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Vineri, 18/11/2016
Cei tari ?i mari au devenit ?i mai tari ?i mai mari!
Cei mici ?i slabi au devenit ?i mai mici ?i mai slabi sau s-au pr?p?dit în insolven??.
Perioada 2009-2012, nucleul dur al crizei, a modificat ?i schimbat dramatic mediul de
afaceri din România.
Cei tari ?i mari au devenit ?i mai tari ?i mai mari!
Cei mici ?i slabi au devenit ?i mai mici ?i mai slabi sau s-au pr?p?dit în insolven??.
Perioada 2009-2012, nucleul dur al crizei, a modificat ?i schimbat dramatic mediul de
afaceri din România.
Pentru o mai bun? în?elegere, închipui?i-v? un ocean cuprins de furtun?, iar navele mari,
chiar dac? au fost lovite dur de valuri, au rezistat, s-au înt?rit, au aruncat peste bord tot ce era
inutil, restructurându-se, rezervele de carburan?i fiindu-le suficiente s? ajung? cu bine la
destina?ie, adic? la finalul furtunii, crizei, în cazul nostru.
Restul de ambarca?iuni au avut foarte mult de suferit, cele mai mici s-au scufundat, altele
mici ?i mijlocii au rezistat cu greu, nerevenindu-?i nici ast?zi din ?ocul suferit.
Multe au r?mas f?r? carburan?i, constatând c? furnizorii combustibilului necesar
func?ion?rii au schimbat dramatic condi?iile de livrare, finan??rile devenind foarte greu de
ob?inut, în acest sector restructurarea fiind profund? ?i dur?, întinzându-se pân? ast?zi, când
criza continu? s? existe, sub forme metamorfozate.
În consecin??, au ap?rut muta?ii extrem de radicale în arhitectura mediului de afaceri,
astfel:
- Cei mari ?i foarte mari, înv??ând lec?iile crizei, nu mai sunt interesa?i decât de propriile
interese, c?lcând, cum se spune, "peste cadavre", pentru a-?i atinge obiectivele;
- Cei mici ?i mijlocii, care au rezistat ?i ?i-au construit propriile platforme de gândire ?i
afaceri, realizând c?, pentru ei, no?iunea de "Antreprenor General" sau de "Vioara Întâi" nu va
mai exista vreodat?, în schimb, ?i-au consolidat calitatea de sub-contractant sau alte calit??i
înrudite, îns? obligatoriu începând cu "sub". Marjele lor de profit s-au redus considerabil, în
condi?iile în care finan??rile, de asemenea, s-au îngustat teribil, posibilit??ile de investi?ii în
ei în?i?i îndreptându-se spre zero. Urm?rile le ?tim, spunem de câteva ori pe zi, prin voci
autorizate, "Capitalul autohton, practic, nu mai exist?!";
- Lichidit??ile au devenit din " Cash-ul este Rege" în "Cash-ul este Arm?", putând provoca
realmente victime în rândul Concuren?ei;
- Economisirea a devenit cel mai dorit instrument pentru a pune de-o parte pentru "zile
negre", devenind deja un comandament, un obiectiv al oric?rei strategii de business;
- În pia??, mai ales în licita?iile publice, a ap?rut fenomenul de "canibalizare", ajungânduse ca, din disperare, licita?iile publice s? fie câ?tigate ?i cu pân? la 40% din pre?ul de pornire,

anun?at de autorit??i. Pe lâng? efectele negative ale acestei practici a ap?rut ?i unul pozitiv,
?i anume "liderii industriilor ?i serviciilor industriale din România s-au îndreptat voit sau nevoit
spre exterior, extinzându-se în afara ??rii - opera?iune întârziat? ce trebuia s? aib? loc cu zeci
de ani în urm?;
- B?ncile comerciale sunt supuse asediului m?surilor populiste, f?r? corespondent în
realitatea economic?, afectându-le semnificativ func?ionarea, f?r? s? se ?ine seama c? ele
asigur?, pe lâng? procesul de creditare, întreaga activitate economic?. De altfel, am putea
spune c? b?ncile fac parte din obiectivele strategice, de securitate economic? na?ional?, f?r?
acestea, în economie, companiile neputând face pl??ile c?tre furnizori sau primi banii de la
clien?i, angaja?ii nu ?i-ar mai putea încasa salariile, adic? economia na?ional? s-ar bloca
total, aruncând în aer societatea, aspecte despre care nu se vorbe?te câtu?i de pu?in în
realitatea noastr? economic?;
- Legile populiste fac ravagii în retaileri, intrând cu bocancii în activitatea lor, în special în
contracte, acolo unde acordul p?r?ilor este singura lege care poate guverna.
- Pia?a energiei este foarte activ?, tsunamiul "renewables" din anii 2010 arunc? pre?ul
energiei electrice la minimuri istorice, atingând, "în rafale" pragul de 1 euro/Mw!!!
- ?i, o veste realmente bun?, sectorul cu o explozie nemaiîntâlnit? în dezvoltare, cel din
ITC, care tinde s? transforme România într-un hub în acest domeniu, preg?te?te cu sârg ?i în
România cea de-a patra Revolu?ie Industrial? - Revolu?ia Digital? -, care va mai trimite, prin
robotizare ?i alte asemenea, acas? câteva sute de mii de muncitori, mai pu?in digitaliza?i sau
digitalizabili, victime colaterale, ce-i drept!
- De sectorul farma nu mai discut?m, pentru c? o duce bine - ce-i al lui e-al lui -, indiferent
de-i criz? sau nu, pentru c?, nu-i a?a, "Ce e scris ?i pentru noi/ Bucuro?i le-om duce toate, de
e pace", de nu e!
În concluzie, tr?im o perioad? în afaceri când este foarte bine pentru unii, cei mari ?i foarte
mari, ?i în continuare destul de greu pentru al?ii - mici ?i mijlocii.
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