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2ăcomentarii

Companiile de stat, piatra de moară a economiei românești

deăOtiliaăNutuă

Camă toateă companiileă deă stată suntă oă problemă.ă Cum
lucrurileă nuă maiă potă mergeă așa,ă pentruă căă ajungemă la
deficiteă mariă șiă firmeleă căpușăă distorsioneazăă toată
economia,ăFMIă aă impusă reformareaă companiiloră deă stat:
restructurare,ăfalimentăsauăprivatizare.

Cazulă vânzăriiă eșuateă aă Oltchimă readuceă înă primă plan
eternaă întrebareă aă lungiiă tranziț iiă românești:ă seă mai
justificăă aziă privatizărileă sauă eă ună moftă ală FMI-ului,ă careă neă vaă duceă deă râpăă economia,
vânzându-neă peă nimică bijuteriileă coroanei,ă câteă auă maiă rămas?ă Caă săă răspundem,ă săă ne
uitămăpuținălaăcumăaratăăcompaniileădeăstatădinăRomâniaășiădacăăeleăsuntăsauănuăbijuteriiăpe
câtăneăplaceăsăăcredem,ădacăăavemărealmenteănumaiăgiganțiădeătaliaăCEZășiăEDF.

ă

Pierderiășiăarierate

Înăprimulărând,ăcompaniileădeăstatădeălaănoiăfacăpierderi.ăUriașe,ăvreoă5-6ămiliardeădeăleiăpe
an.ăPentruăcomparație,ăFMIăestimaseăcă,ăînă2008,ăînainteădeăcriză,ăoăcompanieăprivatăăavea
înămedieă unăprofităanuală deă3.000ă deă leiăpeă angajat,ă înătimpă ceăunaă deăstată(săă leă luăm
doară peăceleă dinăsubordineaă guvernuluiă central)ăpierdeaă 8.000ă deă lei.ă Sigur,ăvețiă spune,
companiileădeăstatămaiăîndeplinescăoămulțimeădeăfuncț iiăsociale,ădauăuneleăserviciiăgratisăsau
laă prețămică pentruăcetățeni,ă căă deăaceeaă șiă trebuieă săăfieă deă stat,ăaltminteriă arăputeaă fi
foarteă bineă șiăprivate.ă Adevărat,ă însăă pentruăaceleă serviciiă publiceă legitimeăcompaniileă de
statăprimescăbaniădeălaăbuget,ăspecialăalocațiăpentruăasta.ăDeăpildă,ăCFRăCălătoriăprimeșteăo
subvențieăpeăcălătorăpentruăcăăstatulăvreaăsăăîncurajezeătransportulăferoviarășiădăăbaniădeăla
bugetăpentruăasta.ăSumaărespectivăă intrăă însăălaăveniturileăcompanieiăcaăplatăăpentruăser-
viciileă prestate,ă nuă apareă laă pierderiă acoperiteă deă bugetulă statului.ă Apoi,ă rezultatele
companiilorădeăstatăs-auă înrăutățităconstantădupăă2009,ăchiarășiădupăăceăeconomiaăprivată
începuseă săă deaă semneă deă revenire.ă Înă criză,ă prină 2009,ă pierderileă privațiloră auă ajunsă la
1.000ădeă leiă peăangajat,ăaleăcompaniilorădeă statăpeă laă16.000;ăapoiă economiaăprivatăăși-a
revenităpeăplus,ăcompaniileădeăstatăauăpierdutășiămaiămult,ăajungândă laăpierdereădeă22.000
deă leiăpeăsalariatăînă2010.ăCulmea,ăastaă înăcondițiileă înăcareăuneleădintreăcompaniileădeăstat
chiarăauăunăpotențialăuriașăsăăfieăprofitabile,ădeăpildăăHidroelectricaăsauăRomgaz,ăcareănuăfac
pierderi,ădarăauăcuăsiguranțăăprofituriămultămaiămiciădecâtădacăăarăfiăprivate.

