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Abstract. Privatization has become a truly global process which varies significantly from one country
to another. The real test for the privatization experts is to take into account not only the international
best practice but also the local cultural and economic conditions. In the field of public utilities, France
pioneered the system of privatization by contracting-out or gestion déléguée - delegated management.
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Privatizarea reprezintã un fenomen mondial întâlnit atât
în þãrile occidentale dezvoltate (Franþa, Anglia, SUA,
Japonia, Italia etc.) cât ºi þãrile în curs de dezvoltare din
America de Sud, Africa, Asia etc.; pentru þãrile Europei
Centrale ºi de Est, privatizarea constituie un element
hotãrâtor al reformelor economico-sociale în scopul
constituirii unei economii bazate pe cerinþele pieþei.
Analizând diferitele cazuri ºi experienþe ale privatizãrii
într-o serie de þãri, considerãm cã ºi în situaþia României
trebuie sã se aibã în vedere respectarea unor condiþii de
bazã pentru a se obþine o eficienþã economico-socialã
corespunzãtoare în urma acestui proces.
1.1. Privatizarea trebuie sã fie efectiv acceptatã ºi
susþinutã atât de majoritatea guvernamentalã ce existã la
un moment dat, cât ºi de puterile politice, de conducãtorii
ºi salariaþii întreprinderilor respective ºi mai ales de
populaþia beneficiarã. Necesitatea acestui suport al
privatizãrii, în special din partea populaþiei, este esenþialã
putând contribui în mod nemijlocit la succesul mãsurilor
ce se iau în cadrul acestui amplu proces. De aici cerinþa
unei informãri corespunzãtoare a populaþiei privind
avantajele ºi efectele pozitive ale fiecãrui caz de privatizare
în comparaþie cu situaþia apartenenþei la sectorul public.

1.2. Asigurarea unui mediu înconjurãtor instituþional
ºi reglementar favorabil privatizãrii. Este evident cã o
economie de piaþã nu se poate dezvolta fãrã existenþa unui
mediu înconjurãtor legislativ ºi instituþional adecvat acestui
mecanism economic. Pe plan juridic, dreptul de proprietate
trebuie atât recunoscut, cât ºi respectat, în special privind
consecinþele acestuia – libertatea de transmitere a obiectului
proprietãþii. Se impun, de asemenea, dezvoltarea dreptului
comercial, organizarea tribunalelor comerciale, iar pe plan
financiar-contabil stabilirea unor metodologii adecvate de
evaluare a patrimoniului întreprinderilor, crearea sau
specializarea unor instituþii de profil – cabinete de audit,
bãnci consiliere pentru privatizare, bãnci specializate pentru
credite pe termen scurt sau mediu în scopul privatizãrii etc.
1.3. Adoptarea unei strategii adecvate pentru privatizare.
Privatizarea nu este un fenomen spontan, care sã se poatã realiza
printr-un simplu decret sau lege; este un proces complex care
cere timp ºi mai ales o strategie adecvatã în care sã se analizeze
situaþia fiecãrei întreprinderi publice ºi sã se decidã viitorul
acesteia în raport de obiectivele politicii economice corelate
cu cerinþele pieþei ºi realitãþile economico-sociale ale þãrii.
Adoptarea strategiei pentru fiecare întreprindere publicã
necesitã o analizã concretã, aºa cum se prezintã în figura 1.

63

Privatizarea – profesionism ºi transparenþã

I. Privatizarea, proces de actualitate permanentã

Economie teoreticã ºi aplicatã

Întreprindere publicã

Prezintã importanþã strategicã?
NU
Existã motive ce justificã intervenþia statului?

DA

DA

Este posibilã restructurarea
întreprinderii?
NU

Menþinerea
întreprinderii în
sectorul public

DA

Existã avantaje pentru colectivitate dacã se
aplicã alte forme care nu implicã statul?

NU

Restructurarea
întreprinderii

DA

NU
Forma de organizare a întreprinderii ºi
activitãþile desfãºurate permit cedarea
acesteia sectorului privat?
DA

Transferul unei pãrþi din activitãþile
întreprinderii la sectorul privat
(concesionare, arendare etc.)

