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B?T?LIE ÎN USL. Venit, s?pt?mâna trecut?, la Vâlcea pentru o întâlnire la Consiliul Jude?ean,
consilierul onorific al premierului României, Ionel Bl?nculescu, a anun?at c? în maximum
dou? s?pt?mâni, al?turi de mari speciali?ti financiari, va prezenta un plan de restructurare a
companiei. Sigur, acest lucru se va întâmpla numai dac? administratorii judiciari, Gheorghe
Piperea ?i Niculae B?lan, vor aproba elaborarea acestui plan de restructurare, un plan f?cut
de o echip? de tehnocra?i care nu vor s? primeasc? niciun leu în schimb, ci doar s? contribuie
la salvarea combinatului vâlcean. În acest punct, din p?cate, intervine factorul politic, iar
orgoliile politicienilor ?i interesele lor de grup vor avea un cuvânt greu de spus. Acum, se d? o
b?t?lie surd?, pe via?? ?i pe moarte, în interiorul USL, PSD având, se pare, o concep?ie total
opus? fa?? de PNL în privin?a viitorului combinatului Oltchim. Lucrul acesta a reie?it foarte
clar din discu?iile purtate la Vâlcea de consilierul lui Ponta, Ionel Bl?nculescu, cu sindicali?tii
chimi?ti, în spatele u?ilor închise.
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Surprinz?tor sau nu, Ionel Bl?nculescu a venit la Vâlcea s? prezinte un plan de salvare al
combinatului, având acceptul ?i sprijinul total al premierului Ponta. Solu?ia propus? de Ionel
Bl?nculescu în programul de restructurare se va baza pe o repunere în func?iune a Oltchim,
pe dou? module. Un prim modul este opera?ional ?i este format din centrele de profit, care
pot fi chiar ?i în acest moment opera?ionalizate f?r? nicio problem?. Este vorba de sec?iile de
sod? caustic?, de polioli ?i oxio-alcooli. Cel de-al doilea modul se refer? la for?a de munc?,

care, sus?ine el, va r?mâne activ? ?i care va reintra în func?iune odat? ce Oltchim va
func?iona la capacitate maxim?.
Problema este îns? c? acest plan nu coincide cu cel al ministrului liberal al Economiei,
Varujan Vosganian, care, prin administratorii judiciari, se gr?be?te s? fac? disponibiliz?ri ?i s?
duc? combinatul la un proces de privatizare ce, cu siguran??, se va dovedi a fi un nou e?ec.
Consilierul onorific al lui Ponta le-a spus sindicali?tilor de la Oltchim c? nu este deloc de acord
cu planurile de privatizare ale lui Vosganian, sco?ând la iveal? c? salvarea combinatului din
Rm. Vâlcea depinde în totalitate de cine va câ?tiga r?zboiul dintre PSD ?i PNL. „Eu nu sunt
adeptul ca statul s?-?i vând? companiile. Pozi?iile mele publice au fost foarte clare, sunt
adeptul înt?ririi sectorului de stat. Am spus foarte clar c? sunt total împotriva declara?iei
ministrului Economiei de privatizare. Exist? o teorie a extremelor care spune a?a: po?i s? ai
zero privat ?i 100% stat sau po?i s? ai 100% privat ?i 0% stat. Numai c?, eu spun c? formula
cea mai inteligent? este formula de echilibru, cu un sector din partea statului foarte puternic ?i
corect” – le-a spus Ionel Bl?nculescu sindicali?tilor de la Oltchim.
Bl?nculescu le-a sugerat sindicali?tilor s? renun?e la proteste
Pe de alt? parte, subtil, consilierul lui Ponta le-a sugerat sindicali?tilor s? renun?e la proteste,
pentru c? nu vor ob?ine nimic dac? vor mai ie?i în strad?. El le-a cerut s? înceap? s?
ac?ioneze inteligent ?i realist, dac? vor s? pun? Oltchimul pe picioare. Asta pentru c? dac?
vor continua s? cear? ca Guvernul României s? aloce bani combinatului, nu vor rezolva nimic,
pentru c? banii nu vor veni oricum. „Banii de la Guvern v? garantez c? nu vor veni niciodat?,
oricât a?i încerca s? îi cere?i. Pute?i s? face?i câte proteste vre?i, pentru c? banii nu vor veni.
V? garantez c? eu cunosc aceast? construc?ie ?i ?tiu cum func?ioneaz?. Uniunea European?
nu va accepta niciodat? s? dea acordul pentru a veni banii la Oltchim pentru c? nu vrea s?
creeze precedentul ca o companie s? fie sprijinit? de stat în detrimentul altor companii.
Degeaba v? plânge?i c? nu primi?i aprobare, pentru c? oricum nu conteaz?. (…) Aceast?
social – democra?ie, care se afl? la putere, nu va avea cinismul s? spun? c? nu îi
intereseaz?. La momentul acesta, nu mai este capitalismul la putere, iar atunci când a fost,
îmbr?cat în ce hain? a fost, eu am spus c? este o gre?eal? s? se aplice m?surile de
austeritate ?i s-a dovedit c? este o gre?eal?. Ceea ce trebuie s? facem noi acum, este s?
punem aceast? problem? într-un mod inteligent, într-un mod care s? nu agaseze întreaga
societate ?i s? nu venim cu dogme. Dac? o vom ?ine una ?i bun? c? vrem lucrul respectiv, eu
v? garantez c? nu se poate. Niciodat? cineva dintre dvs. nu va reu?i s?-mi demonstreze mie
c? poate s? împing? firul de a??. Firul de a?? poate fi numai tras, niciodat? împins, oricât de
mult a?i încerca. Trebuie s? fim reali?ti ?i s? fim convin?i c? fiecare om din cei 3.000 de la
Oltchim este foarte important ?i c? nu va fi abandonat în teren” – a mai spus Bl?nculescu.
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