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Vizita ambasadorului Republicii Africa de Sud

Joi, 11.08.2011, primarul George Scripcaru a primit vizita unei delegaţii a
Ambasadei Republicii Africa de Sud în România, condusă de E.S. domnul ambasador
Pieter A. Swanepoel, care a efectuat prima vizită oficială la Braşov, de la redeschiderea
ambasadei acum 3 ani.
Discuţiile au vizat, în principal, activitatea economică a companiilor sud-africane în
România şi în Braşov, precum şi modul în care alţi investitori sud-africani pot fi atraşi în
zona Braşovului. Domnul ambasador este încântat de potenţialul de dezvoltare al zonei
noastre şi al României, precizând că România reprezintă o oportunitate investiţională
pentru oamenii de afaceri sud-africani. Excelența Sa a recomandat Braşovul tuturor
cetăţenilor din ţara sa, atât celor veniţi cu afaceri, cât şi turiştilor.
Primarul George Scripcaru a declarat că orice potenţial investitor va găsi în
Municipalitate un partener de discuţie şi că va sprijini personal, sub orice formă, aceste
investiţii. Totodată, primarul a menţionat că este foarte interesat de oamenii de afaceri
doritori să investească în facilităţi de producţie, precizând că Braşovul dispune de forţă de
muncă de înaltă calificare.
O altă componentă a activităţii economice luată în discuţie a fost modul în care
companiile sud-africane specializate în marketing pot sprijini dezvoltarea companiilor
româneşti pe pieţele externe, Excelența Sa declarând că firmele sud-africane sunt foarte
bune în politicile de marketing, fiind specializate în penetrarea pieţelor externe, ştiind
foarte bine a se plia pe aşteptările şi tradiţiile consumatorilor locali.
Un subiect aparte l-a constituit situaţia fabricii de bere de la Braşov, fabrică aflată în
portofoliul unei companii sud-africane, care a închis de curând fabrica de bere de la ClujNapoca. Domnul ambasador a precizat că această decizie a fost cauzată de situaţia
economică din ultimii ani şi de scăderea consumului de bere, dar s-a arătat încrezător în
capacitatea managerială a celor care conduc compania.
O altă temă abordată a fost cea legată de colaborarea cu Universitatea Transilvania,
Excelența Sa arătându-se interesat de o colaborare în domeniile matematică, fizică, IT,
precizând că nivelul învăţământului românesc este la un nivel foarte ridicat în aceste
domenii.
La final, cei doi şi-au exprimat speranţa că această întâlnire reprezintă doar prima
etapă dintr-o colaborare fructuoasă, ale cărei rezultate se vor vedea în curând.
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