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Doar 25% din societ ăŃile privatizate în România în 25 de ani mai sunt în
via Ńă (analiză asocia Ńie)
Rata de succes a privatizărilor în România a fost sub 25% în ultimii 25 de ani,
timp în care au fost vândute 7.726 de societăŃi de stat, iar peste două
milioane de locuri de muncă au fost pierdute, susŃine preşedintele AsociaŃiei
NaŃionale a Antreprenorilor, Cristina Chiriac.
"În 1989, sectorul privat din România nu exista. Din 1990 au început să fie
demarate mai multe programe, iar cea mai importantă prevedere a
programelor din ultimii 25 de ani a fost privatizarea. În această perioadă au
fost privatizate 7.726 de companii, iar rata de succes este mai mică de 25%.
Adică mai puŃin de 25% din companiile privatizate mai sunt în viaŃă. Efectul
social al acestui fenomen este pierderea a 2 milioane de locuri de muncă", 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 că sectorul IMM este
lăsat în permanenŃă 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 încă se gândesc la
şpăgi".
"Statul nu vrea privatizări prin bursă pentru că încă se gândeşte 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 "sifonată".
'Pentru a rezolva o arte din aceste probleme ar trebui să avem un guvern cu
mai puŃini miniştri, însă mai bine plătiŃi', 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 garanŃie pentru anul 2016. Încercăm să atragem mai mulŃi emitenŃi
privaŃi la bursă. Există deja industriaşi români care au început să-şi dezvolte
afacerile şi apelează la această alternativă de finanŃare care se numeşte piaŃa
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 încă să lucrăm la stat. Peste
tot există două tendinŃe în piaŃa de capital — acŃionarul mare să îl fure pe
acŃionarul mic şi managerii să-i fure pe acŃionari. Acum, legea încearcă să



creeze un echilibru. łările care au creat acest echilibru funcŃionează, ca pieŃe,
foarte bine", a mai spus Dan Paul.

Rogojinaru (CNIPMMR): Mi-e team ă de noi taxe; am dubii c ă sunt bani
pentru toate m ăsurile din Codul Fiscal

Viitorul Cod Fiscal conŃine câteva prevederi care "dor", respectiv lipsa testului
pentru IMM-uri şi amnistia fiscală, care împarte mediul de afaceri în două,
spune vicepreşedintele Consiliului NaŃional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii din România (CNIPMMR), Liviu Rogojinaru.
Potrivit sursei citate, aplicarea Codului Fiscal ar putea genera apariŃia unor
taxe noi, dacă nu vor exista suficienŃi bani pentru a susŃine toate măsurile
aprobate.
"Sunt câteva lucruri care dor în acest Cod Fiscal. Unul este lipsa acelui test al
IMM-urilor. Costă foarte puŃini bani dar este foarte important pentru că este un
lucru care spune care va fi implicaŃia unei hotărâri a Guvernului sau a
Parlamentului asupra cetăŃenilor, asupra firmelor şi aşa mai departe. Altul
este amnistia fiscală, care e cu două tăişuri. Este foarte bună pentru că există
foarte multe firme cu probleme din cauza banilor neîncasaŃi de la stat. 98%
din firmele care au probleme din cauza neîncasărilor au de primit bani de la
stat. Acestea aveau clar nevoie de amnistie, dar apare altă problemă, cu cei
cei care s-au zbătut şi şi-au plătit taxele. Vine un antreprenor la mine şi îmi
spune "păi eu am vândut casa lu' soacră-mea sa plătesc... am fost mai prost
decât vecinul?", a declarat miercuri Rogojinaru în cadrul unei conferinŃe pe
teme de fiscalitate.
În ceea ce priveşte restul măsurilor cuprinse în Codul Fiscal, reprezentantul
CNIPMMR susŃine că multe dintre ele sunt bune, însă se teme că nu vor
exista resursele financiare pentru a fi susŃinute. "Mi-e teamă de noi taxe, să
vă spun sincer. La modul cum se mişcă lucrurile, am dubii în ceea ce priveşte
posibilitatea de se aplica toate măsurile", mai spune Rogojinaru.
Potrivit acestuia, majoritatea firmelor sunt formate din membrii familiei, iar
principalul consultant este contabilul. "Microîntreprinderile reprezintă 90% din
IMM-urile din România. Media de salariaŃi este de 2,4, iar peste jumătate au
angajaŃi din familie. Cel mai mare consultant pentru un IMM este contabilul,
pentru că nu are bani de avocat. Deci, amnistia trebuie privită cu foarte mare
atenŃie. Cei care beneficiază de ea cred că este prea puŃin, iar cei care au
plătit sunt supăraŃi că au plătit", a subliniat Rogojinaru.
Pe de alt parte, el solicită mai multă atenŃie din partea autorităŃilor, mai ales
că 67% din salariile din administraŃie sunt plătite de către IMM-uri.


