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La o prima si exigenta analiza a rezultatelor financiare ale OMV Petrom, pentru anul 2013,
astazi publicate pe site-ul companiei, rezulta fara indoiala elemente clare de performanta
economica, probabil unice la nivelul Romaniei, cu un cert factor multiplicator, pe toata
orizontala economiei nationale.
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Voi prezenta cateva date financiare sugestive, extrase din situatia pozitiei financiare la 31
decembrie 2013, dupa care vom incerca sa formulam mai multe concluzii si judecati:
la o valoare a vanzarilor de 5,48 mld euro s-a inregistrat un profit istoric brut de 1,35 mld
euro si net, atribuibil actionarilor de 1,091 mld euro, cel net la nivel de 22% mai mare
decat cel corespunzator, aferent anului 2012;
contributiile companiei la bugetul de stat si in investitii au atins un nou record, in valoare
de 3,5 mld euro, intre care 2,3 mld euro la buget si 1,2 mld euro in investitii aferente
anului 2013, cea mai mare valoare dupa anul 2008;
intentia companiei este sa investeasca si in acest an, 2014 aproape in intregime profitul
ce urmeaza a fi obtinut, 1,1 mld euro;
pentru perioada 2005-2013, cumulat, impactul OMV Petrom in economia romaneasca,
prin contributiile la bugetul de stat si in investitii a ajuns la 26 mld euro, din care 16 mld
euro la buget si 10 mld euro in investitii;
pentru aceasta perioada de 9 ani, 2005-2013 de dupa privatizarea OMV Petrom,
investitiile acestei companii in Romania au ajuns sa echivaleze cu de 2 ori valoarea
profitului net obtinut in aceeasi perioada. Profitul net anualizat a fost de 0,5 mld euro, iar
investitiile anualizate de 1,1 mld euro;
numarul de salariati ai OMV Petrom a ajuns la 19.619.
Desigur, in situatiile financiare aferente anului 2013 sunt cuprinse cu mult mai multe cifre si
date, toate sunt foarte importante, insa cele prezentate pana in prezent si cele enuntate in
raport, pe care din motive lesne de inteles nu le voi mai prezenta, ne permit sa extragem
cateva concluzii:
1. Pentru un mediu de afaceri nu foarte prietenos, dupa 5 ani de criza economica, care au
afectat, in mod profund, in special consumul, sa existe o companie romaneasca, care sa
produca o cifra de afaceri anuala de 5,48 mld euro si un profit brut de 1,35 mld euro,

trebuie sa recunoastem ca reprezinta nu numai o performanta, ci un superlativ al
acesteia;
2. Faptul ca impactul OMV Petrom in economia romaneasca a atins 26 mld euro in numai
9 ani, intr-o tara cu venituri nu mai mari de 45 mld euro pe an, reprezinta o masura de
contributie unica la economia Romaniei;
3. Problematica profitului inregistrat si transferat in investitii ar trebui sa se regaseasca in
justa masura in toate domeniile de activitate in care referinta pretului pentru produsele
vandute o reprezinta cotatiile internationale, la care esti obligat de piata sa te alinii, iar
pe fondul globalizarii economice mondiale acest aspect reprezinta regula si nu exceptia.
Desigur, elementul care diferentiaza aceste domenii si pe actorii membri il reprezinta
modul in care companiile care produc profitul inteleg sa-si achite obligatiile aferente, in
special impozitul pe profit.. Contrariul a ceea ce se intampla cu OMV Petrom, care
investeste aproape in totalitate profitul obtinut, peste 85% din acesta si achita si restul
de taxe si impozite aferente, il reprezinta, sa dam un exemplu din mai multe posibile si
existente, exportul de cereale, care se realizeaza tot la nivelul cotatiilor internationale, la
un nivel similar de profit cu OMV Petrom, adica deosebit, de cel putin 20%, insa nici la
buget, nici in tara nu se mai intoarce vreun ban, ca urmare a transferului masiv de profit
in afara si a deja clasicei si celebrei metode de evitare a platii taxelor si impozitelor in
Romania, procedura preturilor de transfer. Aceste doua tendinte antagonice, OMV
Petrom, platitor in integralitate, comertul cu cereale, exemplul nostru, aport zero la
buget, in aceleasi conditii de profitabilitate, demonstreaza odata in plus contributia
majora la bunul mers al economiei romanesti a unei singure companii, de altfel
contributorul nr.1 la buget, cu un aport de 10-11% din acesta, desigur raportat la nivelul
lui neconsolidat;
4. Investitiile finantate pana in prezent de catre compania petroliera, cu aprox.10 mld euro,
au produs rezultate notabile, insa pe viitor vor transforma o companie nationala intr-un
lider regional si chiar european. Astfel, dupa 9 ani de la privatizare se realizeaza pentru
prima data o crestere a productiei de titei si gaze, in conditiile unor zacaminte ale
Romaniei destul de fragmentate si relativ slab calitative, prin faptul ca prin investiile
realizate s-a mentinut la un nivel stabil productia, in conditiile in care declinul natural al
zacamintelor este de 10% anual. Mai mult, investiile in potentialul onshore si offshore, in
special pe platforma Marii Negre, insa nu numai, creaza premisele continuarii
performantelor financiare si ale depasirii acestora, in perspectiva anilor 2017-2018 si a
cresterii valorii acestei companii, devenita deja am putea spune regionala, la un nivel
care transfera multa valoare adaugata statului roman, din diverse puncte de vedere;
5. Avand in vedere ca OMV Petrom si-a manifestat disponibilitatea de a participa activ la
solidarizarea cu interesul financiar al statului, cu necesitatile sociale ale acestuia, fiind
de acord sa colaboreze constructiv pentru stabilirea unui nivel optim de redevente,
incepand cu anul 2015, la petrol si gaze, chiar daca impactul altor masuri fiscale este
extrem de puternic, cum ar fi taxa suplimentara de 1,5% pe activele companiei, estimata
la o suma anuala cuprinsa intre 70-100 mil euro, putem aprecia ca aceasta isi
indeplineste rolul de lider in economia romaneasca, de contributorul nr 1 la bugetul
statului, cu toate valentele pe care aceasta calitate le incumba si care ar presupune si o
atentie deosebita in sens invers, din partea statului catre companie, asa dupa cum se
procedeaza in toate statele civilizate ale lumii, in special ale UE.
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