt mulțumite de formarea profesională și învățământul
superior din România, iar în centrul și vestul țării companiilor le este greu să găsească personal corespunzător, se arată
în Raportul de Conjunctură realizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).
“Disponibilitatea forţei de muncă rămâne unul din criteriile importante, atunci când vine vorba de o decizie
investițională. Acest lucru se referă atât la învățământul superior, cât și la formarea profesională. Gradul de mulţumire
a continuat să scadă. Doar 13% din companiile chestionate sunt mulţumite sau foarte mulţumite, pentru 30% situaţia
este satisfăcătoare, dar mai mult de jumătate (57%) sunt nemulţumite și foarte nemulțumite. Mai ales în centrul şi
vestul ţării companiilor le este tot mai greu să găsească personal corespunzător”, se arată în document. Potrivit
acestuia, companiile au nevoie de un sistem dual de formare funcțional, deoarece practica din timpul studiilor lipsește
de cele mai multe ori. “În acest context, din punct de vedere al companiilor germane este deosebit de important ca
factorii decizionali din România să depună toate eforturile pentru dezvoltarea unui învăţământ profesional de calitate.
(…) Opinia companiilor legată de calificarea angajaților s-a îmbunătățit ușor față de anul trecut, dar este încă sub
așteptările și cerințele companiilor chestionate. Astfel 39% din cei chestionați sunt mulțumiți de calificarea
profesională, respectiv foarte mulţumiţi, ca și în 2017, în timp ce 27% își exprimă nemulțumirea. Restul de 34% sunt
satisfăcuți de calificare angajaților”, menționează sursa citată. Atât în ce privește calitatea sistemului universitar, cât
și cea a sistemului de învățământ profesional companiile sunt mai degrabă nemulțumite. „Legat de flexibilitatea în
dreptul muncii, România s-a situat anul trecut peste media regiunii (Europa Centrală și de Est). În chestionarul de anul
acesta factorul acesta este perceput negativ cu 34% dintre cei chestionați care sunt nemulțumiți, în timp ce doar 14%
sunt mulţumiţi sau foarte mulțumiți. O problemă pentru multe companii o constituie creșterea relativ rapidă a
salariului minim. Reprezentanții companiilor sunt de părere că mediul de afaceri nu este suficient de implicat în această
problemă și că ajustările salariale trebuie puse în concordanță cu creșterea productivității”, conform documentului.
AHK România precizează că un criteriu important în alegerea amplasamentului investițional rămân condițiile pe piața
muncii. “Ne referim aici la calificarea personalului, motivaţia şi productivitatea angajaţilor, dar şi costurile cu forţa de
muncă, dreptul muncii, sistemul educaţional şi disponibilitatea forţei de muncă. Costurile scăzute cu forța de muncă
pe piața muncii din România față de celelalte state europene constituie unul din avantajele centrale ale țării.
Comparativ cu alte state din regiune companiile germane din România sunt mulţumite respectiv foarte mulţumite
(34%) în ce priveşte costurile cu forţa de muncă”, menționează Camera de Comerț. Cu un salariu minim garantat de
400 euro (1.900 lei) România se află printre țările cu un nivel salarial scăzut, ceea ce atrage investitorii. Când vine
vorba de productivitate şi motivaţia angajaţilor, România se situează peste media regiunii, totuși evaluarea este mai
slabă decât anul trecut: doar 35% din companii sunt mulţumite (2017: 43%) şi 18% se arată nemulţumite (2017: 15%).
Productivitatea şi costurile cu forţa de muncă se află încă într-o relație bună, ceea ce determină firmele germane să
continue investiţiile. La chestionar au participat 130 de companii cu capital german. de Florin Barbuta HotNews.ro
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2. Dragoș Anastasiu: Economia nu poate să tureze dacă nu are în spate resurse umane.
Multe proiecte ale companiilor străine rămân pe hârtie
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La un moment dat nu vor mai fi ani suficienți ca să se plătească cheltuielile fixe care deja s-au mărit, dacă nu va rula
economia, susține Dragoș Anastasiu, președinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România).
„Suntem pesimiști în măsura în care nu se iau niște măsuri urgente. A susține creștere de pensii, toți ne dorim să fie
pensiile mai mari, a susține creștere de salarii în sectorul bugetar, aici putem să avem comentarii legate de modul în
care se fac acestea, fără criterii de performanță, toate aceste chestiuni trebuie să aibă în spate o economie turată
destul de bine. Economia nu poate să tureze dacă nu are în spate resurse umane. Sunt destul de multe proiecte de
investiții care rămân la nivel de hârtie pentru că nu se găsește forță de muncă, pentru că predictibilitatea de aici face
ca sediile din străinătate să se gândească de șapte ori înainte să investească, pentru că sistemul de sănătate, pentru
că infrastructură și așa mai departe. Dacă nu va rula economia, la un moment dat nu vor mai fi ani suficienți ca să se
plătească cheltuielile fixe care deja s-au mărit. ”, a spus Anastasiu, într-o conferință de presă. În mod normal, la
companii lucrurile astea merg în paralel, respectiv mai întâi producem banii, după care îi plătim. Aici (la stat n.r.), mai
întâi plătim banii și acum trebuie să-i producem. OK, îi producem, avem potențial. De exemplu, la turism suntem la
1,5% din PIB. O țară ca România poate să aibă 10% din PIB. „Pentru asta trebuie să facem ceva. Dacă nu facem ce
trebuie să facem, nu vom avea producția respectivă și nu vor exista bani suficienți, respectiv se vor tăia din alte părți,
de la infrastructură, sănătate, educație și din alte părți unde avem nevoie de acești bani, în special de la investiții”, a
mai arătat oficialul AHK România. El este de părere că oficial îi merge bine României, dar datorită conjuncturii externe.
“Dacă pot să parafrazez un titlu de piesă muzicală, „oficial ne merge bine”. Asta se datorează atât conjuncturii externe
pentru că Germaniei îi merge bine din punct de vedere economic, Europei îi merge bine și noi suntem dependenți de
ce se întâmplă în Germania și Europa, în special, și în lume în general. Pe de altă parte consumul crește. Faptul că s-au
mărit pensiile, salariile și așa mai departe care reprezintă un lucru bun, asta duce la un consum mai mare. Mulți membri
de-ai noștri, precum Lidl, Kaufland și așa mai departe trăiesc din așa ceva, parțial și firmele de electrocasnice, cele care
sunt în servicii, în turism, unde sunt voucherele de vacanță care au năpădit piața și care creează cerere, deci sunt bani
în piață la populație pentru consum”, a explicat Anastasiu. Pe de altă parte, spune el, există o îngrijorare majoră și ea
nu vine de acum, ci de anul trecut. „Îngrijorarea noastră se leagă de anumite chestiuni care dacă nu se schimbă, nu ne
vor face să ne simțim bine anul viitor, peste doi și peste trei. Principala noastră problemă este resursa umană și aici
suntem într-o situație dramatică, nu numai că ne depopulăm, dar nici școlile nu ne livrează ceea ce trebuie să ne
livreze. Nu ne plângem de fiscalitate, ci de schimbările permanente care apar în zona de fiscalitate și în cadrul legislativ
general, faptul că se implementează peste noapte, că toate chestiunile ies în ordonanță de urgență. Cu asta, mediul
de afaceri, în special cel german, nu este obișnuit. Dacă noi românii suntem mai adaptabili, „lasă că merge și așa, vom
găsi noi o soluție”, germanii au altă abordare: au abordarea predictibilă, să avem o agendă, să planificăm pe termen
lung și așa mai departe”, a explicat președintele AHK România. de Florin Barbuta HotNews.ro
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Lucrătorii din România au în general salarii mici, ceea ce atrage investițiile în țară, consideră o serie de investitori
germani și români reuniți în Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), care au răspuns la chestionarul
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de conjunctură al AHK pe anul 2018, privind mediul de afaceri din România. Citește mai departe, studiază întregul
raport româno-german și comentează pe StartupCafe.ro.... de CZ HotNews.ro
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Companiile germane care au investit în România privesc cu îngrijorare spre viitor. Nesiguranța și impredictibilitatea
din viața economică s-au accentuat, încrederea în Guvern a scăzut și odată cu aceasta s-a diminuat și speranța că vor
fi întreprinși pașii necesari pentru a continua reforme precum modernizarea structurilor administrative împreună cu
reducerea birocrației, continuarea luptei împotriva corupției, o mai bună absorbție a fondurilor europene, privatizarea
companiilor de stat respectiv eficientizarea acestor întreprinderi și creșterea competitivității. Lipsa de personal
calificat, instabilitatea juridică și politică îngreunează activitatea companiilor, relevă documentul Raportul de
conjunctură pentru România, realizat pe baza chestionării a 130 de companii cu capital german de către Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană. Pe lângă acestea marea majoritatea a companiilor germane din România se
plâng de infrastructura rutieră care reprezintă un obstacol important. Conform Raportului, situația economică actuală
și evoluția economică sunt apreciate mai rău decât anul trecut. Desele modificări fiscale și înfrânarea reformelor din
sectorul public cât și scăderea investițiilor publice în favoarea creșterii salariilor au dus la o atmosferă negativă în
rândul investitorilor. Aceste aprecieri referitoare la evoluția economică este la o primă vedere cu atât mai
surprinzătoare cu cât anul trecut România a înregistrat o creștere economică de aproape 7%. Companiile se așteaptă
evident la o încetinire a creșterii economice, pentru că investițiile necesare de exemplu în infrastructură, educație și
sănătate continuă să lipsească. Totuși, companiile care au răspuns la chestionar consideră situația lor actuală ca fiind
mai bună decât anul trecut, având în vedere situația conjuncturală actuală foarte bună, doresc să angajeze personal și
să își continue investițiile. Astfel, numărul celor care se gândesc să crească numărul de angajați îl depășește
considerabil pe cel al companiilor care se gândesc să reducă numărul acestora. În comparație cu anul trecut companiile
sunt mai deschise la investiții. Situația actuală bună companiilor se datorează mai ales evoluției pozitive a partenerilor
principali, mai ales a celor din Germania. Dar multe companii privesc tot mai pesimist spre evoluția amplasamentului
investițional, pentru că sustenabilitatea și efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul
întrebării, iar investițiile în factorii importanți pentru investitori nu se realizează. Privind condițiile-cadru constatăm în
acest an că majoritatea dintre factori au fost evaluați negativ. Singurele criterii investiționale care s-au îmbunătățit
față de anul trecut se referă la furnizorii locali, condițiile de cercetare-dezvoltare și calificarea angajaților. În ce privește
factori precum predictibilitatea politicilor economice, administrația publică/birocrația, disponibilitatea forței de
muncă, piața muncii, infrastructura, stabilitatea juridică, lupta împotriva corupției sau licitațiile publice aprecierile
companiilor sunt la fel de negative sau chiar mai rele decât anul trecut. Aprecierea actualei situaţii economice şi
situaţia branşei, unde România se situa în anii trecuți peste media ECE, s-au înrăutățit faţă de anul trecut. România se
situează din această perspectivă anul acesta sub media statelor din Europa Centrală şi de Est. Pentru jumătate din
companiile cu capital german din România chestionate (50%) situaţia economică a ţării este satisfăcătoare și doar 18%
(2015: 15%, 2016: 30%, 2017: 31%) apreciază situaţia economică actuală ca fiind mai bună decât în 2017. Și în ce
priveşte perspectivele economice ale ţării pentru anul în curs aprecierile investitorilor s-au înrăutăţit şi România se
situează mult în urma celorlalte state din ECE, ajungând chiar pe ultimul loc. Procentul celor care văd perspective mai
bune decât anul trecut a scăzut continuu din 2015 încoace (2015: 56%, 2016: 49%, 2017: 22%, 2018: 16%). În special
companiile din servicii, das și cele din industria prelucrătoare atmosfera este predominant pesimistă. În ce privește
situația propriei firme însă pentru anul în curs companiile sunt mulțumite, evaluările se situează puțin peste media
ECE. Procentul celor care consideră situația propriei firme ca fiind bună în prezent este de 56% (2015: 54%, 2016: 50%,
2017: 55%). Și în ce priveşte situaţia companiei faţă de anul trecut 60% din companii sunt de părere că situaţia de anul
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acesta se va îmbunătăți (2015: 75%, 2016: 61%, 2017: 53%). 36% din companiile chestionate apreciază evoluţia
situaţiei conjuncturale a branşei lor în anul 2018 ca fiind neschimbată faţă de anul trecut şi 19% văd o înrăutăţire a
acestei situaţii. Situaţia branşei la momentul chestionarului este apreciată de 43% ca fiind mai bună (2017: 45%) şi de
12% ca fiind mai rea (2017: 13%). Rezultatele sunt comparabile cu cele de anul trecut, dar anul acesta România se
situează sub media regiunii, având în vedere și faptul că celelalte țări au crescut. Astfel, în Ungaria, Cehia, Lituania și
Slovenia cu mult peste 50% dintre companii sunt mulțumite de situația branșei în care activează. În ce priveşte
intenţiile de angajare, România se situează în acest an pe o poziţie bună și se află în topul primelor trei țări din regiune:
52% din companii intenționează să crească numărul de angajați (2015: 52%, 2016: 48%, 2017: 54%) și doar 10% din
cei chestionați sunt de părere că numărul angajaților lor va scădea (2015: 7%, 2016:11%, 2017: 10%). Datorită
aprecierii bune în ce privește situației companiei și a branșei în care activează este de înțeles că firmele doresc să se
dezvolte. Intenţia de a angaja personal este mai prezentă la firmele din comerţ şi producţie decât în alte branşe și
predomină la companiile medii și mari.
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Una din două companii cu capital german din România nu sunt mulțumite de formarea profesională și învățământul
superior din România, iar în centrul și vestul țării companiilor le este greu să găsească personal corespunzător, se arată
în Raportul de Conjunctură realizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).
“Disponibilitatea forţei de muncă rămâne unul din criteriile importante, atunci când vine vorba de o decizie
investițională. Acest lucru se referă atât la Tag-uri: Salariu
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Firmele germane care activează în România sunt mulţumite de activitatea lor curentă, însă sunt îngrijorate pentru
evoluţiile din următorii ani, a declarat, joi, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermane (AHK), într-o conferinţă de presă. "Avem o veste bună şi una rea. Vestea bună este că, oficial, ne merge bine,
ceea ce se datorează în principal conjuncturii externe şi faptului că economia germană şi cea europeană, de care
depindem în principal, merg bine. În România este deocamdată bine, pentru că a crescut consumul, ca urmare a măririi
pensiilor şi salariilor, deci sunt bani în piaţă la populaţie pentru consum. Dar avem paradoxul că suntem îngrijoraţi
pentru viitor, deoarece, dacă nu începem încă de acum să rezolvăm problemele, nu ne va fi bine pe viitor", a spus
Anastasiu. El a subliniat că principala problemă este cea a resurselor umane, unde situaţia este dramatică, ca urmare
a migraţiei şi a lipsei de pregătire din şcoli. "În plus, aproape tot ce facem zi de zi este greu, anevoios, ne luptăm cu
birocraţia. În al treilea rând, lipsa de dialog şi predictibilitate. Nu ne plângem de fiscalitate, ci de schimbările din
fiscalitate sau schimbări în general, care vin peste noapte, prin ordonanţe de urgenţă. Mediul de afaceri german nu
este obişnuit cu aşa ceva. La români merge şi aşa, că găsim noi o soluţie, dar la germani este altă mentalitate, cu planuri
pe termen lung şi stabilitate", a arătat oficialul AHK. Anastasiu a arătat că, dacă nu se iau măsuri pentru a suplimenta
veniturile statului, nu vor mai exista bani pentru cheltuielile cu pensiile şi salariile, ceea ce va duce în final tot la
diminuarea investiţiilor. Pe acest fond, AHK solicită Guvernului să grăbească investiţiile în domenii-cheie, precum
educaţia, infrastructura, sănătatea, să ia măsuri pentru stoparea migraţiei forţei de muncă şi să intensifice
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modernizarea administraţiei publice. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Cernat, editor: Andreea Marinescu, editor
online: Gabriela Badea) Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate
informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt
interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului
acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare . Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă
rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro . Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă
acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe
www.agerpres.ro .
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şapte ori înainte să investească; pentru că sistemul de sănătate nu este eficent; pentru că infrastructura nu este bună.
Dacă nu va rula economia, la un moment dat nu vor mai fi bani suficienţi ca să se plătească cheltuielile fixe care deja
s-au mărit, pensii şi salarii“, crede Anastasiu. Cu un sold al investiţiilor străine de 9,2 mld. euro, Germania este al doilea
investitor străin în România, după Olanda. Pe piaţa locală sunt în jur de 7.500 de companii cu ...
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Firmele germane care activează în România sunt mulţumite de activitatea lor curentă, însă sunt îngrijorate pentru
evoluţiile din următorii ani, a declarat, joi, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermane (AHK), într-o conferinţă de presă. "Avem o veste bună şi una rea. Vestea bună este că, oficial, ne merge bine,
ceea ce se datorează în principal conjuncturii externe şi faptului că economia germană şi cea europeană, de care
depindem în principal, merg bine. În România este deocamdată bine, pentru că a crescut consumul, ca urmare a măririi
pensiilor şi salariilor, deci sunt bani în piaţă la populaţie pentru consum. Dar avem paradoxul că suntem îngrijoraţi
pentru viitor, deoarece, dacă nu începem încă de acum să rezolvăm problemele, nu ne va fi bine pe viitor", a spus
Anastasiu. El a subliniat că principala problemă este cea a resurselor umane, unde situaţia este dramatică, ca urmare
a migraţiei şi a lipsei de pregătire din şcoli. "În plus, aproape tot ce facem zi de zi este greu, anevoios, ne luptăm cu
birocraţia. În al treilea rând, lipsa de dialog şi predictibilitate. Nu ne plângem de fiscalitate, ci de schimbările din
fiscalitate sau schimbări în general, care vin peste noapte, prin ordonanţe de urgenţă. Mediul de afaceri german nu
este obişnuit cu aşa ceva. La români merge şi aşa, că găsim noi o soluţie, dar la germani este altă mentalitate, cu planuri
pe termen lung şi stabilitate", a arătat oficialul AHK. Anastasiu a arătat că, dacă nu se iau măsuri pentru a suplimenta
veniturile statului, nu vor mai exista bani pentru cheltuielile cu pensiile şi salariile, ceea ce va duce în final tot la
diminuarea investiţiilor. Pe acest fond, AHK solicită Guvernului să grăbească investiţiile în domenii-cheie, precum
educaţia, infrastructura, sănătatea, să ia măsuri pentru stoparea migraţiei forţei de muncă şi să intensifice
modernizarea administraţiei publice.

