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Doar un sfert dintre societ ăŃile privatizate în România în 25 de ani mai
func Ńionează

Rata de succes a privatiz ărilor în România a fost sub 25% în ultimii 25 de
ani, timp în care au fost vândute 7.726 de societ ăŃi de stat, iar peste
două milioane de locuri de munc ă au fost pierdute, sus Ńine pre şedintele
Asocia Ńiei Na Ńionale a Antreprenorilor, Cristina Chiriac,
informeaz ă Agerpres .
„În 1989, sectorul privat din România nu exista. Di n 1990 au început s ă
fie demarate mai multe programe, iar cea mai import antă prevedere a
programelor din ultimii 25 de ani a fost privatizar ea. În aceast ă perioad ă
au fost privatizate 7.726 de companii, iar rata de succes este mai mic ă
de 25%. Adic ă mai pu Ńin de 25% din companiile privatizate mai sunt în
via Ńă. Efectul social al acestui fenomen este pierderea a 2 milioane de
locuri de munc ă” , a explicat Cristina Chiriac în cadrul unei conferinŃe cu
privire la impactul Codului Fiscal asupra IMM-urilor.
Ea a precizat că datele provin dintr-o analiză a asociaŃiei pe care o reprezintă
realizată pentru perioada 1990 - 2014, inclusiv.
În acest context, reprezentanta antreprenorilor susŃine că IMM-urile ar trebui
să preia această responsabilitate socială, de a absorbi personalul
disponibilizat din instituŃiile de stat însă, din păcate, acest sector continuă să
fie neglijat de autorităŃi. „Durerea cea mai mare este c ă sectorul IMM este
lăsat în permanen Ńă pe ultimul plan” , a subliniat Cristina Chiriac.
Despre privatizare a vorbit, în cadrul conferinŃei, şi preşedintele AsociaŃiei
Brokerilor din România, Dan Paul. Acesta a spus că eşecul privatizărilor în
România este explicat prin forma aleasă de stat, respectiv vânzare directă, nu
prin piaŃa de capital, care este un proces mult mai transparent, şi, implicit, mai
sigur, atât pentru stat cât şi pentru investitori. Însă statul evită această
modalitate de privatizare pentru că „anumite persoane înc ă se gândesc la
şpăgi” .
„Statul nu vrea privatiz ări prin burs ă pentru c ă încă se gânde şte la
şpăgi” , a spus Dan Paul, precizând că privatizările prin bursă elimină orice
urmă de îndoială asupra procesului, companiile devin transparente, sunt
evitate scurgerile de bani, statul încasează în mod corect impozitele, iar
societatea privatizată nu poate fi „sifonat ă” .
„Pentru a rezolva o arte din aceste probleme ar tre bui s ă avem un
guvern cu mai pu Ńini mini ştri, îns ă mai bine pl ăti Ńi” , mai spus
reprezentantul brokerilor.
El admite, totuşi, că şi Bursa de la Bucureşti are o problemă legată de
volumul redus de tranzacŃionare, astfel că este nevoie de atragerea
investitorilor pe bursă, inclusiv a antreprenorilor de tipul IMM-urilor. „Nu pot
să ofer nicio garan Ńie pentru anul 2016. Încerc ăm să atragem mai mul Ńi
emiten Ńi priva Ńi la burs ă. Exist ă deja industria şi români care au început
să-şi dezvolte afacerile şi apelează la aceast ă alternativ ă de finan Ńare
care se nume şte pia Ńa de capital” , a mai spus Dan Paul.
O altă problemă menŃionată de reprezentantul brokerilor este de ordin
cultural, pentru că investitorii doresc încă să deŃină controlul companiilor:
„Suntem prea aproape de comunism şi ne dorim înc ă să lucr ăm la stat.



Peste tot exist ă două tendin Ńe în pia Ńa de capital - ac Ńionarul mare s ă îl
fure pe ac Ńionarul mic şi managerii s ă-i fure pe ac Ńionari. Acum, legea
încearc ă să creeze un echilibru. łările care au creat acest echilibru
func Ńionează, ca pie Ńe, foarte bine” , a mai spus Dan Paul.