Oăproblemăăgravăăoăreprezintăăarieratele.ăCompaniileădeăstatănu-șiăplătescădatoriile,ădeăpildă
Oltchimăareăacumă vreoă700ădeămilioaneădeăeuroă datorii,ăcătreăElectrica,ăPetrom,ăAVASă /
MinisterulădeăFinanțe,ăbănciă etc.ăLaă fel,ăCFRă nu-șiăplăteșteă facturileă laă energiaăelectricăă –
dupăă ceăși-aă plătităoă parteădină datoriileă istorice,ăpeă laă jumătateaă anuluiămaiă aveaă760ă de
milioaneă deă lei.ă RADETă nuă plăteșteă laă ELCEN,ă 2ă miliardeă datorii;ă ELCENă nuă plăteșteă la
Romgazășiătotăașa.ăArierateleăasteaăseă învârtăpeălaă5-6%ădinăPIB,ăenorm,ăele,ădeăfapt,ăsunt
aceaă parteăaă deficituluiă statuluiă careă„nuă seă vede“ă –ădatoriiă aleă sectoruluiă publicăcareă se
rostogolescă înăeconomieăși,ămaiădevremeăsauămaiătârziu,ălaăcapătulă lanțuluiăseăgăsescăniște
privațiă careă riscăă falimentul,ă cumă eă cazulă furnizoriloră deă energieă electrică,ă deă pildă.
Rostogolireaădatoriilorădeălaăoăcompanieădeăstată laăaltaăînseamnă,ădeăfapt,ăcăăniciunaădintre
acesteaă nuă eă responsabilăă deă ineficiență,ă seă poateă îndatoraă oricât,ă maiă alesă dacăă până
acumăfalimentulălorăaăfostăcevaăcuăadevăratăexcepțional,ăevitatădeăpolit icieni.

ă

Vindemăieftin,ăcump r măscump

Cauzeleă pierderilorăsuntă diverse:ă managementă prost,ăachizițiiă supraevaluateă șiăvânzăriă sub
prețulădeă piațăăși,ăuneori,ăsubă cost.ăCazulăHidroelectricaă eădeă manual.ăAvemă vânzărileăde
energieă ieftinăăcare,ă dupăăestimărileă BănciiăMondiale,ă însemnauă ună profitădeă 200-300ă de
milioaneă deă euro,ă laă careă Hidroelectricaă aă renunțată deă bunăvoie;ă achizițiiă deă energie
scumpăăpentruăaățineă înăviațăăalteăcentraleă ineficiente,ă totădeă stat;ăcheltuieliădeă investiț ii
majorateădeă3-4ăori;ă întreținereăsupraevaluată;ăreglementăriăfăcuteăpeăgenunchi,ăînăașaăfel
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încâtă profiturileăcompanieiă săăfieă redistribuiteăcătreă alteă inst ituțiiă deăstat,ă înăcazulă deăfață
ApeleăRomâne;ădarășiăpopulismăpăgubos,ăenergieăvândutăăcătreăconsumatoriăreglementați,
laăprețuriăcuă20-30%ăsubăcost,ăcăăvinăalegerile.

ă

Managementăprost

Înă alteă situații,ă managementulă companiiloră deă stată aă luată deciziiă pură șiă simpluă proaste,
nerealiste,ăcostisitoareășiă fărăă justificareăeconomică.ăVeziăOltchim.ăCompaniaăaăcumpăratăo
parteăaărafinărieiăArpechim,ăcareăstăăînchisăăpentruăcăăareănevoieădeărestulărafinărieiăpentru
aă funcționa.ă Rafinăriaă eă însăă supradimensionatăă fațăă deă nevoileă Oltchimă șiă complet
ineficientăăpentruăalții,ădeăaceeaăaășiă închis-oăPetrom,ăbașcaăOltchimănuăplătește.ăÎnă locăsă
punemă lacătă peă combinat,ă statulă seă gândeșteă deă prină 2008ă cumă săă cumpereă toatăă ra-
finăria,ăvreunămiliardădeăeuro.ăLaăfel,ă faimoaseleă„reabilitări“ădeăcentraleătermoă ineficiente,
cârpeliămeniteăsăă leăaducăălaăstandardeleădeăfuncționareăinițialeădeăacumă50ădeăani,ăcăăasta
potăoferiăconsultanțiiășiăfirmeleăcăpușă.

