
"Exporturile TMK Artrom vor creºte la
88%, în 2018"

(Interviu cu Adrian Popescu, preºedinte TMK Artrom)

l La finalul anului, TMK Artrom va avea o cifrã de afaceri de circa
1,3 miliarde lei ºi 1.450 de salariaþi, ambii indicatori în creºtere faþã
de 2017, conform estimãrilor lui Adrian Popescu

Reporter: Obiectivul central al
TMK Artrom este creºterea ponde-
rii de produse premium în totalul
mixului de fabricaþie, de la circa
10%, cât este în prezent, la peste
50%, în anii care urmeazã. Lansa-
rea recentã a complexului de trata-
mente termice este un pas impor-
tant în acest sens. Care este urmã-
torul pas pe care îl veþi face pentru
majorarea ponderii de produse
premium în mixul de fabricaþie?

Adrian Popescu: Dupã realizarea
acestui proiect important, urmea-
zã asimilarea în fabricaþie de noi
oþeluri, în special oþeluri aliate cu
tratamente termice care sã asigure
proprietãþi mecanice ridicate, con-
form cerinþelor tot mai mari ale
clienþilor noºtri. Totodatã, urmãrim
intrarea pe noi pieþe de desfacere,
livrarea la noi clienþi utilizatori fina-
li ai produselor noastre, cum ar fi
producãtorii de automobile ºi uti-
laje grele din SUA ºi nu numai.

Reporter: Care este ponderea

exporturilor companiei ºi la cât in-
tenþionaþi sã creºteþi volumul
vânzãrilor în afara þãrii, în acest an?

Adrian Popescu: În 2017, aproxi-
mativ 85% din volumul producþiei
realizatã de TMK-Artrom a fost li-
vrat în afara þãrii, iar pentru 2018
estimãm cã circa 88% din produc-
þie va fi exportatã, þãrile unde ur-
meazã sã vindem cel mai mult fiind
Germania, Italia, SUA, Canada,
Olanda, Spania, Polonia, Franþa,
Bulgaria, Turcia etc.

Reporter: Care au fost probleme-
le cu care v-aþi confruntat în timpul
implementãrii noii investiþii?

Adrian Popescu: Ca la orice pro-
iect de aceastã anvergurã, au fost
întâmpinate ºi unele probleme,
dar care ºi-au gãsit imediat rezol-
varea prin implicarea ºi profesio-
nalismul de care au dat dovadã
echipa implicatã în realizarea pro-
iectului, furnizorul de echipamen-
te ºi firma care a realizat construc-
þia. Cel mai dificil pas a fost selec-

þionarea furnizorului principal de
utilaje (din cauza cerinþelor tehni-
ce extrem de ridicate pe care
le-am pus acestui proiect), apoi
selecþia constructorilor ºi, în al tre-

ilea rând, angajarea personalului
care sã lucreze în viitor pe aceste
instalaþii.
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Exporturile TMK Artrom vor creºte de la 81% la 88%, în acest an faþã
de 2017, ne-a spus Adrian Popescu, preºedintele companiei din Slatina,
care activeazã pe piaþa producþiei de þevi cu aplicaþii industriale. Dom-
nia sa ne-a precizat, într-un interviu, cã, la finalul anului în curs, TMK
Artrom va avea o cifrã de afaceri de circa 1,3 miliarde lei ºi 1.450 de sa-
lariaþi, ambii indicatori în creºtere faþã de anul trecut. Obiectivul central
al TMK Artrom este creºterea ponderii de produse premium în totalul
mixului de fabricaþie, de la circa 10%, cât este în prezent, la peste 50%,
în anii care urmeazã. Un pas în acest sens este realizarea unui complex
de tratamente termice, investiþie în valoare de 36 de milioane de dolari,
din surse proprii. Capacitatea noului proiect este de peste 160.000 de
tone de þevi pe an, iar proiectarea ºi furnizarea echipamentelor este re-
alizatã de Grupul SMS, unul dintre jucãtorii mondiali pe piaþa echipa-
mentelor pentru industria metalurgicã. Investiþia de la Slatina a creat
240 de locuri de muncã la TMK Reºiþa ºi TMK Artrom. Lucrãrile de con-
strucþii la noul complex au demarat în luna iunie 2016, iar în noiembrie
2017 au fost testate la cald.

(continuare în pagina 22)
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Reporter: Ce cifrã de afaceri a re-
alizat TMK Artrom anul trecut, ºi
care sunt estimãrile pentru acest
an?

Adrian Popescu: Cifra de afaceri
realizatã anul trecut a depãºit un
miliard de lei (233 milioane euro),
iar pentru acest an estimãm vân-
zãri de aproape 1,3 miliarde lei (în
jur de 281 milioane euro).

Reporter: Câþi angajaþi are com-
pania?

Adrian Popescu: 1.398 de per-
soane la zi, cifra la care am ajuns în
urma ultimelor angajãri generate
în special de necesarul de personal
calificat pentru noul Complex de
Tratamente Termice ºi care vor
continua în urmãtoarea perioadã.
Astfel, preconizãm cã, la finalul
anului acesta, vom ajunge la circa
1.450 de angajaþi.

Reporter: Cum apreciaþi piaþa pe
care activaþi?

Adrian Popescu: Competitivã ºi
dinamicã, preþul la þeavã fiind in-
fluenþat de numeroºi factori, prin-
tre care evoluþia preþurilor fierului
vechi, petrolului ºi gazelor, dar ºi
de încrederea investitorilor, care se

resimte în volumul investiþiilor ºi,
implicit, în consumul de þeavã.

Reporter: Ce perspective are
aceasta?