9. Companiile germane din România sunt mulţumite de activitate lor din prezent, dar sunt
îngrijorate de ce se va întâmpla în următorii ani - AHK
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Firmele germane care activează în România sunt mulţumite de activitatea lor curentă, însă sunt îngrijorate pentru
evoluţiile din următorii ani, a declarat, joi, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermane (AHK), într-o conferinţă de presă. "Avem o veste bună şi una rea. Vestea bună este că, oficial, ne merge bine,
ceea ce se datorează în principal conjuncturii externe şi faptului că economia germană şi cea europeană, de care
depindem în principal, merg bine. În România este deocamdată bine, pentru că a crescut consumul, ca urmare a măririi
pensiilor şi salariilor, deci sunt bani în piaţă la populaţie pentru consum. Dar avem paradoxul că suntem îngrijoraţi
pentru viitor, deoarece, dacă nu începem încă de acum să rezolvăm problemele, nu ne va fi bine pe viitor", a spus
Anastasiu. El a subliniat că principala problemă este cea a resurselor umane, unde situaţia este dramatică, ca urmare
a migraţiei şi a lipsei de pregătire din şcoli. "În plus, aproape tot ce facem zi de zi este greu, anevoios, ne luptăm cu
birocraţia. În al treilea rând, lipsa de dialog şi predictibilitate. Nu ne plângem de fiscalitate, ci de schimbările din
fiscalitate sau schimbări în general, care vin peste noapte, prin ordonanţe de urgenţă. Mediul de afaceri german nu
este obişnuit cu aşa ceva. La români merge şi aşa, că găsim noi o soluţie, dar la germani este altă mentalitate, cu planuri
pe termen lung şi stabilitate", a arătat oficialul AHK. Anastasiu a arătat că, dacă nu se iau măsuri pentru a suplimenta
veniturile statului, nu vor mai exista bani pentru cheltuielile cu pensiile şi salariile, ceea ce va duce în final tot la
diminuarea investiţiilor. Pe acest fond, AHK solicită Guvernului să grăbească investiţiile în domenii-cheie, precum
educaţia, infrastructura, sănătatea, să ia măsuri pentru stoparea migraţiei forţei de muncă şi să intensifice
modernizarea administraţiei publice.