ă

Ziuaătrece,ăleafaămerge

Dacăă acesteă companiiă mergă înă pierdere,ă salariileă ară trebuiă săă fieă peă măsuraă lipseiă loră de
performanță,ănu?ăDimpotrivă.ăÎnădoarătreiăani,ă2006-2009,ăs-aădublatăfondulădeăsalarii,ădeăla
5,7ă laă9,1ămiliardeădeă lei;ătimpă înăcareăarierateleăcompaniilorădeăstatăs-auătriplat.ăSalariileăau
crescută prină complicitateaă sindicateloră cuă polit icieniiă șiă managementul,ă dară șiă faptulă că
pozițiileăcheieădinăcompaniileădeăstatăauăfostădeseoriădoarăsinecuriăpentruăoameniiăloialiăpart i-
delorădeălaăguvernare.ăPânăălaăurmă,ăceăconteazăă–ădacăăoăcompanieădeăstată îșiăpermiteăsă
nu-șiăplăteascăădatoriile,ăpoateăfolosiăpentruăfondulădeăsalariiăbaniiădeăfacturi.

ă

Ceăfacem?

Camă toateă companiileădeă stată suntă companiiăproblemă.ă Cumă lucrurileă nuămaiă potă merge
așa,ă pentruăcăă ajungemă laădeficiteă mariă șiă firmeleă căpușăă distorsioneazăătoatăă economia,
FMIă aă impusă reformareaă companiiloră deă stat:ă restructurare,ă falimentă sauă privatizare.
Falimentăpentruăceleăcareă nuămaiăpotă fiăsalvate,ăsuntă ineficienteă șiădoarăconsumăăresurse
publiceă pentruă supraviețuire;ă restructurareă pentruă companiileă careă oferăă serviciiă publice,
pentruăaăleăeficientizaășiăaă înlocuiămanagementulăclientelarăcuăprofesioniștiăadevărați;ășiăpri-
vatizareăpentruă companiileăcareă suntăclară comercialeășiă pentruăcareă problemaăeă doară ine-
ficiențaășiăcorupțiaăadministrăriiădeăstat.ăCuăfalimentulăn-aăpreaă ieșit,ădeșiăseăfacădeădoiăani
eforturiă–ăpurășiăsimpluăTermoelectricaăsauămineleăfalimentareădinăValeaăJiuluiăsuntăincredibil
deă greuă deă ucis,ă cumă altminteriă săă supraviețuiascăă atâtaă căpușărimeă înă minerită (vezi
Manțog).ă Cuăprofesionalizareaă managementului,ă iarășiă greu,ăs-auă făcutăprimiiă pași,ădară su-
ficientădeă lentă încâtăsăănuăseăreformezeănimică ireversibilăpânăă laă finalulăacordului,ă înămartie
2013.ă Avemă oă legeă foarteă bună,ă careă însăă nuă eă aplicatăă șiă nimeniă nuă răspundeă de
monitorizareaă eiă(Ordonanțaă109/2011);ă șiă avemă câtevaă companii,ănumaiă dintreă celeă din
acordulăcuăFMI,ălaăcareăs-auăfăcutăpașiăpentruăselecțiaăunorăconsultanțiăpentruăheadhunting
dupăămanageriășiămembriădeăconsiliiădeăadministrație,ășiăcamăatât,ădeocamdată,ădeșiăvreoă6-
7ăcompaniiăară fiă trebuită inițialăsăăaibăă „managementăprivat“ă încăădinăvaraă luiă2011.ăAșadar,
auămaiărămasăprivat izărileăsauămăcară introducereaăunorăprivațiăînăacționariatulăcompaniilorăde
stat.

ă

Majoritarăsauăminoritar?