Adrian Popescu: Apreciez cã
trendul actual de creºtere înregis-
trat de piaþa þevii în ultimele luni
va continua, în anul 2018, deºi in-
dicele de creºtere va fi uºor mai
mic decât ceea ce s-a înregistrat în
ultimele ºase luni. Este o piaþã care,
pe termen mediu, a cunoscut o
tendinþã crescãtoare chiar dacã pe
perioade scurte a scãzut, pentru ca
apoi sã recupereze. Fiind dominatã
de industria auto ºi, în general, de
utilaje ºi echipamente cu mai mul-
te niºe de tehnicitate ridicatã, are
ºi o stabilitate bunã în timp.

Reporter: Ce consideraþi cã ar tre-
bui schimbat în legislaþia care guver-
neazã mediul de afaceri de la noi?

Adrian Popescu: Ar trebui sã fie
mai puþine schimbãri legislative ºi
o mai mare stabilitate, în vederea
creºterii încrederii investitorilor în
economia României ºi în potenþia-
lul acestei þãri. O reducere a biro-
craþiei în obþinerea oricãrei apro-
bãri sau document emis de o auto-
ritate centralã sau localã, sunt, de
asemenea, de dorit. La acestea

aºteptãm o mai rapidã decizie în
orice implicã autoritãþile statului
sau cele locale ºi mai mult curaj în
luarea unor decizii la nivel de pro-
movare, precum ºi susþinerea agen-
þilor economici care investesc în teh-
nologie ºi dezvoltãri industriale.

Lipsa predictibilitãþii, schimbãrile
tot mai dese ale legislaþiei, lipsa in-
frastructurii rutiere, lipsa persona-
lului muncitor calificat, o birocraþie
excesivã în obþinerea autorizaþiilor
necesare construcþiilor, funcþiona-
rii, termene lungi în obþinerea
aprobãrilor ºi autorizãrilor (de mul-
te ori edificarea în timp scurt a
unei afaceri sau dezvoltãri sunt
esenþiale pentru succes) sunt doar
câteva dintre punctele care afec-
teazã activitatea oamenilor de afa-
ceri care activeazã în România.

Reporter: În acest context, cum
vedeþi modificãrile fiscale din
2018?

Adrian Popescu: În general, poli-
tica fiscalã aparþine statului ºi aces-
ta are dreptul sã îºi judece politici-
le fiscale aºa cum crede. Desigur,
rãspunsul mediului de afaceri este
imediat ºi el se manifestã negativ
sau pozitiv, dupã cum îl afecteazã
aceste schimbãri în raport cu aº-

teptãrile sale de business. Acesta
este sensul unei economii libere
de piaþã, în relaþia cu statul.

Ceea ce deranjeazã în general
este o dinamicã a schimbãrilor
prea dese ºi în termen scurt, fãrã o
pregãtire prealabilã. TMK-Artrom
are experienþa sistemelor fiscale din
alte þãri (de exemplu SUA, unde
deþine o companie în proporþie de
100%) ºi se poate adapta la schim-
bãri, dar marile companii care fac
planificãri pe perioade lungi ºi cu
cel puþin un an înainte de exerci-
þiul bugetar trebuie sã ºtie de
astfel de schimbãri din timp, cu cel
puþin 12 luni înainte de planifica-
rea bugetului ºi a planului anual.

Referitor la schimbãrile fiscale,
cred cã cea mai mediatizatã schim-
bare este cea a plãtitorului contri-
buþiilor sociale. Companiile care au
o relaþie bazatã pe respect cu sala-
riaþii nu au avut probleme majore
atâta vreme cât aplicarea acestei
schimbãri pur matematicã nu afec-
teazã nici costul companiilor, nici
venitul net al salariaþilor.

Reporter: Vã mulþumesc!
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Adrian Popescu: "În primii ani dupã
privatizarea uzinei ºi intrarea ei în fa-
milia TMK am avut ca þintã sã consoli-
dãm ºi sã creºtem capacitãþile de la-
minare, sã creºtem volumele de
vânzãri, sã asigurãm integrarea
TMK-Artrom pe plan local cu un flux
complet de producþie a oþelului ºi,
mai ales, ridicând nivelul calitativ al
prezenþei noastre pe piaþã prin pro-
duse cu un înalt standard de calitate
ºi prin servicii ante ºi post vânzare,
personalizate necesitãþilor reale ale
fiecãrui client. Apoi am înþeles cã dru-
mul nostru trebuie sã cunoascã o co-
titurã, o schimbare radicalã, dacã
vrem sã supravieþuim într-o piaþã cu
concurenþã acerbã ºi cu supracapaci-
tãþi semnificative. Cum þinta noastrã
au fost ºi rãmân pieþele cu nivel ridi-
cat de tehnicitate - ºi am numit aici
Europa ºi America -, la un moment
dat a devenit clar cã singura noastrã
ºansã de a performa în viitor e sã
creºtem semnificativ ponderea pro-
duselor premium în portofoliul nostru. De aceea, cu ceva ani în urmã am
definit ºi propus acþionarilor companiei o schimbare radicalã în strategia
de dezvoltare a TMK-Artrom pânã în 2020. (...) În urmã cu doi ani ºi ju-
mãtate, am pus în funcþiune prima etapã a acestui program premium, ºi
anume secþia de þevi pentru cilindri hidraulici ºi componente auto. (...) Ca

de fiecare datã dupã ce am pornit un nou obiectiv de investiþii, ne aºteap-
tã o altã provocare la fel de grea ca realizarea proiectului însuºi:
implementarea business planului care a susþinut aceastã investiþie ºi
atingerea pentru companie, acþionari, societatea înconjurãtoare ºi mediu
a þintelor pe care ni le-am propus în viitor".
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