10. German companies ask Romanian Government to speed up investments in
infrastructure and education
Sursa: http://business-review.ro/
Keywords: AHK Romania
20.09.2018 16:05:18vezi articolul
The German companies reunited under AHK Romania (German-Romanian Chamber of Commerce) are looking with
distrust into the future. The modifications, sometimes overnight, of the fiscal regime is worrying for the German
companies, used to have a stable business environment and predictability over the years. In order to be successful
abroad, companies need a stable business environment and public authorities open to a real dialogue with business
representatives. Factors such as the predictability of economic policies, public administration, labor availability,
infrastructure, legal stability, the fight against corruption or public auctions remain decisive in making an investment
decision. Numerous German companies have benefited from the right business conditions in Romania, have invested
constantly and in the long run, have opened and expanded production units, thus greatly contributing to job creation
and employment. Given the good conjunctural situation, most companies are now happy with the situation of their
own firm, want to hire staff and continue investments. This is also apparent from the current conjuncture report. The
current good business situation is due to the positive development of the main partners, especially those in Germany.
The percentage of those who see their business as good today is 56 percent (2015: 54 percent, 2016: 50 percent, 2017:
55 percent). And with regard to the company’s situation over last year, 60 percent of companies are of the opinion
that this year’s situation will improve (2015: 75 percent, 2016: 61 percent, 2017: 53 percent). But many companies
are increasingly worried about the country’s evolution as an investment site, because the sustainability and positive
effects of government measures are questioned, and investments in important factors for investors that would ensure
long-term stability of the site are not achieve or delay. In the last year uncertainty and unpredictability in economic
life have increased, confidence in the Government has fallen, and with it has diminished and hope that the necessary
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steps will be taken to continue reforms such as the modernization of administrative structures together with the
reduction of bureaucracy, the continuation of the fight against corruption, a better absorption of European funds, the
privatization of state-owned companies, respectively the efficiency of these enterprises and the increase of
competitiveness. The growing lack of personnel, legal and political instability hinder business activity. In addition, the
vast majority of German companies in Romania complain about road infrastructure. The frequent tax changes and the
overthrow of public sector reforms and the decline in public investment in favor of wage growth have created a
negative atmosphere among German investors. In the conjuncture questionnaire I conducted this spring among
Romanian companies with German capital, the current economic situation as well as the economic evolution of
German companies is appreciated worse than last year. This appreciation of the economic evolution is surprising at
first sight, given the last year’s growth of almost 7 percent. Companies and economic experts, however, expect the
economy to slow down significantly, as investments in infrastructure, education and health are delayed. For half of
the companies with German capital in Romania surveyed (50 percent) the economic situation of the country is
satisfactory and only 18 percent (2015: 15 percent, 2016: 30 percent, 2017: 31 percent) appreciates the current
economic situation as better than in 2017. “Against this background, AHK Romania asks the Romanian Government
once again to speed up investments in key areas such as education, infrastructure, health, take steps to stop labor
migration to reduce the current staff crisis and step up the modernization of public administration. We remain a
trustworthy partner for the public authorities and reaffirm our willingness to engage in a constructive dialogue.”

11. Firmele germane cer investiții în educație, infrastructură, sănătate. Migrația forței de
muncă trebuie oprită
Sursa: http://www.digi24.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
20.09.2018 16:27:55vezi articolul
Firmele germane care activează în România sunt mulţumite de activitatea lor curentă, însă sunt îngrijorate pentru
evoluţiile din următorii ani, a declarat, joi, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermane (AHK), într-o conferinţă de presă. "Avem o veste bună şi una rea. Vestea bună este că, oficial, ne merge bine,
ceea ce se datorează în principal conjuncturii externe şi faptului că economia germană şi cea europeană, de care
depindem în principal, merg bine. În România este deocamdată bine, pentru că a crescut consumul, ca urmare a măririi
pensiilor şi salariilor, deci sunt bani în piaţă la populaţie pentru consum. Dar avem paradoxul că suntem îngrijoraţi
pentru viitor, deoarece, dacă nu începem încă de acum să rezolvăm problemele, nu ne va fi bine pe viitor", a spus
Anastasiu, potrivit Agerpres.ro . El a subliniat că principala problemă este cea a resurselor umane, unde situaţia este
dramatică, ca urmare a migraţiei şi a lipsei de pregătire din şcoli. "În plus, aproape tot ce facem zi de zi este greu,
anevoios, ne luptăm cu birocraţia. În al treilea rând, lipsa de dialog şi predictibilitate. Nu ne plângem de fiscalitate, ci
de schimbările din fiscalitate sau schimbări în general, care vin peste noapte, prin ordonanţe de urgenţă. Mediul de
afaceri german nu este obişnuit cu aşa ceva. La români merge şi aşa, că găsim noi o soluţie, dar la germani este altă
mentalitate, cu planuri pe termen lung şi stabilitate", pretinde oficialul AHK. Anastasiu a arătat că, dacă nu se iau
măsuri pentru a suplimenta veniturile statului, nu vor mai exista bani pentru cheltuielile cu pensiile şi salariile, ceea ce
va duce în final tot la diminuarea investiţiilor. Pe acest fond, AHK solicită Guvernului să grăbească investiţiile în
domenii-cheie, precum educaţia, infrastructura, sănătatea, să ia măsuri pentru stoparea migraţiei forţei de muncă şi
să intensifice modernizarea administraţiei publice. Etichete: infrastructura , dragos anastasiu , investitii publice , firme
germane , ahk

12. Avertisment dur al investitorilor germani pentru Guvernul Dăncilă
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Sursa: http://www.digi24.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
20.09.2018 21:10:44vezi articolul
În plin război în interiorul partidului de guvernământ, vine un avertisment extern: companiile germane din România
spun că privesc cu îngrijorare către viitor. Camera de comerţ româno-germană explică motivele acestei îngrijorări şi
spune că „sustenabilitatea şi efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării”. În ciuda
creşterii economice, Camera de Comerţ Româno-Germană atrage atenţia că „în ultimul an, nesiguranţa şi
impredictibilitatea din viaţa economică s-au accentuat, încrederea în Guvern a scăzut şi odată cu aceasta s-a diminuat
şi speranţa că vor fi întreprinşi paşii necesari pentru a continua reforme”. Printre reformele pe care le aşteaptă
investitorii germani se numără reducerea birocraţiei, continuarea luptei împotriva corupţiei şi o mai bună absorbţie a
fondurilor europene. „ Lipsa tot mai acută de personal, instabilitatea juridică şi politică îngreunează activitatea
companiilor”, avertizează Camera de Comerţ Româno-Germană. În plus, cele mai multe companii germane din
România se plâng de infrastructura rutieră. În acest context, investitorii îi cer din nou Guvernului să grăbească
investiţiile în domenii-cheie, precum educaţia, infrastructura, sănătate. Cer, de asemenea, măsuri pentru a se opri
exodul muncitorilor români. Sebastian Metz, director general de companie germană: Companiile germane îoi iau
angajaţi care locuiesc şi la 60 sau 100 de km depărtare de firmă, acest lucru este complicat dacă nu avem o
infrastructură bună pentru că atunci oamenii ar pierde 2-3 ore pe drum. De aceea, banii se duc în alte ţări care din
punct de vedere al infrastructurii sunt dezvoltate mai bine. Etichete: Germania , investitori , avertisment , ingrijorare ,
avertisment pentru guvernul dancila

13. Anastasiu (AHK): Oficial ne merge bine, dar nu pentru mult timp
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords:
20.09.2018 15:47:23vezi articolul
Firmele germane care activează în România sunt mulţumite de activitatea lor curentă, însă sunt îngrijorate pentru
evoluţiile din următorii ani, a declarat, joi, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermane (AHK), într-o conferinţă de presă.

14. Companiile germane sunt îngrijorate. Sustenabilitatea și efectele pozitive ale
măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords: Germania
20.09.2018 19:30:01vezi articolul
Pentru a avea succes în străinătate, companiile au nevoie de un mediu de afaceri stabil și de autorități publice deschise
la un dialog real cu reprezentanții mediului de afaceri. Factori precum predictibilitatea politicilor economice,
administrația publică, disponibilitatea forței de muncă, infrastructura, stabilitatea juridică, lupta împotriva corupției
sau licitațiile publice rămân decisivi în luare unei decizii investiționale. Numeroase companii germane au beneficiat de
condiții de afaceri corespunzătoare în România, au investit în mod constant și pe termen lung, au deschis și extins
unități de producție, contribuind astfel în mare măsură la crearea și asigurarea de locuri de muncă. ”Având în vedere
situația conjuncturală bună, majoritatea companiilor sunt mulțumite în prezent de situația propriei firme, vor să
angajeze personal și să continue investițiile. Acest lucru reiese și din actualul raport de conjunctură”, se arată într-un
comunicat al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). Situația actuală bună a companiilor
se datorează însă evoluției pozitive a partenerilor principali, în special a celor din Germania. Procentul celor care
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consideră situația propriei firme ca fiind bună în prezent este de 56% (2015: 54%, 2016: 50%, 2017: 55%). Și în ce
priveşte situaţia companiei faţă de anul trecut 60% din companii sunt de părere că situaţia de anul acesta se va
îmbunătăți (2015: 75%, 2016: 61%, 2017: 53%). Dar multe companii privesc tot mai îngrijorate spre evoluția țării ca
amplasament investițional, pentru că sustenabilitatea și efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub
semnul întrebării, iar investițiile în factorii importanți pentru investitori, care ar asigura stabilitatea amplasamentului
pe termen lung, nu se realizează sau întârzie. În ultimul an nesiguranța și impredictibilitatea din viața economică s-au
accentuat, încrederea în Guvern a scăzut și odată cu aceasta s-a diminuat și speranța că vor fi întreprinși pașii necesari
pentru a continua reforme precum modernizarea structurilor administrative împreună cu reducerea birocrației,
continuarea luptei împotriva corupției, o mai bună absorbție a fondurilor europene, privatizarea companiilor de stat
respectiv eficientizarea acestor întreprinderi și creșterea competitivității. Lipsa tot mai acută de personal, instabilitatea
juridică și politică îngreunează activitatea companiilor. Pe lângă acestea, marea majoritatea a companiilor germane
din România se plâng de infrastructura rutieră. Desele modificări fiscale și înfrânarea reformelor din sectorul public
cât și scăderea investițiilor publice în favoarea creșterii salariilor au creat o atmosferă negativă în rândul investitorilor
germani. ”În chestionarul de conjunctură, pe care l-am efectuat în primăvara acestui an în rândul companiilor cu capital
german din România, situația economică actuală, cât și evoluția economică a companiilor germane este apreciată mai
rău față de anul trecut”, arată AHK România. Această apreciere a evoluției economice este surprinzătoare la prima
vedere, având în vedere creșterea economică de anul trecut de aproape 7%. Companiile și experții economici se
așteaptă însă ca economia să-și încetinească semnificativ creșterea, din cauză că investițiile atât de necesare de
exemplu în infrastructură, educație și sănătate nu se realizează. Pentru jumătate din companiile cu capital german din
România chestionate (50%) situaţia economică a ţării este satisfăcătoare și doar 18% (2015: 15%, 2016: 30%, 2017:
31%) apreciază situaţia economică actuală ca fiind mai bună decât în 2017. Pe acest fond AHK România solicită
Guvernului României din nou să grăbească investițiile în domeniile-cheie precum educație, infrastructură, sănătate, să
ia măsuri pentru stoparea migrației forței de muncă pentru a reduce actuala criză de personal și să intensifice
modernizarea administrației publice. Rămânem în continuare un partener de încredere pentru autoritățile publice și
ne reafirmăm disponibilitatea la un dialog constructiv.