Privatizarea
întreprinderii

NU

Lichidarea întreprinderii ºi
privatizarea activelor
componente

Figura 1. Strategia privind perspectivele unei întreprinderi publice

1.4. Procesul propriu-zis de privatizare necesitã atât
pricepere, capacitate profesionalã cât ºi o serie de
garanþii juridice care sã permitã: excluderea riscurilor
de fraudã ºi de corupþie; protejarea populaþiei; evitarea
înlocuirii monopolului de stat cu un monopol privat,
naþional sau strãin; folosirea unor tehnici de privatizare
care sã se adapteze la situaþiile specifice ale þãrii ºi ale
fiecãrei întreprinderi în parte etc.
1.5. Cuantificarea efectelor privatizãrii, în special
pe plan economic – creºterea productivitãþii, reducerea
costurilor de producþie, a tarifelor ºi preþurilor practicate,
îmbunãtãþirea calitãþii produselor ºi serviciilor etc. Dacã
nu se poate demonstra cã privatizarea întreprinderii
prezintã avantaje faþã de menþinerea acesteia în sectorul
public, este preferabil sã se amâne privatizarea
respectivei unitãþi.
1.6. Limitele privatizãrii. Analiza actelor de
privatizare din þãrile dezvoltate demonstreazã existenþa
în fapt a unor limite referitoare la: a) „monopolurile de
fapt” sau „monopolurile naturale”, care pot sã reprezinte
întreprinderi care prin activitatea lor deþin în realitate
monopolul asupra întregii pieþe interne – apã, gaz,
transporturile pe cale feratã etc.; în general, aceste
întreprinderi au rãmas în proprietate publicã însã s-a
instituit un sistem de control al costurilor pe care le
realizeazã ºi implicit al preþurilor practicate astfel încât
sã se limiteze posibilitatea de a profita de situaþia lor de
monopol; b) o limitã a privatizãrii este impusã ºi de
existenþa unor activitãþi nonprofit, serviciile de ajutor
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social, unele unitãþi cu o slabã rentabilitate – exemplu,
activitatea poºtei pentru transmiterea corespondenþei la
locurile izolate; în aceste cazuri, dacã s-ar pune accentul
pe rentabilizarea prin privatizarea lor, ar dispãrea
finalitatea socialã a respectivelor unitãþi.

II. Principiile de bazã ale privatizãrii
Analizând conþinutul diferitelor acte normative ce
reglementeazã procesul de privatizare, precum ºi
situaþiile concrete ale privatizãrilor dintr-o serie de þãri
dezvoltate, rezultã o serie de principii de bazã avute în
vedere.
2.1. Respectarea intereselor patrimoniale ale
statului
Pornind de la faptul cã patrimoniul unei întreprinderi
ce se privatizeazã reprezintã o parte din avuþia naþionalã
a þãrii, se prevãd mãsuri speciale pentru a se asigura o
evaluare cât mai realistã a respectivelor unitãþi, în
condiþii de imparþialitate totalã. În Franþa, de exemplu,
existã Comisia de Privatizare, care se ocupã în mod
direct de evaluarea întreprinderii; comisia este
independentã în activitatea sa ºi se compune din
persoane cu o vastã experienþã economico-financiarã ºi
juridicã. Funcþiile de membri în aceastã comisie sunt
incompatibile cu orice alte activitãþi retribuite sau nu
în alte unitãþi – membri în consilii de administraþie, în
consilii de supraveghere a unor întreprinderi etc. De
asemenea, legea impune obligaþia pãstrãrii secretului
profesional ºi interzice pentru membrii comisiei, pe o

2.2. Protecþia intereselor naþionale
În unele þãri, spre exemplu în Franþa, se stabileºte o
limitã maximã a sumei totale a titlurilor cedate direct
sau indirect de cãtre stat persoanelor fizice sau juridice
strãine sau sub control strãin. Menþionãm cã aceastã
limitã (în Franþa maximum 20%) poate fi micºoratã prin
decret al Ministerului Economiei, Finanþelor ºi
Bugetului dacã protecþia intereselor o cere; de exemplu,
în cazul privatizãrii Societãþii „SAINT-GOBAIN” limita
a fost de 15%, iar în cazul Companiei Financiare
PARIBAS, aceastã limitã a fost fixatã la 18%.
2.3. Transparenþa totalã a acþiunilor privind privatizarea
Toate acþiunile legate de privatizarea unei
întreprinderi trebuie sã se desfãºoare în condiþiile unei
informãri ºi ale unei publicitãþi corespunzãtoare pentru
publicul doritor sã participe la privatizare. De asemenea,
în dorinþa de a se asigura o egalitate deplinã între cei
care achiziþioneazã acþiuni ºi pentru a se elimina apariþia
unor privilegii mascate pentru unii participanþi, sunt
stabilite proceduri stricte pentru vânzarea acþiunilor,
cedarea sau schimbarea titlurilor, vânzarea sau
renunþarea la dreptul preferenþial de subscripþie etc.
2.4. Dezvoltarea acþionariatului popular
Interesul statutului este de a permite dezvoltarea unui
acþionariat popular, respectiv de a asigura condiþiile
participãrii la procesul de privatizare a unui numãr cât
mai mare de persoane fizice. În acest scop, sunt stabilite
mãsuri privind:
n
încurajarea acþionariatului popular atât pentru
salariaþii întreprinderilor ce se privatizeazã, cât
ºi pentru celelalte categorii ale populaþiei;
n
obligativitatea statului de a propune salariaþilor
întreprinderii, precum ºi foºtilor salariaþi ai
respectivei unitãþi, dacã au lucrat cel puþin 5 ani
în cadrul întreprinderii pe bazã de contract de