FMIăaămersăpeădouăăvarianteădeă„privat izare“ă–ăpreferabilăpachetămajoritarădeăacțiuni,ădar
dacăă nuă seă poate,ă măcară vânzareaă unoră pacheteă minoritare,ă deă 10-20%.ă Pachetul
majoritară dăă unuiă invest itoră dreptulă săă iaă oriceă decizieă managerialăă șiă eraă cuă atâtă mai
interesantăă acoloă undeă ună investitoră vineă șiă cuă knowă howă caă s-oă facăă eficientă.ă Vezi
CupruMin,ă CFRă Marfăă sauă ELCEN.ă Existăă companiiă mariă înă lume,ă miniere,ă deă transport
feroviarădeămarfă,ădeăproducțieădeăenergie,ăcareăsăăseăpriceapăă laăunăasemeneaăbusiness.
Acoloăundeăstatulăn-aăvrutăcuăniciunăchipăprivat izareămajoritară,ăs-auăimpusă listareaălaăbursă
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șiă vânzareaă unuiă pachetă minoritar,ă măcară caă săă forțezeă acesteă companiiă săă aplice
standardeleă deă transparențăă aleă BVBă (caă laă Transgază șiă Transelectrica),ă șiă ună acționar
minoritară puternic,ă careă săă blochezeă tranzacțiiă dubioaseă (caă Fondulă Proprietateaă –
Templeton,ă careă dăă înă judecatăă statulă pentruă contracteleă cuă băiețiiă deștepțiă sauă pe
membriiăconsiliilor
deăadministrațieăcareăauăvotatăîmpotrivaăintereselorăcompaniei,ăveziădonațiaăRomgaz).

ă

Amânați,ăamânați,ăamânați…

Privatizărileănu-săușoare,ădinădouăămot ive.ă Primul,ăexperiențaăaniloră ’90,ăcândăs-auăvândut
firmeăcătreă„prieteni“,ăcareăauărămasăînărelațiiăspecialeăcuăstatul,ădeăpildăăștergeriădeădatorii
(RAFO,ăPetromidia)ășiă rambursăriăilegaleădeăTVAăînăcomplicitateăcuăangajațiăaiăstatuluiă(UCM
Reșița);ă sauă privatizăriă prostă concepute,ă caă vânzareaă prină cupoane,ă careă nuă permitea
niciunuiă acționară săă deținăă oă cotăă semnificativăă deă acțiuniă șiă săă influențezeă deciziile,ă sau
vânzărileăcătreăangajați,ădinăcareăauăcâștigatășefiiădeăsindicate.ăAlădoilea,ădiscursulăpopulist
antiprivatizareădeădupăă2004,ăcândăprivatizăriădeăsuccesăcaăPetromăsauăBCRăauăfostăbăgate
înăaceeașiăoalăăcuăceleădeădinainteășiăînăgeneralăamestecateăcuăcorupțiaăregimuluiăNăstase.
Peă deă altăă parte,ă privatizărileă auă fostă șiă temuteă deă toateă guvernele,ă tocmaiă pentruă că
însemnauădescăpușareaăcompaniilorășiăpierdereaăuneiăsurseăimportanteădeărenteășiăsinecuri
deă cătreă partideleă laă guvernare,ă căă niciunăprivată n-ară fiă acceptată asemeneaă pierderi.ă De
aceea,ăîntrebareaăcorectăăseăpreaăpoateăsăăfie:ăoareănuăcumvaătoateăeșecurileăprivatizărilor
șiă listărilorănoiă dinăultimulă acordăcuă FMIă –ăamânareaă listăriiăHidroelectrica,ă Nuclearelectrica,
Romgaz,ă eșeculă Oltchimă șiă CupruMină șiă amânareaă sineă dieă aă privatizăriloră CFRă Marfăă sau
ELCENă–ăauăfost,ădeăfapt,ăcuăintenție?

(EXPERTăFORUM,ăPolicyăBriefăno.ă11)

Cuvinteăcheie:ăoltchim,ăchitoiu,ă diaconescu,ă penal,ă inselaciune,ă banii,ă salariati,ă bonitate,
rusi,ătise

Referinte:
Surse:ă Guvernulă nuă aă notificată oficială Comisiaă Europeanaă pentruă ună ajutoră ină cazul
Oltchim
VictorăPonta:ăPrivatizareaăOltchimăaăesuat.ăContractulăcuăDiaconescu,ăanulat.ăTrecemăla
planulăB.
DDăaădatămasuraăGuvernuluiăPonta

Comentarii (2)

Adaugaăcomentariu

10.10.2012ă|ăstrainulăaăscris:
Nuă faptulă caă sintă companiiă deă stată esteă problemaă !ă Ciă modulă cumă nuă sintă conduseă !
Interesantăcumăseăsinucideăunăpoporăprinăreprezentantiiăsaiă!