15. Imaginea României în ochii investitorilor germani
Sursa: http://www.ziare.ro/
Keywords:
20.09.2018 13:44:19vezi articolul
Companiile germane care au investit în România privesc cu îngrijorare spre viitor. Nesiguranța și impredictibilitatea
din viața economică s-au accentuat, încrederea în Guvern a scăzut și odată cu aceasta s-a diminuat și speranța că vor
fi întreprinși pașii necesari pentru a continua reforme precum modernizarea structurilor administrative împreună cu
reducerea birocrației, continuarea luptei împotriva corupției, o mai bună absorbție a fondurilor europene, privatizarea
companiilor de stat respectiv eficientizarea acestor întreprinderi și creșterea competitivității. Lipsa de personal
calificat, instabilitatea juridică și politică îngreunează activitatea companiilor, relevă documentul Raportul de
conjunctură pentru România, realizat pe baza chestionării a 130 de companii cu capital german de către Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană. Pe lângă acestea marea majoritatea a companiilor germane din România se
plâng de infrastructura rutieră care reprezintă un obstacol important. Conform Raportului, situația economică actuală
și evoluția economică sunt apreciate mai rău decât anul trecut. Desele modificări fiscale și înfrânarea reformelor din
sectorul public cât și scăderea investițiilor publice în favoarea creșterii salariilor au dus la o atmosferă negativă în
rândul investitorilor. Aceste aprecieri referitoare la evoluția economică este la o primă vedere cu atât mai
surprinzătoare cu cât anul trecut România a înregistrat o creștere economică de aproape 7%. Companiile se așteaptă
evident la o încetinire a creșterii economice, pentru că investițiile necesare de exemplu în infrastructură, educație și
sănătate continuă să lipsească. Integral pe Cotidianul
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16. Companiile germane cer Guvernului să grăbească investițiile în educație,
infrastructură și sănătate. Încrederea investitorilor germani scade
Sursa: http://www.profit.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
20.09.2018 15:53:00vezi articolul
Instabilitatea juridică și politică, lipsa acută de personal, modificările fiscale tot mai dese și lipsa investițiilor în
domeniile cheie precum sănătate, infrastructură și educație au influențat negativ climatul investițional din România,
iar companiile germane, cu investiții de peste 9 miliarde de euro, au început să-și piardă încrederea în mediul în care
investesc, transmite Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Germania este de mai mulți ani cel mai
important partener economic și comercial al României. „Problema majoră este că nu se iau măsuri urgente. Creșterea
salariilor și a pensiilor trebuie să aibă în spate o economie puternică, dar nu există forță de muncă pentru a tura
economia. Dacă nu vor tura economia, nu vor mai fi bani care să susțină aceste măsuri și vor ajunge să taie din alte
părți, de la investiții, de la sănătate, infrastructură”, spune Dragoș Anastasiu, președinte AHK România. Multe companii
sunt îngrijorate de evoluția țării ca amplasament investițional, pentru că sustenabilitatea și efectele pozitive ale
măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării, iar investițiile în factorii importanți pentru investitori, care
ar asigura stabilitatea amplasamentului pe termen lung, nu sunt realizate sau întârzie. „Creșterea economică de 7%
din 2017 a fost datorată, de fapt, consumului. Aceasta nu poate fi susținută pe termen lung de consum deoarece vor
fi probleme de finanțare. Nu va fi creștere economică dacă există bariere puse pe forța de muncă și pe mobilitatea
mărfurilor. Creșterea productivității se face prin creșterea mobilității mărfurilor, prin infrastructură, profesionalizare
și cifră mare de școlarizare, modernizare și tehnologizare”, susține Sebastian Metz, director executiv al Camerei de
Comerț și Industrie Româno-Germană, adăugând că este dificilă stoparea migrației dacă alte țări europene se dezvoltă
rapid. O mare parte din companiile germane sunt în acest an și mai nemulțumite decât anul trecut (54% în 2018, față
de 22% în 2017), în privința predictibilității politicilor economice, conform unui studiu despre condițiile-cadru
economice, calitatea condițiilor investiționale din fiecare țară în parte, cât și așteptările companiilor germane, realizat
de Camerele de Comerț și Industrie germane bilaterale (AHK) din Europa Centrală si de Est, unde au participat 130 de
companii cu capital german, active în România. „Dacă românii se descurcă în situațiile critice, germanii nu sunt
obișnuiți cu impredictibilitatea. Există un mod de abordare diferit între germani și români în privința încrederii,
germanii oferă încredere și respect și vor să fie respectați și să li se ofere încredere”, a spus Anastasiu. În privința
activității Guvernului, 76% din companii se declară nemulțumite din cauza instabilității politice, a schimbărilor
partenerilor de dialog, a birocrației și duratei de prelucrare a documentelor. 57% din companiile germane sunt
nemulțumite și de lipsa forței de muncă, în timp ce 30% susțin că situația este satisfăcătoare, conform aceluiași studiu.
Procentul celor nemulțumiți și foarte nemulțumiți de infrastructură, transporturi, comunicații și energie, a crescut la
81% față de 60% anul trecut. Lipsa infrastructurii de transport înseamnă lipsa mobilității, de exemplu a forței de muncă
și lipsa investițiilor, mai ales pentru regiunile din estul și sudul țării. „Companiile vor să facă investiții în alte regiuni din
România, dar se lovesc de problema infrastructurii rutiere și, astfel, banii se duc în alte țări care sunt conectate mai
bine, au o infrastructură mai bună. În companiile germane, angajații vin de la 60 până la 100 kilometri și îți trebuie o
infrastructură bună pentru a nu sta 2-3 ore pe drum”, a mai spus Metz. România, ca amplasament investițional, a
pierdut din atractivitate anul acesta, doar 80% dintre companii susținând că vor alege să continue investițiile în țară
față de 88% anul trecut. Cu toate acestea, majoritatea companiilor sunt mulțumite în prezent de situația propriei firme
și vor să angajeze personal, respectiv 56% față de 55% în 2017. Situația actuală bună a companiilor se datorează însă
evoluției pozitive a partenerilor principali, în special a celor din Germania. Și în ce privește situația companiei față de
anul trecut 60% din companii sunt de părere că situația de anul acesta se va îmbunătăți, față de 53% în 2017.
Aproximativ 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, cu peste 250.000 de angajați, sunt active în
România, majoritatea în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj. Exporturile românești în Germania au
crescut cu peste 11% în primul semestru în 2018 față de aceeași perioadă a anului 2017, ajungând la aproximativ 7,95
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miliarde de euro, în timp ce importurile au crescut cu peste 15%, ajungând la aproape 8,5 miliarde euro, conform
datelor AHK România. Camera de Comerț reprezintă interesele a circa 600 de companii germane și este cea mai mare
cameră de comerț bilaterală din România. Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de
caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii
8/1996 privind dreptul de autor.

1. DOCUMENT UPDATE Aprecieri negative ale companiilor germane din Romnia cu privire
la predictibilitate, administrație publică, disponibilitatea forței de muncă, piața muncii,
infrastructură, lupta mpotriva corupției și licitațiile publice
Sursa: http://www.stiriziare.com/
Keywords:
20.09.2018 16:20:13vezi articolul
Una din două companii cu capital german din România nu este mulțumit[ de formarea profesională și învățământul
superior din România, iar în centrul și vestul țării companiilor le este greu să găsească personal corespunzător, se arată
în Raportul de Conjunctură realizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România).

2. Dragoș Anastasiu: Economia nu poate să tureze dacă nu are n spate resurse umane.
Multe proiecte ale companiilor străine rămn pe hrtie
Sursa: http://www.stiriziare.com/
Keywords:
20.09.2018 16:20:45vezi articolul
La un moment dat nu vor mai fi bani suficienți ca să se plătească cheltuielile fixe care deja s-au mărit, dacă nu va rula
economia, susține Dragoș Anastasiu, președinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România).

3. Germania este pe locul doi în topul investitorilor în ţara noastră
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu, Germania
20.09.2018 16:38:12vezi articolul
Exporturile Romaniei in Germania au crescut cu 11 procente in primul semestru al acestui an, iar importurile cu 15
procente . Germania este pe locul doi in topul investitorilor in tara noastra, cu peste 600 de companii care au afaceri
aici. Acestor firme le merge bine, dar se confrunta si cu mai multe provocari – spune presedintele Camerei de Comert
Romano-Germane, Dragos Anastasiu . Dragos Anastasiu : Una este resursa umana, care este foarte limitata; a doua
este predictibilitatea si un mediu de business care sa fie gandit sustenabil si pe termen lung. Apoi, avem de-a face cu
infrastructura, care…

4. DOCUMENT Firme germane și romnești: Salariile sunt mici n Romnia, ceea ce atrage
investiții
Sursa: http://www.stiriziare.com/
Keywords:
20.09.2018 21:24:49vezi articolul
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Lucrătorii din România au în general salarii mici, ceea ce atrage investițiile în țară, consideră o serie de investitori
germani și români reuniți în Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), care au răspuns la chestionarul
de conjunctură al AHK pe anul 2018, privind mediul de afaceri din România.

5. Avertisment dur al investitorilor germani pentru Guvernul Dăncilă
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Sebastian Metz
20.09.2018 21:36:24vezi articolul
În plin război în interiorul partidului de guvernământ, vine un avertisment extern: companiile germane din România
spun că privesc cu îngrijorare către viitor. Camera de comerţ româno-germană explică motivele acestei îngrijorări şi
spune că „sustenabilitatea şi efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării”. În ciuda
creşterii economice, Camera de Comerţ Româno-Germană atrage atenţia că „în ultimul an, nesiguranţa şi
impredictibilitatea din viaţa economică s-au accentuat, încrederea în Guvern a scăzut şi odată cu aceasta s-a diminuat
şi speranţa că vor fi întreprinşi paşii necesari pentru a continua reforme”. Printre reformele pe care le aşteaptă
investitorii germani se numără reducerea birocraţiei, continuarea luptei împotriva corupţiei şi o mai bună absorbţie a
fondurilor europene. „Lipsa tot mai acută de personal, instabilitatea juridică şi politică îngreunează activitatea
companiilor”, avertizează Camera de Comerţ Româno-Germană. În plus, cele mai multe companii germane din
România se plâng de infrastructura rutieră. În acest context, investitorii îi cer din nou Guvernului să grăbească
investiţiile în domenii-cheie, precum educaţia, infrastructura, sănătate. Cer, de asemenea, măsuri pentru a se opri
exodul muncitorilor români. Sebastian Metz , director general de companie germană: Companiile germane îoi iau
angajaţi care locuiesc şi la 60 sau 100 de km depărtare de firmă, acest lucru este complicat dacă nu avem o
infrastructură bună pentru că atunci oamenii ar pierde 2-3 ore pe drum. De aceea, banii se duc în alte ţări care din
punct de vedere al infrastructurii sunt dezvoltate mai bine.