muncã, cumpãrarea, în condiþii preferenþiale, de
pânã la 10% din acþiunile pe care statul le
cedeazã;
n
posibilitatea fiecãrui salariat sã solicite
cumpãrarea de acþiuni, în condiþii preferenþiale,
pânã la limita unei sume fixate, de regulã maximum de cinci ori plafonul anual al cotizaþiilor
sale la securitatea socialã;
n
condiþii preferenþiale pentru salariaþii unitãþii
care achiziþioneazã acþiuni; reducere a preþului
fiecãrei acþiuni cu 5%, fãrã obligaþia pãstrãrii
ulterioare a respectivelor acþiuni; reducerea
preþului acþiunilor cumpãrate cu pânã la 20% cu
obligaþia însã a pãstrãrii respectivelor acþiuni de
cãtre salariaþi cel puþin 2 ani de la data
achiziþionãrii; amânãri privind plata acþiunilor
cumpãrate, pânã la un termen de 3 ani, perioadã
în care titlurile respective sunt blocate pânã la
acoperirea totalã a preþului de achiziþie; remiterea
unor acþiuni gratuite – pentru fiecare acþiune
cumpãratã direct de la stat se acordã o acþiune
gratuitã cu obligativitatea pãstrãrii acestora de
cãtre salariaþi cel puþin un an de la data primirii;
scutiri de impozite ºi cotizaþii sociale pentru
avantajele acordate.
Acþionariatul popular este favorizat ºi prin faptul cã
se poate impune, pentru orice persoanã fizicã sau
juridicã, o limitã de 5% privind acþiunile cedate de cãtre
stat prin procedurile pieþei financiare; în acest mod se
dã posibilitatea achiziþionãrii de titluri de cãtre mai
mulþi solicitanþi.
2.5. Obþinerea de resurse financiare suplimentare
de cãtre stat
Sumele nete încasate de cãtre stat sunt folosite, de
regulã, pentru achitarea unor datorii fãcute de stat,
precum ºi pentru dotarea cu capital a întreprinderilor
rãmase în sectorul public.
2.6. Respiraþia sectorului public
Acest principiu vizeazã reducerea numãrului de
unitãþi din sectorul public, ca urmare a privatizãrii.

III. Etapele privatizãrii unei întreprinderi
Privatizarea unei întreprinderi este un proces complex care necesitã atât timp, cât ºi profesionalism din
partea persoanelor ºi instituþiilor implicate.
Succesiunea etapelor de bazã ale privatizãrii unei
întreprinderi franceze se prezintã în figura 2.
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perioadã de 5 ani de la încetarea activitãþii de membru
al Comisiei, legãturile cu societãþile privatizate în urma
cãrora ar putea obþine foloase materiale sau de altã naturã.
Garanþiile privind pãstrarea intereselor patrimoniale ale
statului au fost multiplicate prin faptul cã evaluarea
propriu-zisã a întreprinderii se efectueazã în paralel de
o serie de bãnci consiliere atât pentru guvern, cât ºi
pentru întreprinderea ce se privatizeazã; de asemenea,
evaluãrile sunt fãcute în condiþiile în care îºi desfãºoarã
activitatea ºi o serie de cabinete de Audit care verificã
legalitatea activitãþii unitãþii respective – verificarea
contabilitãþii, a respectãrii legislaþiei etc.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Stabilirea întreprinderilor ce se vor privatiza

Alegerea Bãncilor Consiliere
- pentru Guvern
- pentru întreprindere
Alegerea Cabinetelor de audit

