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Orban, prea periculos pentru Romania
Intentia anuntata de Ludovic Orban de a trece la o privatizare masiva a
activelor statului roman este extrem de periculoasa. Este echivalentul unei
bombe nucleare plasate sub economia si sub suveranitatea Romaniei. si
intrucat exista si argumente in favoarea unei asemenea optiuni, sustinute de
personalitati de mare prestigiu, revin acum asupra subiectului cu noi
contraargumente. si imi permit sa afirm cu o demonstratie pe cat de simpla pe
atat de transanta.
Continuand polemica cu mine, Florian Goldstein, patronul cunoscutei publicatii Bursa, estimeaza
lichiditatile care ar putea fi gasite in vederea achizitionarii unor parti din ce in ce mai mari din
societatile comerciale pe care statul le mai detine, pe masura ce acestea vor fi listate pe bursa de
catre Guvernul Orban. si identifica Make, cum este el alintat in lumea jurnalistica, circa 28 de
miliarde de euro depuneri ale cetatenilor romani, 10 miliarde euro, bani de care dispun fondurile
de investitii si 3 miliarde de euro anual, care ar veni din directia cetatenilor romani care lucreaza
in strainatate. Una peste alta, ar fi deci vorba de 41 de miliarde de euro, la care se mai adauga
anual cate 3 miliarde care vin de afara. Este aceasta suma acoperitoare, in ideea ca ea ar fi
integral investita in asset-urile statului roman? Categoric nu. si atentie, ideea dezbatuta era pana
la urma legata si de capitalul romanesc. Ce pondere va mai detine capitalul romanesc in
economia Romaniei, in conditiile in care cele mai multe parti din economia acestei tari vor fi
achizitionate de companiile straine? A fost, sa ne amintim, tema principala pe care eu am lansato, atentionand asupra pericolului pierderii totale a suveranitatii statului. in acest context, Make
argumenteaza teza contrara si anume ca exista suficient de multi bani autohtoni pentru
sustinerea unei asemenea operatii. Ei bine, cred ca nimeni nu este dispus sa-si imagineze ca
asset-urile pe care le mai detine statul roman in economie s-ar plasa la un nivel atat de scazut,
incat sa poata fi achizitionate cu bani autohtoni la un pret mult mai mic decat rezervele de care
dispune in prezent Banca Nationala a Romaniei. Cetatenii romani in mod direct sau prin
intermediul companiilor pe care le detin ar trebui sa stranga mult mai multi bani pentru a plonja in
noua economie de piata deschisa de Ludovic Orban. Dar asta nu este tot.
Haideti sa vedem impreuna in ce masura ar putea fi atrase pe piata chiar si fondurile enumerate
de managerul publicatiei Bursa. incepem cu depozitele companiilor. in mod cert, asemenea
depozite de 28 de miliarde de euro, daca ele exista, nu sunt tinute sub saltea. Ele se afla in
banci. Prima problema care se pune este daca companiile cu capital majoritar romanesc sunt
dispuse sa-si investeasca toate aceste rezerve in pachetele de actiuni pe care Ludivic Orban, in

calitate de premier, intentioneaza sa le plaseze pe piata, pentru a privatiza si ce mai e de
privatizat din economia Romaniei, in ideea ca privatul este un bun administrator, in timp ce statul
este un rau administrator. isi asuma oamenii de afaceri romani acest risc? Da sau nu? in general,
raspunsul este negativ. Dar domnul Goldstein sustine ca este posibil ca valoarea acestor actiuni
achizitionate sa fie garantata de societati de asigurari, eventual asezate in cascada. Este un
adevarat paradis. inseamna ca, iata, pot exista investitii uriase nesupuse nici celui mai mic risc.
Nici riscului unui faliment al companiei achizitionate, si nici macar riscului unui faliment al
societatii de asigurare. Pentru ca in spatele acesteia exista o alta societate de asigurare si asa
mai departe, pe modelul Matrioska. Sa tot investesti in aceste conditii, sa dormi linistit si sa visezi
frumos. Pentru ca altii lucreaza pentru tine.