6. Anastasiu, AHK: Oficial ne merge bine, insa suntem ingrijorati de viitor
Sursa: http://pescurt.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
20.09.2018 22:27:17vezi articolul
Firmele germane care activeaza in Romania sunt multumite de activitatea lor curenta, insa sunt ingrijorate pentru
evolutiile din urmatorii ani, a declarat, joi, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie RomanoGermane (AHK), intr-o...

7. Anastasiu, AHK: Oficial ne merge bine, insa suntem ingrijorati de viitor
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Dragos Anastasiu
20.09.2018 23:08:32vezi articolul
Firmele germane care activeaza in Romania sunt multumite de activitatea lor curenta, insa sunt ingrijorate pentru
evolutiile din urmatorii ani, a declarat, joi, Dragos Anastasiu , presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano Germane ( AHK ), intr-o conferinta de presa. Alex Goaga 20 Septembrie 2018 , Economie "Avem o veste buna si una
rea. Vestea buna este ca, oficial, ne merge bine, ceea ce se datoreaza in principal conjuncturii externe si faptului ca
economia germana si cea europeana, de care depindem in principal, merg bine. In Romania este deocamdata bine,
pentru ca a crescut consumul, ca urmare a maririi pensiilor si salariilor, deci sunt bani in piata la populatie pentru
consum. Dar avem paradoxul ca suntem ingrijorati pentru viitor, deoarece, daca nu incepem inca de acum sa rezolvam
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problemele, nu ne va fi bine pe viitor", a spus Anastasiu. El a subliniat ca principala problema este cea a resurselor
umane, unde situatia este dramatica, ca urmare a migratiei si a lipsei de pregatire din scoli.

1. Declaraţia zilei aparţine preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermane ...
Sursa: http://twitter.com/agerpres
Keywords:
20.09.2018 17:40:00vezi articolul
Declaraţia zilei aparţine preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane (AHK), Dragoş Anastasiu https://t.co/eAeB6NLtpv

Revolta companiilor germane din România: Nesiguranţa şi impredictibilitatea din viaţa
economică s-au accentuat puternic
Sursa: http://www.zf.ro/
Keywords:
21.09.2018 00:06:00vezi articolul
„Situaţia economică actuală şi evoluţia economică sunt apreciate mai rău decât anul trecut.“ Companiile germane din
România nu sunt supărate de creşterea economică prin consum, pentru că unele dintre ele, precum Kaufland sau Lidl,
chiar din asta trăiesc. Îngrijorările vin din altă parte: resursa umană este din ce în ce mai rară, ne îndreptăm de fapt
spre o situaţie dramatică, iar şcolile nu livrează pieţei ceea ce trebuie să livreze. Fiscalitatea este OK, dar schimbările
dese ale legislaţiei fiscale operate, în general, prin ordonanţe de urgenţă nu sunt în regulă. În plus, deciziile guvernului
îngrijorează companiile germane, de aceea încrederea în România, ca destinaţie de business, scade, arată un studiu al
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane (AHK România). Continuarea pe ZFCorporate

2. Business report: Avertisment dur al investitorilor germani pentru Guvernul Dăncilă
; Specific național: Nu ruralul, ci oraşele mici şi suburbiile au cea mai scăzută rată de
ocupare ; Strategia energetică: România va rămâne fără gaze peste 14 ani, dacă nu vor fi
extrase zăcămintele din Marea Neagră
Sursa: http://revistapresei.hotnews.ro/
Keywords:
21.09.2018 06:02:23vezi articolul
Avertisment dur al investitorilor germani pentru Guvernul Dăncilă. În plin război în interiorul partidului de
guvernământ, vine un avertisment extern: companiile germane din România spun că privesc cu îngrijorare către
viitor.Camera de comerţ româno-germană explică motivele acestei îngrijorări şi spune că „sustenabilitatea şi efectele
pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării”.În ciuda creşterii economice, Camera de
Comerţ Româno-Germană atrage atenţia că „în ultimul an, nesiguranţa şi impredictibilitatea din viaţa economică s-au
accentuat, încrederea în Guvern a scăzut şi odată cu aceasta s-a diminuat şi speranţa că vor fi întreprinşi paşii necesari
pentru a continua reforme”, scrie digi24.ro Specific național: Nu ruralul, ci oraşele mici şi suburbiile au cea mai scăzută
rată de ocupare. Clasificarea gradului de urbanizare după metodologia europeană ( nivel LAU 2 sau Local
Administrative Units, fost NUTS 5) se face în centre urbane (oraşe mari), oraşe şi suburbii ( oraşe mici şi zone adiacente
marilor oraşe) şi zone rurale, pe principiul densităţii populaţiei pe suprafeţe de câte 1 km pătrat. Practic, este vorba
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despre zone dens populate, zone intermediar populate şi zone slab populate. Avem centre urbane (cities în lb. engleză)
– cel puţin 50% din populaţie locuieşte într-un centru urban, oraşe şi suburbii – mai puţin de 50% locuiesc într-un
centru urban dar peste 50% într-o aglomerare urbană şi zone rurale – mai mult de 50% din populaţie locuieşte în zone
slab populate, scrie cursdeguvernare.ro Strategia energetică: România va rămâne fără gaze peste 14 ani, dacă nu vor
fi extrase zăcămintele din Marea Neagră. Rezervele de gaze ale României se vor epuiza în următorii 14 ani, iar
exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră este o condiţie sine-qua-non pentru a miza în continuare pe această
resursă în mixul energetic al ţării, se arată în proiectul Strategiei Energetice a României 2018 - 2030, cu perspectiva
anului 2050, publicat joi pe site-ul Ministerului Energiei. "Pentru a evita creşterea semnificativă a dependenţei de
importuri, chiar dacă acestea vor fi disponibile din surse şi prin rute alternative, este necesară dezvoltarea
zăcămintelor offshore descoperite în ultimii ani în Marea Neagră. Aceasta este o condiţie sine-qua-non pentru a putea
miza pe gazul natural în mixul energiei electrice", potrivit strategiei., scrie economica.net Salariul minim va crește cu
150 de lei: Când se va întâmpla. Salariul minim va crește în curând, potrivit unui act normativ care urmează să fie
elaborat de Guvern, a declarat Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa.Hossu a avut o discuţie joi cu premierul Viorica
Dăncilă, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit. "A rămas ca să se facă o hotărâre de guvern care să clarifice salariul
minim pe economie începând de la 1 ianuarie 2019, care va fi probabil 2.050 de lei. (...) Salariul minim va creşte la anul
cu 150 de lei.E prevăzut să crească cu 150 de lei brut, de acum până în 2022, când trebuie să ajungă la 2.500 de lei. (...)
Urmează să scoată actul normativ, pentru că au nevoie ca să fie ca bază de calcul, inclusiv în bugetul de stat pentru
2019", a declarat liderul confederaţiei sindicale, scrie capital.ro Inversare de trend: Rata creditelor neperformante a
reînceput să crească. După mulţi ani de scădere constantă, pentru prima dată rata creditelor neperformante a
înregistrat creştere, potrivit ultimului buletin lunar publicat de BNR. Andrei Rădulescu, economist şef la Banca
Transilvania atrage atenţia că, pe termen scurt ne putem aştepta la continuarea trendului crescător al creditelor
neperformante. Principalele motive sunt majorarea dobânzilor şi faptul că foarte multe persoane au deja gradul de
îndatorare mai mare de 55% din veniturile actuale.Datele publicate de Banca Națională a României (BNR) indică
creșterea ratei creditelor neperformante cu 0,06 puncte procentuale lună la lună la 5,77% în iulie. În dinamică an la an
rata creditelor neperformante s-a redus cu 2,47 puncte procentuale, conform economica.net ”Epidemia” crizei de
personal se extinde: zonele și domeniile afectate. Angajatorii din România spun că intenţionează să recruteze personal
într-un ritm susţinut în ultimele trei luni ale anului, semn că tensiunile din piaţa forţei de muncă se acutizează.
Aşteptările legate de volumul angajărilor din ultimul trimestru sunt la cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2008 şi
până în prezent, reiese dintr-un studiu realizat de ManpowerGroup. Previziunea netă de angajare pentru ultimul
trimestru din 2018 este de 19%, cel mai ridicat nivel din trimestru IV al anului 2008. Acest indicator reprezintă diferenţa
între ponderea angajatorilor care intenţionează angajări şi cea a angajatorilor care preconizează reduceri, supusă apoi
ajustării sezoniere, conform cursdeguvernare.ro de Crăița Ciobotaru HotNews.ro

3. Avertisment DUR al investitorilor germani pentru Guvernul Dăncilă
Sursa: http://www.money.ro/
Keywords: Sebastian Metz
21.09.2018 07:21:27vezi articolul
În plin război în interiorul partidului de guvernământ, vine un avertisment extern: companiile germane din România
spun că privesc cu îngrijorare către viitor. Camera de comerţ româno-germană explică motivele acestei îngrijorări şi
spune că „sustenabilitatea şi efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării”. În ciuda
creşterii economice, Camera de Comerţ Româno-Germană atrage atenţia că „în ultimul an, nesiguranţa şi
impredictibilitatea din viaţa economică s-au accentuat, încrederea în Guvern a scăzut şi odată cu aceasta s-a diminuat
şi speranţa că vor fi întreprinşi paşii necesari pentru a continua reforme”. Printre reformele pe care le aşteaptă
investitorii germani se numără reducerea birocraţiei, continuarea luptei împotriva corupţiei şi o mai bună absorbţie a
fondurilor europene. „ Lipsa tot mai acută de personal, instabilitatea juridică şi politică îngreunează activitatea
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companiilor”, avertizează Camera de Comerţ Româno-Germană. În plus, cele mai multe companii germane din
România se plâng de infrastructura rutieră. În acest context, investitorii îi cer din nou Guvernului să grăbească
investiţiile în domenii-cheie, precum educaţia, infrastructura, sănătate. Cer, de asemenea, măsuri pentru a se opri
exodul muncitorilor români. Sebastian Metz, director general de companie germană: Companiile germane își iau
angajaţi care locuiesc şi la 60 sau 100 de km depărtare de firmă, acest lucru este complicat dacă nu avem o
infrastructură bună pentru că atunci oamenii ar pierde 2-3 ore pe drum. De aceea, banii se duc în alte ţări care din
punct de vedere al infrastructurii sunt dezvoltate mai bine.