Raspundeăacestuiăcomentariu

10.10.2012ă|ăDanăBăaăscris:
Paradigmaă companiiloră deă stată ară puteaă fiă tratataă seriosă doară unitar.Nuă potiă credeă ca
Hidroelectricaă eă peă drumulă celă bună atitaă timpă cită Romgază sauă Transgază continuaă sa-si
bataă jocădeăbaniiăcontribuabilului.Carevasazicaăeăoăchestieădeăconjuncturaămixataăcuăuna
deă imagine.Mafiaă transpartinicaă eă incaă puternica.Poateă doară oă imersareă aă serviciilor
secreteălaăfelăcaăinăjustit ieăarăreusiădezlegareaăproblemei.

Raspundeăacestuiăcomentariu

ă

dealuri”,ă...

SabraăDaici,ăDirectorăICRăVarşovia.
SCRISOAREăDESCHIS
cătreăăăDomnulăTitusăCORL EAN,ăMinistrul
AfacerilorăExterneăDomnulă...

MarkăGitenstein:ăNuăcredemăcaăscopul
scuzaămijloaceleăsiăsustinemăcuătarieăca
tiraniaămajoritatiiătrebuieăcontrolata
deăratiuneăsiăjustitie
"Oameniiămaăintreabaădeăceăinsistaăatatăde
multăamericaniiăasupraăstatuluiădeădrept,ă...

RESURSE ONLINE

GrupulăpentruăDialogăSocial

Cazareăpensiuniăsiăhoteluri

Taguri

pensiileămilitarilorărecalculareăCrin
AntonescuăFondulăProprietateaăVictor

PontaăOvidiuăVantuăacordăEmilăBoc
ACDăElenaăUdreaăBarackăObama
sindicateăsalariiăbugetariăalianta

sanatateăjustit ieăCSMăliberaliărealitatea
VoiculescuăTraianăBasescuălocuriăde
muncaăBNRămilitariăinărezervaăjoburi

DESENAND (CA) LUMEA
...

Contact

CaleaăVictorieiă120,
Sectoră1,ăBucuresti
Romania

Tel:ă+4021ă3112208;

Fax:ă+4021ă3141776

Email:ăredactia@revista22.ro

ă

http://www.revista22.ro/companiile-de-stat-piatra-de-moara-a-economiei-romne537ti-18449.html#
http://www.revista22.ro/companiile-de-stat-piatra-de-moara-a-economiei-romne537ti-18449.html#
http://www.revista22.ro/companiile-de-stat-piatra-de-moara-a-economiei-romne537ti-18449.html#
http://www.revista22.ro/companiile-de-stat-piatra-de-moara-a-economiei-romne537ti-18449.html#
http://www.revista22.ro/companiile-de-stat-piatra-de-moara-a-economiei-romne537ti-18449.html#
http://www.revista22.ro/companiile-de-stat-piatra-de-moara-a-economiei-romne537ti-18449.html#
http://www.revista22.ro/companiile-de-stat-piatra-de-moara-a-economiei-romne537ti-18449.html#
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57352
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57353
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57354
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57355
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57356
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57357
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57358
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57359
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57360
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=57361
http://www.revista22.ro/articol.php?id=18417
http://www.revista22.ro/articol.php?id=18276
http://www.revista22.ro/articol.php?id=18277
http://www.revista22.ro/sabra-daici-director-icr-varsovia-scrisoare-deschis258-18499.html
http://www.revista22.ro/mark-gitenstein-nu-credem-ca-scopul-scuza-mijloacele-si-sustinem-cu-tarie-ca-tirania-majoritatii-trebuie-controlata-de-ratiune-si-justitie-18491.html
http://www.gds.ong.ro/
http://www.revistaarta.ro/
http://www.roturism.com/
http://www.revista22.ro/?c=pensiile%20militarilor
http://www.revista22.ro/?c=recalculare
http://www.revista22.ro/?c=Crin%20Antonescu
http://www.revista22.ro/?c=Fondul%20Proprietatea
http://www.revista22.ro/?c=Victor%20Ponta
http://www.revista22.ro/?c=Ovidiu%20Vantu
http://www.revista22.ro/?c=acord
http://www.revista22.ro/?c=Emil%20Boc
http://www.revista22.ro/?c=ACD
http://www.revista22.ro/?c=Elena%20Udrea
http://www.revista22.ro/?c=Barack%20Obama
http://www.revista22.ro/?c=sindicate
http://www.revista22.ro/?c=salarii%20bugetari
http://www.revista22.ro/?c=alianta
http://www.revista22.ro/?c=sanatate
http://www.revista22.ro/?c=justitie
http://www.revista22.ro/?c=CSM
http://www.revista22.ro/?c=liberali
http://www.revista22.ro/?c=realitatea
http://www.revista22.ro/?c=Voiculescu
http://www.revista22.ro/?c=Traian%20Basescu
http://www.revista22.ro/?c=locuri%20de%20munca
http://www.revista22.ro/?c=BNR
http://www.revista22.ro/?c=militari%20in%20rezerva
http://www.revista22.ro/?c=joburi


