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c) REZUMAT 
 

Globalizarea a fost un factor major pentru liberalizarea piețelor și pentru privatizarea 

fostelor companii de stat. Privatizarea a fost și rămâne un fenomen de actualitate la nivel 

mondial. Lucrarea se concentrează pe privatizarea companiilor de stat și pe efectele sale asupra 

eficienței statice și dinamice. Privatizarea companiilor din sfera utilităților publice mari - de ex. 

în sectoarele telecomunicațiilor și energiei - a condus adesea și la liberalizarea piețelor 

respective. Schimbările de proprietate, introducerea concurenței și reglementarea, precum și 

schimbările organizaționale (adesea induse de aceste modificări) au un efect asupra performanței 

și eficienței companiei și sunt astfel analizate în detaliu. Două studii de caz (care implică date 

legate de performanță ultimilor 20 de ani) evaluează în timp eficiența procesului de afaceri 

pentru o companie de telecomunicații din România, respectiv din Germania. În plus, un model de 

evaluare a eficienței procesului de privatizare este prezentat și validat prin consulatarea unor 

experți din 6 țări diferite. Scopul său este de a măsura punctele forte ale forțelor și efectelor care 

influențează eficiența companiei. Rezultatele cercetărilor studiilor de caz și ale chestionarului 

reprezintă cunoștințe importante despre toate forțele majore și efectele implicate în procesul de 

privatizare. Rezultatele cercetării arată că concurența este o forță mai puternică pentru eficiența 

statică, schimbările de inovare și organizare decât privatizarea. Modelul este aplicabil atât pentru 

economiile dezvoltate, cât și pentru economiile în tranziție și din țările emergente. Acesta poate 

fi utilizat de către politicienii și personalul administrativ implicați în deciziile de privatizare 

pentru evaluarea efectelor și performanței procesului de privatizare. 