Ministrul Economiei, pe baza listei aprobate de guvern

Oferta publicã pentru orice bancã ºi Cabinet de audit

Verificarea întreprinderilor de cãtre Cabinetul de audit
Evaluarea întreprinderilor de cãtre bãncile consiliere

Folosirea unor metode multi-criteriale de evaluare

Propunerea unui preþ minim pentru întreprindere, de
cãtre Comisia de Privatizare

Analiza rapoartelor primite de la bãncile consiliere
ºi Cabinetul de audit

Punerea în vânzare a întreprinderii

Stabilirea metodelor ºi tehnicilor de privatizare
- Publicitate

Adunarea generalã a noilor acþionari

Stabilirea noilor organe de conducere ale întreprinderii

Figura 2. Etapele privatizãrii unei întreprinderi franceze

3.1. Stabilirea întreprinderilor ce se vor privatiza
Analizând situaþia din economie ºi perspectivele
diferitelor întreprinderi, Parlamentul Francez aprobã prin
lege lista marilor unitãþi-bãnci, întreprinderi, societãþi etc.
care urmeazã sã se privatizeze într-un interval de 5 ani;
de asemenea, se autorizeazã guvernul sã ia diferite mãsuri
de ordin economic ºi social pentru pregãtirea privatizãrii
unitãþilor respective.
3.2. Alegerea bãncilor consiliere ºi a cabinetelor de
audit
În scopul asigurãrii unei evaluãri realiste a
întreprinderii, prin respectarea prevederilor legale ºi a
deplinei transparenþe în procesul de privatizare, se solicitã
participarea unor bãnci consiliere, precum ºi a unor
cabinete de audit. Bãncile consiliere au rolul de a întocmi
separat, lucrãrile de evaluare întreprinderii ºi de a înainta
referate, prin care se fundamenteazã respectivele
propuneri, la Comisia de Privatizare. Bãncile consiliere
sunt împãrþite astfel: bãnci consiliere pentru guvern; bãnci
consiliere pentru întreprinderea care se privatizeazã.
Cabinetul de audit are rolul de a verifica ºi controla
autenticitatea contabilitãþii întreprinderii ºi nu de a
efectua lucrãrile de evaluare.
3.3. Evaluarea întreprinderii de cãtre bãncile
consiliere
Fiecare bancã consilierã procedeazã separat la
evaluarea întreprinderii folosind metode ºi modele clasice
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multicriteriale. Sunt urmãrite în aceastã etapã douã
probleme distincte:
a) care este valoarea patrimoniului unitãþii, exprimatã
prin costul înlocuirii bunurilor întreprinderii în momentul
respectiv; se þine cont în mod special de o serie de
elemente, cum ar fi:
- activul net reevaluat;
- dividendele obþinute;
- beneficiile realizate în perioadele trecute.
b) ce rentabilitate se prognozeazã întreprinderii pentru
viitor ºi care se poate exprima prin:
- cursul la bursã;
- raportul dintre profitul net ºi fondurile proprii;
- raportul dintre profitul brut ºi cifra de afaceri;
- raportul dintre cursul la bursã ºi activul net etc.
Pornind de la aceste elemente sunt întocmite rapoarte
distincte de cãtre fiecare bancã consilierã, atât din partea
guvernului, cât ºi din partea întreprinderii, materiale care
sunt prezentate Comisiei de Privatizare.
3.4. Stabilirea unui preþ minim pentru întreprindere
Având în vedere importanþa ºi complexitatea acestei
etape, în cadrul mecanismului privatizãrii, prezentãm
sintetic în figura nr. 3 succesiunea fazelor din activitatea
Comisiei de Privatizare pentru stabilirea preþului minim
al întreprinderii.
Fiecare membru al Comisiei de Privatizare primeºte
trei rapoarte distincte – douã din partea bãncilor consiliere
ºi unul de la Cabinetul de audit; în funcþie de materialele

primite se face o primã analizã, dupã care se stabileºte o
propunere individualã referitoare la preþul întreprinderii.
Urmeazã o reuniune a Comisiei de Privatizare, în care
fiecare participant va prezenta o informare precizându-ºi
opinia în legãturã cu valoarea pe care o considerã pentru
întreprinderea respectivã, modul în care apreciazã
perspectiva economico-comercialã a acesteia, punctele
forte ºi cele slabe din activitatea unitãþii. Dupã aceastã
fazã a activitãþii Comisiei de Privatizare va avea loc
Primirea rapoartelor de cãtre fiecare membru
al comisiei

audierea conducãtorilor întreprinderii respective, cu
participarea preºedintelui acesteia, a directorului general
ºi a celorlalþi directori din unitate. În discuþiile purtate se
pune accentul pe probleme privind strategia viitoare a
întreprinderii, concurenþa internã ºi externã, investiþiile
ce sunt avute în vedere etc. Uneori, la aceste discuþii
participã, în calitate de observator, ºi un membru al
Direcþiei Trezoreriei din Ministerul Economiei ºi
Finanþelor.
- Raport bancã consilierã pentru guvern
- Raport bancã consilierã pentru întreprindere
- Raport Cabinet de audit