10/11/12 Companiile de stat, piatra de moară a economiei românești

4/4www.revista22.ro/companiile-de-stat-piatra-de-moara-a-economiei-romne537ti-18449.html

ePitesti

Optimizareăsiteăwebăsolutiiăprofesionale
deăoptimizareăptr.ămotoareădeăcautare

SahăOnline

Cartiăonline

presedintieăguvernăBucuresti
universitarăarhitecturaăfotbal

invatamantăcomunismăreformaăjustitie
CurteaăConstitutionalaăinflatie

imobiliareăpogromăRepublicaăMoldova
BancaăCentralaăclientiăbursaăinvestitori

afaceri

Pentruăwebă"22"ăsauăpentru
publicitateăonline:

Tel.:ă+40733ă072ă620

Email:ăbernardnoghiu@revista22.ro

Copyrightă©ă2008-2011ăRevistaă22ă-ăEditatădeăGrupulăpentruăDialogăSocială/ăWebăDesingăbyăEtisăDesign

ă ă

ă ă

ă ă

http://www.epitesti.ro/
http://www.smi.ro/
http://www.sahonline.ro/
http://www.bookiseala.ro/
http://www.revista22.ro/?c=presedintie
http://www.revista22.ro/?c=guvern
http://www.revista22.ro/?c=Bucuresti
http://www.revista22.ro/?c=universitar
http://www.revista22.ro/?c=arhitectura
http://www.revista22.ro/?c=fotbal
http://www.revista22.ro/?c=invatamant
http://www.revista22.ro/?c=comunism
http://www.revista22.ro/?c=reforma%20justitie
http://www.revista22.ro/?c=Curtea%20Constitutionala
http://www.revista22.ro/?c=inflatie
http://www.revista22.ro/?c=imobiloare
http://www.revista22.ro/?c=pogrom
http://www.revista22.ro/?c=Republica%20Moldova
http://www.revista22.ro/?c=Banca%20Centrala
http://www.revista22.ro/?c=clienti
http://www.revista22.ro/?c=bursa
http://www.revista22.ro/?c=investitori
http://www.revista22.ro/?c=afaceri
http://www.revista22.ro/desenand.php
http://www.etisdesign.ro/
http://sm2.sitemeter.com/stats.asp?site=sm2bernicn22
http://www.trafic.ro/?rid=revista22ro
http://www.gtop.ro/?r=20217
http://www.parrot-invent.ro/
http://www.parrot-invent.com/
http://www.earphones.ro/
http://www.crimelecomunismului.ro/
http://www.bukareszt.polemb.net/
http://www.austriacult-bucuresti.ro/
http://www.rfi.ro/
http://www.librarialibertas.ro/
http://www.romaniaculturala.ro/