Deci, prin reducere la absurd, am putea spune ca, da, Make are desigur dreptate. 28 de miliarde
de euro vor face aripi si vor zbura din banci in directia indicata de Orban cel Bun. Dar chiar si asa
ne paste un alt pericol, despre care Make nu sufla o vorba. Cei 28 de miliarde dispar din banci,
urmand sa fie utilizati pentru dezvoltarea asset-urilor scoase la vanzare de statul roman. Deci
banii iau calea unor investitii. Se duc, pentru ca eventual sa se introarca in profit. Ceea ce
inseamna, daca ne uitam si la jumatea goala a paharului, ca dintr-un foc bancile din Romania se
golesc de 28 de miliarde de euro. O suma consistenta. Daca bancile nu mai au acesti bani, ele
nu mai au cum sa crediteze nici economia, privata sau de stat, si nici nu mai au cum sa-l
crediteze pe cetatean pentru a-si achizitiona un frigider. Sau daca vor mai face acest lucru,
dobanzile vor creste exponential. Ceea ce Ludovic Orban crede ca poate castiga dintr-o parte,
pierde in cealalta parte.
10 miliarde de euro active nete ale fondurilor de investitii care functioneaza in Romania. Ei, da!
Aceste fonduri de investitii tocmai de-aia au fost create. Pentru a investi cu profit. Daca profitul
vine din procente ale asseturilor detinute de stat, statul fiind un rau administrator, atunci e foarte
bine. Cei 10 miliarde pot merge care companiile de stat. Unde reprezentantii fondurilor de
investitii vor fi si ei reprezentanti in consiliul de administratie in scopul de a pazi mustaria. Dar
daca 10 miliarde de euro, adica toate lichiditatile fondurilor de investitii merg in aceasta directie,
atunci din nou suntem obligati sa ne uitam si la jumatatea goala a paharului. inseamna ca aceste
fonduri nu vor investi nimic sau mai nimic in directia companiilor private detinute de romani. si
este de presupus ca aceeasi situatie o vom regasi si in ceea ce privese companiile private cu
capital strain. Din nou bicicleta merge simultan in doua sensuri. si din nou se poate rupe lantul.
Cate trei miliarde pe an, spune Make, intra in Romania din directia cetatenilor romani care
muncesc in strainatate. si aceasta este o suma considerabila, daca luam in calcul mai multi ani la
rand. si daca plecam de la premiza ca aceste miliarde de euro vin in Romania pentru a fi investite
si nu pur si simplu pentru a fi cheltuite de familiile celor ramasi in tara. imi este imposibil sa-mi
imaginez ca familiile de oameni necajiti din satele pe cale de a fi depopulate nu cheltuie pana la
ultimul sfant banii primiti de la rudele de afara pentru a supravietui. si ca ei strang din dinti si fac
economii. Pentru a cumpara actiuni, sa zicem, de la Hidroelectrica. Sau de la CEC, pusa de
Ludovic Orban in varful piramidei societatilor care urmeaza sa fie listate. Nu de alta, dar tot este
printre singurele banci cu capital romanesc, care ne-au mai ramas. Este foarte greu sa ne
imaginam ca toti banii primiti de familile de romani din tara isi vor lua zborul in directia aratata de
Ludovic Orban. si chiar daca, prin absurd, s-ar intampla asa ceva, inseamna ca brusc scade
consumul. Cu trei miliarde de euro pe an. Ceea ce inevitabil va crea o gaura in bugetul de
venituri al statului.

Pentru inceput, ma opresc aici cu contra-demonstratia. Nu inainte insa de a-l preveni pe cititor. si,
odata cu cititorul, de a-l preveni si pe Make. Pentru a nu fi acuzat ca spun vorbe in vant, atunci
cand il acuz pe Ludovic Orban ca intentioneaza sa arunce in aer economia Romaniei, intr-una
din zilele urmatoare voi publica o intreaga radiografie a uneia dintre vanzarile „de succes” facute
de statul roman. Cum a fost privatizat Petrom in beneficiul OMV? in baza carui contract?
Contractul, in baza caror clauze? Cum se face ca OMV, protejat de statul austriac, nu si-a
respectat niciuna dintre obligatiile importante asumate, astfel incat statul roman este in mare
pierdere? Cum se face ca nimeni nu a controlat de-a lungul atator ani ceea ce se intampla? Cum
se face ca un stat lipsit total de independenta, care nu mai e capabil sa-si exercite suveranitatea,
nu reactioneaza si nu preia asa cum ar fi cazul actiunile Petrom de la OMV? Care este gaura pe
termen scurt, mediu si lung creata de aceasta privatizare neasistata de autoritatile statului
roman? Daca acolo nu am fost in stare, cum ne poate garanta Orban cel Bun ca vom fi in stare la
CEC? Sau la celelalte asseturi ale statului roman, pe care a decis el visand frumos intr-o noapte
sa le scoata la vanzare prin intermediul bursei de valori?
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