4. Cum vad investitorii germani evolutia economiei romanesti
Sursa: http://monitoruldestiri.ro/
Keywords:
21.09.2018 16:48:43vezi articolul
Multe companii germane cu activitate în țara noastră sunt tot mai îngrijorate de situația actuală. Investitorii pun sub
semnul întrebării sustenabilitatea și efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern. ”Investițiile în factorii importanți
pentru investitori, care ar asigura stabilitatea amplasamentului pe termen lung, nu se realizează sau întârzie”, spun
investitorii în cadrul unui raport de conjunctură realizat de Camera de Comerț și Industrie Româno – Germană. În
ultimul an nesiguranța

5. Investitorii germani, semnal de ingrijorare catre Guvern
Sursa: http://www.manager.ro/
Keywords: Sebastian Metz
21.09.2018 11:04:39vezi articolul
Investitorii germani din Romania au tinut sa transmita un semnal de ingrijorare in contextul unui nou tumult politic,
provocat de razboiul din interiorul coalitiei de guvernare. Camera de comert romano-germana explica faptul ca
motivele ingrijorarii sunt “sustenabilitatea si efectele pozitive ale masurilor luate de Guvern” , puternic contestate de
societatea civila si mediul de afaceri. Comunicatul emis de catre Camera de Comert Romano – Germana, citat de
Digi24, exprima faptul ca “in ultimul an, nesiguranta si impredictibilitatea din viata economica s-au accentuat,
increderea in Guvern a scazut si odata cu aceasta s-a diminuat si speranta ca vor fi intreprinsi pasii necesari pentru a
continua reforme”. Reformele asteptate de catre investitorii germani fac referire la reducerea birocratiei, continuarea
luptei impotriva coruptiei si o mai buna absorbtie a fondurilor europene. “Lipsa tot mai acuta de personal,
instabilitatea juridica si politica ingreuneaza activitatea companiilor” se mai arata in comunicatul Camerei de Comert
Romano-Germana. Mai mult, majoritatea companiilor denunta starea precara a infrastructurii rutiere si cer din nou
Guvernului sa grabeasca investitiile in domeniile cheie precum educatia, infrastructura si sanatatea. De asemenea,
Sebastian Metz, directorul general al unei companii germane, a declarat: “Companiile germane isi iau noi angajati care
locuiesc si la 60 sau 100 de km departare de firma, acest lucru este complicat daca nu avem o fintrastructura buna,
pentru ca atunci oamenii ar pierde 2-3 ore pe drum. De aceea, banii se duc in alte tari care, din punct de vedere al
infrastructurii, sunt dezvoltate mai bine.”

6. Investitorii germani: Nesiguranță, lipsă de speranță și neîncredere în Guvernul
României
Sursa: http://www.revista22.ro/
Keywords: Sebastian Metz
21.09.2018 09:58:25vezi articolul
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Camera de comerţ româno-germană explică motivele acestei îngrijorări şi spune că „sustenabilitatea şi efectele
pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării”.
În ciuda creşterii economice, Camera de
Comerţ Româno-Germană atrage atenţia că „în ultimul an, nesiguranţa şi impredictibilitatea din viaţa economică s-au
accentuat, încrederea în Guvern a scăzut şi odată cu aceasta s-a diminuat şi speranţa că vor fi întreprinşi paşii necesari
pentru a continua reforme”. Printre reformele pe care le aşteaptă investitorii germani se numără reducerea
birocraţiei, continuarea luptei împotriva corupţiei şi o mai bună absorbţie a fondurilor europene. „Lipsa tot mai acută
de personal, instabilitatea juridică şi politică îngreunează activitatea companiilor” , avertizează Camera de Comerţ
Româno-Germană. În plus, cele mai multe companii germane din România se plâng de infrastructura rutieră. În acest
context, investitorii îi cer din nou Guvernului să grăbească investiţiile în domenii-cheie, precum educaţia,
infrastructura, sănătate. Cer, de asemenea, măsuri pentru a se opri exodul muncitorilor români. Sebastian Metz,
director general de companie germană: „Companiile germane își iau angajaţi care locuiesc şi la 60 sau 100 de km
depărtare de firmă, acest lucru este complicat dacă nu avem o infrastructură bună pentru că atunci oamenii ar pierde
2-3 ore pe drum. De aceea, banii se duc în alte ţări care din punct de vedere al infrastructurii sunt dezvoltate mai bine.”

7. Investitorii germani atrag atenția că țara noastră este tot mai puțin atractivă. ”Este
nevoie de măsuri urgente”
Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
21.09.2018 11:05:00vezi articolul
Instabilitatea juridică și politică, lipsa acută de personal, modificările fiscale tot mai dese și lipsa investițiilor în
domeniile cheie precum sănătate, infrastructură și educație au influențat negativ climatul investițional din România,
iar companiile germane, cu investiții de peste 9 miliarde de euro, au început să-și piardă încrederea în mediul în care
investesc, transmite Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Germania este de mai mulți ani cel mai
important partener economic și comercial al României. „Problema majoră este că nu se iau măsuri urgente. Creșterea
salariilor și a pensiilor trebuie să aibă în spate o economie puternică, dar nu există forță de muncă pentru a tura
economia. Dacă nu vor tura economia, nu vor mai fi bani care să susțină aceste măsuri și vor ajunge să taie din alte
părți, de la investiții, de la sănătate, infrastructură”, spune Dragoș Anastasiu, președinte AHK România, citat de
news.ro. Multe companii sunt îngrijorate de evoluția țării ca amplasament investițional, pentru că sustenabilitatea și
efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării, iar investițiile în factorii importanți
pentru investitori, care ar asigura stabilitatea amplasamentului pe termen lung, nu sunt realizate sau întârzie.
„Creșterea economică de 7% din 2017 a fost datorată, de fapt, consumului. Aceasta nu poate fi susținută pe termen
lung de consum deoarece vor fi probleme de finanțare. Nu va fi creștere economică dacă există bariere puse pe forța
de muncă și pe mobilitatea mărfurilor. Creșterea productivității se face prin creșterea mobilității mărfurilor, prin
infrastructură, profesionalizare și cifră mare de școlarizare, modernizare și tehnologizare”, susține Sebastian Metz,
director executiv al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană, adăugând că este dificilă stoparea migrației
dacă alte țări europene se dezvoltă rapid. O mare parte din companiile germane sunt în acest an și mai nemulțumite
decât anul trecut (54% în 2018, față de 22% în 2017), în privința predictibilității politicilor economice, conform unui
studiu despre condițiile-cadru economice, calitatea condițiilor investiționale din fiecare țară în parte, cât și așteptările
companiilor germane, realizat de Camerele de Comerț și Industrie germane bilaterale (AHK) din Europa Centrală si de
Est, unde au participat 130 de companii cu capital german, active în România. „Dacă românii se descurcă în situațiile
critice, germanii nu sunt obișnuiți cu impredictibilitatea. Există un mod de abordare diferit între germani și români în
privința încrederii, germanii oferă încredere și respect și vor să fie respectați și să li se ofere încredere”, a spus
Anastasiu pentru . Procentul celor nemulțumiți și foarte nemulțumiți de infrastructură, transporturi, comunicații și
energie, a crescut la 81% față de 60% anul trecut. Lipsa infrastructurii de transport înseamnă lipsa mobilității, de
exemplu a forței de muncă și lipsa investițiilor, mai ales pentru regiunile din estul și sudul țării. „Companiile vor să facă
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investiții în alte regiuni din România, dar se lovesc de problema infrastructurii rutiere și, astfel, banii se duc în alte țări
care sunt conectate mai bine, au o infrastructură mai bună. În companiile germane, angajații vin de la 60 până la 100
kilometri și îți trebuie o infrastructură bună pentru a nu sta 2-3 ore pe drum”, a mai spus Metz. România, ca
amplasament investițional, a pierdut din atractivitate anul acesta, doar 80% dintre companii susținând că vor alege să
continue investițiile în țară față de 88% anul trecut. Cu toate acestea, majoritatea companiilor sunt mulțumite în
prezent de situația propriei firme și vor să angajeze personal, respectiv 56% față de 55% în 2017. Situația actuală bună
a companiilor se datorează însă evoluției pozitive a partenerilor principali, în special a celor din Germania. Și în ce
privește situația companiei față de anul trecut 60% din companii sunt de părere că situația de anul acesta se va
îmbunătăți, față de 53% în 2017. Aproximativ 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, cu peste
250.000 de angajați, sunt active în România, majoritatea în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj.
Exporturile românești în Germania au crescut cu peste 11% în primul semestru în 2018 față de aceeași perioadă a
anului 2017, ajungând la aproximativ 7,95 miliarde de euro, în timp ce importurile au crescut cu peste 15%, ajungând
la aproape 8,5 miliarde euro, conform datelor AHK România. Camera de Comerț reprezintă interesele a circa 600 de
companii germane și este cea mai mare cameră de comerț bilaterală din România. Toate comentariile sunt moderate
înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim Comentarii
comentarii

8. Firmele germane care activează în România-îngrijorate pentru următorii ani
Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/
Keywords: Germania
21.09.2018 04:17:00vezi articolul
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane despre activitatea firmelor germane în
România. Principalele probleme sunt legate de resursele umane, din cauza migraţiei şi a lipsei de pregătire din şcoli,
dar şi de predictibilitatea scăzută în deciziile autorităţilor. Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane, Dragoş
Anastasiu, a precizat că aceste companii pe care le reprezintă o duc bine în România şi a spus că în primul semestru al
acestui an exporturile în Germania au crescut cu 11%, reprezentând o cifră de aproape 8 miliarde de euro, iar
importurile din această ţară s-au majorat cu 15% pentru aceeaşi perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, preşedintele
Camerei de Comerţ Româno-Germane a declarat că mai sunt unele probleme cu care se confruntă oamenii de afaceri
germani în România. Dragoş Anastasiu : " Suntem îngrijoraţi, există o îngrijorare majoră şi ea nu vine de acum, vine
de anul trecut, am mai exprimat-o. Îngrijorarea noastră se leagă de anumite chestiuni, care, dacă nu se schimbă, nu
ne vor face să ne simţim bine şi anul viitor, şi peste doi, şi peste trei. Principala noastră problemă este resursa umană
şi aici suntem într-o situaţie dramatică, nu numai că ne depopulăm, dar nici şcolile nu ne livrează ceea ce trebuie să ne
livreze, mainseturi ş.a.m.d. Este o problemă gravă în România, care necesită un plan strategic şi de implementare
imediat, urgent. A doua chestiune este faptul că aproape tot ce facem zi de zi este greu, este anevoios, cadrul legislativ
care creează această birocraţie excesivă nu ne lasă să ne ocupăm numai de business, trebuie să ne ocupăm mai
degrabă de chestii birocratice. A treia chestiune este lipsa de dialog real şi de predictibilitate în ceea ce priveşte
măsurile economice. Nu ne plângem de fiscalitate. Fiscalitatea în România nu este problema noastră. Ne plângem de
schimbările permanente care apar în zona şi de fiscalitate, dar şi în cadrul legislativ general, faptul că se implementează
peste noapte, faptul că toate chestiunile ies în ordonanţă de urgenţă. Cu asta mediul de afaceri şi în special cel german
nu este obişnuit ". Dragoş Anastasiu a mai precizat că el rămâne optimist şi speră că aceste probleme se vor rezolva,
dar oamenii de afaceri germani sunt nemulţumiţi de reacţia lentă a autorităţilor din ţara noastră în rezolvarea
acestora. Dragoş Anastasiu : " În România există evoluţii. Problema noastră, a mediului de afaceri, este că viteza
acestor dezvoltări şi care cum să spun se văd în cifre, e clar că există evoluţie, viteza nu este atât de mare precum neo dorim noi şi precum potenţialul pe care îl avem. Dacă facem ce trebuie, o să ajungem mult mai repede să ne aliniem
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la nivelul ţărilor din Europa de Vest ". La finalul conferinţei, reprezentanţii Camerei de Comerţ Româno-Germane au
anunţat că peste opt zile instituţia îşi va deschide un nou birou în România, de această dată, la Cluj-Napoca.

