D.R.M.C.A.S.

Raportul privind monitorizarea ajutoarelor de salvare-restructurare
acordate firmelor in dificultate
Rezumat
Conform deciziilor de autorizare a ajutoarelor de restructurare acordate
intrepriderilor in dificultate emise de Consiliului Concurentei pana la 1 ianuarie
2007, furnizorii au obligatia de a transmite rapoarte periodice si detaliate privind
stadiul implementarii masurilor prevazute in programele de restructurare. In cazul
ajutorului catre intreprinderi mari, primul dintre aceste rapoarte va fi transmis
Consiliului Concurentei nu mai tarziu de 6 luni de la momentul autorizarii
ajutorului. Ulterior, rapoartele vor fi transmise Consiliului Concurentei anual, pana
la incheierea perioadei de restructurare.
Incepand cu anul 2007, deciziile de autorizare ale ajutoarelor pentru
salvarea si restructurarea firmelor in dificultate sunt emise de Comisia
Europeana.
Ajutoarele pentru salvare-restructurare au fost acordate in scopul
viabilizarii intreprinderilor in dificultate, prevenirii acumularii de noi pierderi si
arierate bugetare sau datorii comerciale. Dupa implementarea Planului de
restructurare, acestea ar trebui sa redevina competitive pe piata, sa isi creasca
productivitatea si sa contribuie la dezvoltarea economica, asigurandu-se astfel o
potentiala reversibilitate a sprijinului primit.
Raportul cuprinde doua sectiuni:
I. Date si informatii referitoare la modul de implementare a
programelor de restructurare care au fost finalizate in perioada
2007 – 2008;
II. O trecere in revista a stadiului de implementare a programelor
de restructurare cu termen de finalizare in anul 2009.
In perioada 2007 – 2008 si-au finalizat programele de restructurare un
numar de 40 de societati. Din totalul celor 40 de societati Consiliul
Concurentei a primit raportari de la furnizori doar pentru 21 dintre acestea
(7 finalizate in anul 2007, 10 finalizate la termen in anul 2008 si 4 finalizate in
avans din anul 2009).
Un numar de 22 de societati isi vor finaliza planurile in anul 2009, insa
furnizorul a transmis raportarile privind stadiul implementarii programelor de
restructurare la 31.12.2008 doar pentru 3 beneficiari.

Din 24 de beneficiari analizati (21 care si-au finalizat planul in anul 20072008 si 3 care isi vor finaliza planul in anul 2009), majoritatea (66,67%) au primit
ajutoare de restructurare in baza Legii nr. 137/2002 art. 18, in cadrul
procesului de privatizare.
Societatile analizate au primit ajutoare autorizate prin decizii emise de
catre Consiliul Concurentei in perioada 2003 – 2006, perioada in care nu se
punea problema unei crize economico-financiare internationale.
Ajutoarele de stat individuale pentru restructurare, autorizate de catre
Consiliul Concurentei au fost in valoare totala de 1.347.384,21 lei si au constat in
scutiri la plata obligatiilor bugetare restante si a dobanzilor si penalitatilor
aferente, esalonari la plata obligatiilor bugetare restante si a dobanzilor si
penalitatilor aferente, transferuri pentru protectia sociala, alocatii de capital
pentru acoperirea partiala a unor plati curente, subventii pentru produse miniere,
conversia unor datorii in actiuni.
In general, din analiza efectuata pentru toate societatile cuprinse in raport
se desprinde concluzia ca, la data raportarilor transmise de catre furnizori,
societatile au implementat in mare parte masurile prevazute in planurile de
restructurare. Masurile implementate se incadreaza in urmatoarele categorii:





Masuri de natura organizatorica;
Masuri de natura tehnologica;
Masuri de protectie a mediului;
Masuri de restructurare financiara.

Volumul datoriilor catre bugetul de stat si bugetele locale a scazut, ceea ce
a dat posibilitatea societatilor analizate sa devina mai credibile pe piata
financiara, in vederea contractarii de credite pentru activitatea curenta si cea de
investitii.
Pentru 21 de societati care si-au finalizat planurile de restructurare in
perioada 2007-2008, situatia este urmatoarea:
- 10 beneficiari si-au indeplinit in totalitate masurile asumate si au

devenit viabile, obtinand profit in ultimii 2-3 ani;
- 5 societati si-au indeplinit in totalitate masurile asumate si au

inregistrat profit in ultimul an analizat, dar acest lucru nu poate conduce la
concluzia ca ele au devenit viabile;
- un beneficiar nu a devenit viabil chiar daca a implementat in
totalitate planul de restructurare asumat, iar altul a devenit viabil desi nu
si-a indeplinit una dintre masurile de restructurare financiara asumate;
- 4 societati nu si-au implementat in totalitate programele de
restructurare asumate si nici nu au devenit viabile.
Ca urmare, Consiliul Concurentei a intocmit adrese catre furnizorii de
ajutor de restructurare prin care s-au solicitat informatii cu privire la masurile
luate de acestia in cazul beneficiarilor care nu si-au indeplinit in totalitate
planurile de restructurare asumate.

Pentru cei 3 beneficiari care si-au finalizat planurile de restructurare in
avans, in urma analizei raportarilor primite s-a constatat ca acestia si-au
indeplinit in totalitate masurile asumate pana la 31.12.2008 si au inregistrat profit
in ultimii 3 ani de activitate.
Consiliul Concurentei va continua sa monitorizeze cu atentie
beneficiarii de ajutor de salvare-restructurare pe baza raportarilor transmise
de furnizori conform deciziilor de autorizare. In ceea ce priveste deciziile de
autorizare a ajutoarelor pentru salvare-restructurare emise de catre Comisia
Europeana dupa data aderarii, furnizorii vor raporta Consiliului Concurentei
stadiul implementarii masurilor prevazute in programele de restructurare in
vederea transmiterii acestora Comisiei Europene. Nerespectarea obiectivelor
prevazute in planurile de restructurare sau inregistrarea unor abateri majore fata
de indicatorii prevazuti va atrage dupa sine o reanalizare a ajutorului de stat
autorizat.