Activitatea individualã a fiecãrui membru al
comisiei

- Analiza rapoartelor
- Aprecieri individuale

Audierea conducãtorilor întreprinderii ce se
privatizeazã

- Participã PDG, directorul general, directori adjuncþi
- Perspectivele întreprinderii

Perioada de reflecþie pentru comisie

Fiecare membru al comisiei analizeazã elementele noi
apãrute

Reuniunea comisiei pentru luarea deciziei

Fiecare membru al comisiei propune un preþ; decizia se
ia prin consens

Decizia comisiei

- Valoarea minimã a întreprinderii
- Preþul acþiunilor

Avizul comisiei cãtre Ministerul Economiei ºi
Finanþelor

Pe baza elementelor acumulate, precum ºi a
informaþiilor primite prin audierea conducerii
întreprinderii, fiecare membru al Comisiei de Privatizare
va analiza ansamblul aspectelor ce concurã, în opinia lor,
la determinarea preþului minim al unitãþii.
În cadrul unei noi reuniuni, destinatã luãrii deciziei,
fiecare membru al Comisiei de Privatizare propune un
preþ minim al întreprinderii, iar hotãrârea se va lua prin
consens; de asemenea, comisia va decide ºi asupra altor
elemente referitoare la acþiunile unitãþii, preþul de ofertã,
preþul de cedare, paritãþile de schimb ale acestora contra
certificatelor de investitor etc. În final, comisia comunicã
avizul sãu cãtre Ministerul Economiei ºi Finanþelor

privind privatizarea întreprinderii, precum ºi elementele
stabilite în legãturã cu acest proces – preþul minim,
numãrul de acþiuni, valoarea acestora etc.
3.5. Hotãrârea Ministerului Economiei ºi Finanþelor
privind preþul întreprinderii care se privatizeazã
Ministerul Economiei ºi Finanþelor are calitatea sã
decidã asupra preþului întreprinderii care se privatizeazã,
precum ºi în legãturã cu preþul de ofertã pentru acþiuni,
preþurile de cedare ale acestora, paritãþile de schimb contra certificatelor de investitor etc.; în luarea acestei
hotãrâri va trebui sã þinã cont de decizia Comisiei de
Privatizare, precum ºi de politica economicã adoptatã de
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Figura 3. Succesiunea fazelor pentru stabilirea preþului minim al întreprinderii

Economie teoreticã ºi aplicatã

guvern în procesul privatizãrii referitoare la încurajarea
acþionariatului popular, favorizarea salariaþilor
întreprinderii, respectarea intereselor patrimoniale ºi
naþionale ale statului etc.
Subliniem faptul cã preþurile hotãrâte de ministru nu
pot fi inferioare faþã de evaluãrile ºi propunerile înaintate
de cãtre Comisia de privatizare, în general, acestea au
fost mai mari – exemplu pentru privatizarea Societãþii
PARIBAS, Comisia de Privatizare a propus o evaluare de
17,5 miliarde FF, iar ministrul economiei ºi finanþelor a
hotãrât 18,9 miliarde FF, þinând cont ºi de estimãrile fãcute
asupra valorii întreprinderii în legãturã cu patrimoniul
sãu, rentabilitatea viitoare etc.

*

*
*

Analiza succintã a mecanismului privatizãrii
întreprinderilor franceze oferã experienþã în domeniu, a
unei þãri care s-a remarcat printr-un amplu proces de
privatizare, consecinþã atât a celor trei mari etape de
naþionalizare – 1936, 1945-1946, 1981-1982, cât ºi a
orientãrii politicii economice a guvernului francez. În
acest context, considerãm cã practica din þãrile
occidentale ºi, în special din Franþa, poate constitui un
exemplu de profesionalism ºi transparenþã pentru luarea
deciziilor de privatizare a întreprinderilor româneºti.
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