9. Agenda Constructiilor - AHK: Companiile se asteapta ca economia sa-si incetineasca
semnificativ cresterea
Sursa: http://www.agendaconstructiilor.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
21.09.2018 09:14:00vezi articolul
Pentru a avea succes in strainatate, companiile au nevoie de un mediu de afaceri stabil si de autoritati publice deschise
la un dialog real cu reprezentantii mediului de afaceri. Factori precum predictibilitatea politicilor economice,
administratia publica, disponibilitatea fortei de munca, infrastructura, stabilitatea juridica, lupta impotriva coruptiei
sau licitatiile publice raman decisivi in luare unei decizii investitionale. Numeroase companii germane au beneficiat de
conditii de afaceri corespunzatoare in Romania, au investit in mod constant si pe termen lung, au deschis si extins
unitati de productie, contribuind astfel in mare masura la crearea si asigurarea de locuri de munca. Avand in vedere
situatia conjuncturala buna, majoritatea companiilor sunt multumite in prezent de situatia propriei firme, vor sa
angajeze personal si sa continue investitiile. Acest lucru reiese si din actualul raport de conjunctura. Situatia actuala
buna a companiilor se datoreaza insa evolutiei pozitive a partenerilor principali, in special a celor din Germania.
Procentul celor care considera situatia propriei firme ca fiind buna in prezent este de 56% (2015: 54%, 2016: 50%,
2017: 55%). Si in ce priveste situatia companiei fata de anul trecut 60% din companii sunt de parere ca situatia de anul
acesta se va imbunatati (2015: 75%, 2016: 61%, 2017: 53%). Dar multe companii privesc tot mai ingrijorate spre
evolutia tarii ca amplasament investitional, pentru ca sustenabilitatea si efectele pozitive ale masurilor luate de Guvern
sunt puse sub semnul intrebarii, iar investitiile in factorii importanti pentru investitori, care ar asigura stabilitatea
amplasamentului pe termen lung, nu se realizeaza sau intarzie. In ultimul an nesiguranta si impredictibilitatea din viata
economica s-au accentuat, increderea in Guvern a scazut si odata cu aceasta s-a diminuat si speranta ca vor fi
intreprinsi pasii necesari pentru a continua reforme precum modernizarea structurilor administrative impreuna cu
reducerea birocratiei, continuarea luptei impotriva coruptiei, o mai buna absorbtie a fondurilor europene, privatizarea
companiilor de stat respectiv eficientizarea acestor intreprinderi si cresterea competitivitatii. Lipsa tot mai acuta de
personal, instabilitatea juridica si politica ingreuneaza activitatea companiilor. Pe langa acestea, marea majoritatea a
companiilor germane din Romania se plang de infrastructura rutiera. Desele modificari fiscale si infranarea reformelor
din sectorul public cat si scaderea investitiilor publice in favoarea cresterii salariilor au creat o atmosfera negativa in
randul investitorilor germani. In chestionarul de conjunctura, pe care l-am efectuat in primavara acestui an in randul
companiilor cu capital german din Romania, situatia economica actuala cat si evolutia economica a companiilor
germane este apreciata mai rau fata de anul trecut. Aceasta apreciere a evolutiei economice este surprinzatoare la
prima vedere, avand in vedere cresterea economica de anul trecut de aproape 7%. Companiile si expertii economici
se asteapta insa ca economia sa-si incetineasca semnificativ cresterea, din cauza ca investitiile atat de necesare de
exemplu in infrastructura, educatie si sanatate nu se realizeaza. Pentru jumatate din companiile cu capital german din
Romania chestionate (50%) situatia economica a tarii este satisfacatoare si doar 18% (2015: 15%, 2016: 30%, 2017:
31%) apreciaza situatia economica actuala ca fiind mai buna decat in 2017. Pe acest fond AHK Romania solicita
Guvernului Romaniei din nou sa grabeasca investitiile in domeniile-cheie precum educatie, infrastructura, sanatate, sa
ia masuri pentru stoparea migratiei fortei de munca pentru a reduce actuala criza de personal si sa intensifice
modernizarea administratiei publice. Ramanem in continuare un partener de incredere pentru autoritatile publice si
ne reafirmam disponibilitatea la un dialog constructiv. Despre Camera de Comert si Industrie Romano-Germana
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) este reprezentanta oficiala a economiei germane si
totodata cea mai mare Camera de comert bilaterala din Romania. AHK Romania apartine, alaturi de Camerele de
comert si industrie germane (IHK), retelei globale a Camerelor de comert germane bilaterale, reunite sub umbrela
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Uniunii Camerelor de Comert si Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comert si Industrie Romano-Germana,
infiintata in 2002, numara peste 600 de firme-membre si ofera companiilor o platforma importanta pentru networking,
schimb de informatii si experiente. Prin serviciile pe care le ofera si prin evenimentele pe care le organizeaza, AHK
Romania sustine activ companiile germane la intrarea lor pe piata romaneasca si este totodata partener al firmelor
romanesti interesate de piata germana. In Romania AHK se implica activ in implementarea sistemului dual de
invatamant dupa model german si a infiintat platforma GreenTech econet romania, cat si o Curte Permanenta de
Arbitraj.

10. German investors worried about perspectives in Romania
Sursa: http://www.romania-insider.com/
Keywords: Dragos Anastasiu
21.09.2018 10:30:52vezi articolul
German companies active in Romania are happy with their current activity but worried about the perspectives for the
next years, according to the yearly survey carried out by the Romanian-German Chamber of Commerce (AHK). “The
good news is that, officially, we are doing well, which is mainly due to the external context and the fact that the German
and European economies, which we mainly depend on, are doing well. In Romania, things are good for the moment
because consumption has increased due to higher pensions and salaries,” said AHK president Dragos Anastasiu , local
Agerpres reported. “The paradox is that we are worried about the future because, if we don’t start to solve our
problems new, the future won’t be good,” he added. The main problem is that of human resources, where the situation
is dramatic due to migration and poor education, according to Anastasiu. “The economy can’t accelerate without
human resources. There are quite many investment projects that remain on paper due to lack of workforce,” he said.
Bureaucracy, lack of dialogue with the authorities and lack of predictability, changes that happen overnight in taxation
and other areas also cause problems for German companies, which are not used to this, the AHK representative
pointed out. If these problems aren’t solved, the economy won’t perform and the state won’t be able to cover its
growing fixed costs determined by salary increases in the public sector and higher pensions and will have to cut
investments. AHK urges the Government to accelerate investments in key sectors such as education, infrastructure
and health and to take measures to stop the workforce migration and modernize public administration. The appetite
for business is declining in Romania Romanian investors, unhappy with Govt.’s budget strategy [email protected]

11. Cum vad investitorii germani evolutia economiei romanesti
Sursa: http://www.arenaconstruct.ro/
Keywords:
21.09.2018 13:28:44vezi articolul
Multe companii germane cu activitate în țara noastră sunt tot mai îngrijorate de situația actuală. Investitorii pun sub
semnul întrebării sustenabilitatea și efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern. ”Investițiile în factorii importanți
pentru investitori, care ar asigura stabilitatea amplasamentului pe termen lung, nu se realizează sau întârzie”, spun
investitorii în cadrul unui raport de conjunctură realizat de Camera de Comerț și Industrie Româno – Germană. În
ultimul an nesiguranța și impredictibilitatea din viața economică s-au accentuat, încrederea în Guvern a scăzut și odată
cu aceasta s-a diminuat și speranța că vor fi întreprinși pașii necesari pentru a continua reforme precum modernizarea
structurilor administrative împreună cu reducerea birocrației, continuarea luptei împotriva corupției, o mai bună
absorbție a fondurilor europene, privatizarea companiilor de stat respectiv eficientizarea acestor întreprinderi și
creșterea competitivității. Lipsa tot mai acută de personal, instabilitatea juridică și politică îngreunează activitatea
companiilor. Pe lângă acestea, marea majoritatea a companiilor germane din România se plâng de infrastructura
rutieră. Desele modificări fiscale și înfrânarea reformelor din sectorul public cât și scăderea investițiilor publice în
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favoarea creșterii salariilor au creat o atmosferă negativă în rândul investitorilor germani. Situația economică actuală
cât și evoluția economică a companiilor germane este apreciată mai rău față de anul trecut în chestionarul de
conjunctură, pe care Camera de Comerț Româno Germană l-a efectuat în primăvara acestui an în rândul companiilor
cu capital german din România. Această apreciere a evoluției economice este surprinzătoare la prima vedere, având
în vedere creșterea economică de anul trecut de aproape 7%. Companiile și experții economici se așteaptă însă ca
economia să-și încetinească semnificativ creșterea, din cauză că investițiile atât de necesare de exemplu în
infrastructură, educație și sănătate nu se realizează. Pentru jumătate din companiile cu capital german din România
chestionate (50%) situaţia economică a ţării este satisfăcătoare și doar 18% (2015: 15%, 2016: 30%, 2017: 31%)
apreciază situaţia economică actuală ca fiind mai bună decât în 2017. Pe acest fond AHK România solicită Guvernului
României din nou să grăbească investițiile în domeniile-cheie precum educație, infrastructură, sănătate, să ia măsuri
pentru stoparea migrației forței de muncă pentru a reduce actuala criză de personal și să intensifice modernizarea
administrației publice. ”Rămânem în continuare un partener de încredere pentru autoritățile publice și ne reafirmăm
disponibilitatea la un dialog constructiv”, afirmă reprezentații investitorilor germani.
Cititi revista ARENA
Constructiilor nr.6/sept 2018

12. Investitorii germani: Nesiguranță, lipsă de speranță și neîncredere în Guvernul
României
Sursa: http://revista22online.ro/
Keywords: Sebastian Metz
21.09.2018 10:30:33vezi articolul
Camera de comerţ româno-germană explică motivele acestei îngrijorări şi spune că „sustenabilitatea şi efectele
pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării”.
În ciuda creşterii economice, Camera de
Comerţ Româno-Germană atrage atenţia că „în ultimul an, nesiguranţa şi impredictibilitatea din viaţa economică s-au
accentuat, încrederea în Guvern a scăzut şi odată cu aceasta s-a diminuat şi speranţa că vor fi întreprinşi paşii necesari
pentru a continua reforme”. Printre reformele pe care le aşteaptă investitorii germani se numără reducerea
birocraţiei, continuarea luptei împotriva corupţiei şi o mai bună absorbţie a fondurilor europene. „Lipsa tot mai acută
de personal, instabilitatea juridică şi politică îngreunează activitatea companiilor” , avertizează Camera de Comerţ
Româno-Germană. În plus, cele mai multe companii germane din România se plâng de infrastructura rutieră. În acest
context, investitorii îi cer din nou Guvernului să grăbească investiţiile în domenii-cheie, precum educaţia,
infrastructura, sănătate. Cer, de asemenea, măsuri pentru a se opri exodul muncitorilor români. Sebastian Metz,
director general de companie germană: „Companiile germane își iau angajaţi care locuiesc şi la 60 sau 100 de km
depărtare de firmă, acest lucru este complicat dacă nu avem o infrastructură bună pentru că atunci oamenii ar pierde
2-3 ore pe drum. De aceea, banii se duc în alte ţări care din punct de vedere al infrastructurii sunt dezvoltate mai bine.”

