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Nicolaie Văcăroiu, fost premier pe vremea când se începea “marea privatizare” și fost
președinte al Curții de Conturi când se dădeau marile tunuri ale privatizării, a spus recent
că peste 70% din procedurile de privatizare au fost eșecuri totale și că “ne-am vândut” pe
nimic industria care, ulterior, a fost distrusă ori neutralizată.
În primul rând, nu noi am vândut pe doi lei și în mod complet idiot și odios acea industrie,
ci ei, la ordinul stăpânilor lor neo-feudali, cu consultanță ultra-plătită de la BM, FMI, CE,
Goldman Sachs, Fat Four și, mai nou, de la McKinsey, cu legi dedicate, scrise/emise de
politicieni corupți/trădători/proști, cu avocați influenți, cu justiție supusă, la comandă, cu
presă ultra-binevoitoare etc.

În al doilea rând, privatizarea a fost mereu prost înțeleasă. Dintr-o procedură de prevenție
a insolvenței, s-a transformat într-un fluviu de bani și resurse dinspre stat către conturi și
buzunare private și într-o canonadă a distrugerii economice, de unde a rezultat o țară de
import și o zonă geografică din care băștinașii au fugit cu milioanele.
În al treilea rând, s-a privatizat ceea ce nu trebuia privatizat niciodată. De exemplu,
energia.
Încă din 1997, Banca Mondială a impus “spargerea” unor mari întreprinderi publice cu rol
strategic. De exemplu, fosta SNCFR și fosta RENEL, pe atunci regii autonome.
RENEL producea energie (hidro, nuclear, termo), transporta și distribuia, totul după
programe strategice și planuri, mai mult sau mai puțin eficiente, dar cu prețuri și tarife
controlabile, pentru a nu cauza dezastre ca cel de acum.
RENEL s-a transformat în mai multe întreprinderi producătoare, un transportator, mai
mulți distribuitori și mai mulți prestatori de servicii (mentenanță, de exemplu) sau
constructori specializați.
Au apărut și zeci de filiale ale fiecărei astfel de întreprinderi.
Au apărut sute de consilii de administrație și de departamente specializate, cu mii de
sinecuri politice.
Au apărut “externalizările” către firme prietene, plus “băieții deștepți”.
Imaginați-vă toate adaosurile comerciale de la producător la consumator final. Imaginațivă salariile și indemnizațiile de zeci/sute de mii de euro pe an pentru șefi și învârtiți politic.
Imaginați-vă toate furturile “legale” ale amicilor și sponsorilor politici. Veți avea o primă
poză a prețurilor enorme ale energiei în România. Plus speculațiile. Plus certificatele de
emisii de CO2. Plus bonusurile de co-generare “ecologică”.
S-a trecut și la privatizare în multe cazuri. De exemplu, azi furnizori de energie nu mai
există sub controlul statului.
Asta a fost prima mare eroare strategică în acest domeniu esențial pentru economie și
societate,
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A doua mare greşeală a fost liberalizarea pieţei energiei, din 2018.
Liberalizare există acolo unde există o piaţă. La noi, energia nu e o piaţă, e un monopol.
E chiar mai grav decât un monopol, e o zonă de consum în care nu ai cum să faci o
alegere. Trebuie să consumi energie și trebuie să cumperi de la aceste monopoluri, care
acționează și în cartel. Ești consumator captiv, fie că e vorba de consum casnic sau

comercial/industrial. Să vorbeşti despre liberalizare unde nu există piaţă este o mare
prostie şi de aceea, de urgenţă, trebuie să ne întoarcem la reglementare.
Singura soluţie pe care o văd în acest moment, aplicată deja de Germania, Franţa şi
Marea Britanie, este naţionalizarea sistemelor energetice. Franţa a naționalizat EDF și,
parțial, GDF și Renault. Dacă asta este o soluţie pentru echilibrare energetică, pentru
neutralizarea băieților deștepți și pentru eliminarea speculațiilor nocive din piață, de ce
nu ne-am putea gândi şi noi la o astfel de soluţie, de naționalizare?
Așa cum am avertizat deja, există pericolul intrării în faliment a mai multor actori din piaţa
de energie după modificarea de către guvern a OUG 27/2022, mai ales că Statul român
s-a prefăcut că acordă compensaţii, plătind doar 25%, nu a rectificat bugetul şi a adăugat
condiţii suplimentare furnizorilor. Asta poate duce la blackout, dar și la șansa ca Statul să
preia în proprietate acești actori economici, pentru a-i salva de la faliment și a ne salva
de la blackout și sărăcire energetică.
Dacă nu vedeți conspirația (=uneltire împotriva unei orânduiri sau a unei comunități) din
privatizarea energiei, atunci o să utilizați clișeul cu teoria conspirației.
Dacă vedeți nenorocirea din societate, cauzată de criza energetică, și nici încercările
excepționaliste ale germanilor, francezilor, britanicilor, italienilor de a aduce calmul prin
naționalizare, veți folosi clișeul cu comunismul sau cel cu bolșevismul.
Suucces la raționat, în ambele variante.
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