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?eful delegatiei FMI a apreciat pozitiv evolu?ia pe care Hidroelectrica a avut-o dup? ce a intrat
în insolven??.
Fa?? de aceast? apreciere, Ionel Bl?nculescu, secretarul executiv al Consiliului
Consultativ pentru Mediul de Afaceri, a f?cut urm?toarele considerente: "Reorganizarea
judiciar? din procedura de insolven?? a primit girul FMI, ca metod? de restructurare de
succes, la nivelul companiilor de stat, fiind generatoare de progres economic pentru aces-tea.
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Declara?ia lui Erik de Vrijer potrivit c?reia Hidroelectrica a evoluat pozitiv chiar dac? este în
reorganizare judiciar? este una dintre foarte pu?inele aprecieri la adresa îndeplinirii
obliga?iilor României, din ultima scrisoare de inten?ie. Valoarea acesteia este cu atât mai
mare cu cât reprezint?, în fapt, o confirmare, dac? nu un gir din partea FMI pentru aplicarea
respectivei metode în continuare, cu mult curaj ?i determinare, în special ca urmare a
opozi?iei grupurilor de interese afectate de astfel de opera?iuni. Metoda arunc?, practic, în
aer acele avantaje clientelare, preferen?iale, reprezentate de contractele care au c?pu?at ?i
continu? s? c?pu?eze companiile de stat, s? stoarc? tot profitul acestora ?i chiar mai mult,
obligându-le s? se împrumute ?i, astfel, s? ajung? la pierderi uria?e, suportate de noi to?i".
Potrivit lui Ionel Bl?nculescu, meritul pentru ob?inerea acestui "gir FMI pentru o metod?
extrem de blamat? în societatea româneasc? - insolven?a -" îi apar?ine lui Remus Borza,
partener în cadrul "Euroinsol" - administratorul judiciar al Hidroelectrica.
Analistul economic opineaz?: "Remus Borza a reu?it s? demonstreze, pân? în prezent, cu
costuri imense, în special pentru imaginea lui, transformat în «?atrapul companiilor de stat ?i
private în reorganizare judiciar?», c? managementul profesionist ?i cinstit poate da rezultate
?i în sectorul economic de stat, cu apreciarea de rigoare din partea celor trei examinatori
interna?ionali: FMI, Banca Mondial? ?i Comisia European?".
Ca deschiz?tor de drumuri în acest nou demers al României, "acest specialist în
insolven??, des-tul de pu?in cunoscut pân? la momentul Hidroelectrica", a creat premisele

introducerii în procedura de reorganizare judiciar?.
Ionel Bl?nculescu este de p?rere c? acest tip de reorganizare este "singura care permite
restructurarea în timp rezonabil ?i cu mari ?anse de reu?it? a sectorului companiilor de stat
neperformante, în special din cauza parazit?rii lor de c?pu?ele clientelelor politice din ultimii
23 de ani.
Principial, pentru ca acestui sector al companiilor de stat s?-i fie mai bine, la început îi va fi
mai r?u, adic? va trece prin tratamentul extirp?rii tumorii atât de mari a fraudei cu bani publici,
urmat de chimioterapia necesar? elimin?rii totale a efectelor c?pu??rii ?i parazit?rii acestora".
Probabil c? în acest an vom asista, pe lâng? reorganizarea judiciar? de la Hidroelectrica, la
cazuri similare de mare impact, cum ar fi Oltchim, CFR, Termoelectrica, CNH ?i altele, mai
consider? analistul.
Domnia sa apreciaz?: "Cu siguran??, cei viza?i vor striga în gura mare c? România a
devenit ?ara insolven?elor, îns? noi trebuie s? continu?m, s? mergem înainte, s? nu auzim
aceste strig?te de disperare ?i panic? a celor dezmo?teni?i de fructele atât de dulci ale
parazit?rii de un noian de ani a sectorului economic de stat, care probabil vor ?i r?spunde cu
averile proprii, pentru f?r?delegile f?cute.
Dac? FMI ?i celelalte institu?ii financiare interna?ionale, creditori ai României, vor sus?ine
în continuare acest demers început, care-?i arat? deja roadele, girându-l, atunci, într-o
perioad? relativ scurt? de timp, de maxim trei ani, vom putea fi martorii adev?ratei
restructur?ri a sectorului companiilor de stat, bineîn?eles ?i cu sprijinul managerilor
profesioni?ti, români ?i str?ini, care au ?i ace?tia o misiune ingrat?, îns? foarte important?".
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