13. Companiile germane privesc îngrijorate către viitor
Sursa: http://www.debizz.ro
Keywords: Germania
21.09.2018 18:13:32vezi articolul
Pentru a avea succes în străinătate, companiile au nevoie de un mediu de afaceri stabil și de autorități publice deschise
la un dialog real cu reprezentanții mediului de afaceri. Factori precum predictibilitatea politicilor economice,
administrația publică, disponibilitatea forței de muncă, infrastructura, stabilitatea juridică, lupta împotriva corupției
sau licitațiile publice rămân decisivi în luare unei decizii investiționale. Numeroase companii germane au beneficiat de
condiții de afaceri corespunzătoare în România, au investit în mod constant și pe termen lung, au deschis și extins
unități de producție, contribuind astfel în mare măsură la crearea și asigurarea de locuri de muncă. Având în vedere
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situația conjuncturală bună, majoritatea companiilor sunt mulțumite în prezent de situația propriei firme, vor să
angajeze personal și să continue investițiile. Acest lucru reiese și din actualul raport de conjunctură. Situația actuală
bună a companiilor se datorează însă evoluției pozitive a partenerilor principali, în special a celor din Germania.
Procentul celor care consideră situația propriei firme ca fiind bună în prezent este de 56% (2015: 54%, 2016: 50%,
2017: 55%). Și în ce priveşte situaţia companiei faţă de anul trecut 60% din companii sunt de părere că situaţia de anul
acesta se va îmbunătăți (2015: 75%, 2016: 61%, 2017: 53%). Dar multe companii privesc tot mai îngrijorate spre
evoluția țării ca amplasament investițional, pentru că sustenabilitatea și efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern
sunt puse sub semnul întrebării, iar investițiile în factorii importanți pentru investitori, care ar asigura stabilitatea
amplasamentului pe termen lung, nu se realizează sau întârzie. În ultimul an nesiguranța și impredictibilitatea din viața
economică s-au accentuat, încrederea în Guvern a scăzut și odată cu aceasta s-a diminuat și speranța că vor fi
întreprinși pașii necesari pentru a continua reforme precum modernizarea structurilor administrative împreună cu
reducerea birocrației, continuarea luptei împotriva corupției, o mai bună absorbție a fondurilor europene, privatizarea
companiilor de stat respectiv eficientizarea acestor întreprinderi și creșterea competitivității. Lipsa tot mai acută de
personal, instabilitatea juridică și politică îngreunează activitatea companiilor. Pe lângă acestea, marea majoritatea a
companiilor germane din România se plâng de infrastructura rutieră. Desele modificări fiscale și înfrânarea reformelor
din sectorul public cât și scăderea investițiilor publice în favoarea creșterii salariilor au creat o atmosferă negativă în
rândul investitorilor germani. În chestionarul de conjunctură, pe care l-am efectuat în primăvara acestui an în rândul
companiilor cu capital german din România, situația economică actuală cât și evoluția economică a companiilor
germane este apreciată mai rău față de anul trecut. Această apreciere a evoluției economice este surprinzătoare la
prima vedere, având în vedere creșterea economică de anul trecut de aproape 7%. Companiile și experții economici
se așteaptă însă ca economia să-și încetinească semnificativ creșterea, din cauză că investițiile atât de necesare de
exemplu în infrastructură, educație și sănătate nu se realizează. Pentru jumătate din companiile cu capital german din
România chestionate (50%) situaţia economică a ţării este satisfăcătoare și doar 18% (2015: 15%, 2016: 30%, 2017:
31%) apreciază situaţia economică actuală ca fiind mai bună decât în 2017. Pe acest fond, AHK România solicită
Guvernului României din nou să grăbească investițiile în domeniile-cheie precum educație, infrastructură, sănătate, să
ia măsuri pentru stoparea migrației forței de muncă pentru a reduce actuala criză de personal și să intensifice
modernizarea administrației publice. Rămânem în continuare un partener de încredere pentru autoritățile publice și
ne reafirmăm disponibilitatea la un dialog constructiv. 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. AHK România aparține, alături de Camerele de comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor
de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK).
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în 2002, numără peste 600 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, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe
piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. În România AHK 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 . Ne găsiţi de asemenea în Social Media, pe Facebook şi LinkedIn / ahkromania.

1. Avertisment DUR al investitorilor germani pentru Guvernul Dancila
Sursa: http://www.revista-presei.com/
Keywords: Sebastian Metz
21.09.2018 07:18:31vezi articolul
Camera de comert romano-germana explica motivele acestei ingrijorari si spune ca "sustenabilitatea si efectele
pozitive ale masurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul intrebarii". In ciuda cresterii economice, Camera de
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Comert Romano-Germana atrage atentia ca "in ultimul an, nesiguranta si impredictibilitatea din viata economica s-au
accentuat, increderea in Guvern a scazut si odata cu aceasta s-a diminuat si speranta ca vor fi intreprinsi pasii necesari
pentru a continua reforme". Printre reformele pe care le asteapta investitorii germani se numara reducerea
birocratiei, continuarea luptei impotriva coruptiei si o mai buna absorbtie a fondurilor europene. "Lipsa tot mai acuta
de personal, instabilitatea juridica si politica ingreuneaza activitatea companiilor", avertizeaza Camera de Comert
Romano-Germana. In plus, cele mai multe companii germane din Romania se plang de infrastructura rutiera. In acest
context, investitorii ii cer din nou Guvernului sa grabeasca investitiile in domenii-cheie, precum educatia,
infrastructura, sanatate. Cer, de asemenea, masuri pentru a se opri exodul muncitorilor romani. Sebastian Metz,
director general de companie germana: Companiile germane isi iau angajati care locuiesc si la 60 sau 100 de km
departare de firma, acest lucru este complicat daca nu avem o infrastructura buna pentru ca atunci oamenii ar pierde
2-3 ore pe drum. De aceea, banii se duc in alte tari care din punct de vedere al infrastructurii sunt dezvoltate mai bine.

2. Avertisment DUR al investitorilor germani pentru Guvernul Dancila
Sursa: http://www.ziareonline.com/
Keywords: Sebastian Metz
21.09.2018 07:18:32vezi articolul
Camera de comert romano-germana explica motivele acestei ingrijorari si spune ca "sustenabilitatea si efectele
pozitive ale masurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul intrebarii". In ciuda cresterii economice, Camera de
Comert Romano-Germana atrage atentia ca "in ultimul an, nesiguranta si impredictibilitatea din viata economica s-au
accentuat, increderea in Guvern a scazut si odata cu aceasta s-a diminuat si speranta ca vor fi intreprinsi pasii necesari
pentru a continua reforme". Printre reformele pe care le asteapta investitorii germani se numara reducerea
birocratiei, continuarea luptei impotriva coruptiei si o mai buna absorbtie a fondurilor europene. "Lipsa tot mai acuta
de personal, instabilitatea juridica si politica ingreuneaza activitatea companiilor", avertizeaza Camera de Comert
Romano-Germana. In plus, cele mai multe companii germane din Romania se plang de infrastructura rutiera. In acest
context, investitorii ii cer din nou Guvernului sa grabeasca investitiile in domenii-cheie, precum educatia,
infrastructura, sanatate. Cer, de asemenea, masuri pentru a se opri exodul muncitorilor romani. Sebastian Metz,
director general de companie germana: Companiile germane isi iau angajati care locuiesc si la 60 sau 100 de km
departare de firma, acest lucru este complicat daca nu avem o infrastructura buna pentru ca atunci oamenii ar pierde
2-3 ore pe drum. De aceea, banii se duc in alte tari care din punct de vedere al infrastructurii sunt dezvoltate mai bine.

3. Firmele germane care activează în România-îngrijorate pentru următorii ani
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
21.09.2018 07:06:54vezi articolul
Firmele germane care activeaza in Romania - ingrijorate pentru urmatorii ani Presedintele Camerei de Comert si
Industrie Româno-Germane despre activitatea firmelor germane în România. Principalele probleme sunt legate de
resursele umane, din cauza migratiei si a lipsei de pregatire din scoli, dar si de predictibilitatea scazuta în deciziile
autoritatilor. Presedintele Camerei de Comert Româno-Germane, Dragos Anastasiu , a precizat ca aceste companii pe
care le reprezinta o duc bine în România si a spus ca în primul semestru al…

4. Ziare pe net Investitorii germani, semnal de ingrijorare catre Guvern
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Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
21.09.2018 10:12:26vezi articolul
Investitorii germani, semnal de ingrijorare catre Guvern Investitorii germani din au tinut sa transmita un semnal de
ingrijorare in contextul unui nou tumult politic, provocat de razboiul din interiorul coalitiei de are. Camera de comert
romano-germana explica faptul ca motivele ingrijorarii sunt “sustenabilitatea si efectele pozitive ale masurilor luate
de Guvern”, puternic contestate de societatea civila si mediul de . Comunicatul emis de catre Camera de Comert
Romano – Germana, citat de Digi24, exprima faptul ca “in...

1. Investitorii străini trag un semnal de alarma că Guvernul Romaniei ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Revista-22/130326706994333
Keywords:
21.09.2018 09:59:25vezi articolul
Investitorii străini trag un semnal de alarma că Guvernul Romaniei ar trebui sa mai si guverneze. Investitorii germani:
Nesiguranță, lipsă de speranță și neîncredere în Guvernul României Camera de comerţ româno-germană explică
motivele acestei îngrijorări şi spune că „sustenabilitatea şi efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse
sub semnul întrebării”.

2. Firmele germane din România se plâng că nu mai sunt ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/HotNewsro/158929134194
Keywords:
21.09.2018 08:14:00vezi articolul
Firmele germane din România se plâng că nu mai sunt lucrători români disponibili, dar și de creșterea bruscă a salariului
minim 🇩🇪️🇷🇴️🛠️️ StartupCafe Firme germane și românești: Salariile sunt mici în România, ceea ce atrage investiții Taxe - StartupCafe.ro Lucrătorii din România au în general salarii mici, ceea ce atrage investițiile în țară, consideră o
serie de investitori germani și români reuniți în Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), care au
răspuns la chestionarul de conjunctură al AHK pe anul 2018, privind medi...
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