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Procesul de pre-privatizare al combinatului Oltchim s-a transformat într-un r?zboi
politic surd între PNL ?i PSD, totul desf??urându-se îns? la nivel înalt. Ac?iunile
înal?ilor guvernan?i de s?pt?mâna trecut? au fost
blanculescu-copy COMPETI?IE. Procesul de pre-privatizare al combinatului Oltchim sa transformat într-un r?zboi politic surd între PNL ?i PSD, totul desf??urându-se îns? la
nivel înalt. Ac?iunile înal?ilor guvernan?i de s?pt?mâna trecut? au fost gr?itoare, iar
inten?iile celor dou? tabele useliste au ie?it la iveal? mai pregnant ca niciodat?. În fa??
au fost sco?i pe de-o parte administratorii financiari, iar pe de alt? parte consilierul
onorific al premierului Ponta, Ionel Bl?nculescu. Ambele p?r?i ?i-au ar?tat mu?chii,
defilând prin sec?iile combinatului cu poten?iali investitori strategici pentru Oltchim. În
final, dac? de partea lui Ponta s-au aliniat sindicatele ?i conducerea jude?ului, de
partea liberalului Vosganian nu este decât actualul director al Oltchim.
Interesele economice ?i politice din jurul combinatului Oltchim sunt extrem de mari, iar
useli?tii se joac? pur ?i simplu cu soarta unui întreg jude?. Luptele dintre Vosganian ?i Ponta
sunt din ce în ce mai dure ?i va fi interesant de aflat cine va ie?i câ?tig?tor din aceast?
b?t?lie. S?pt?mâna trecut? ei s-au r?zboit care aduce cei mai puternici investitori la combinat,
defilând prin fa?a angaja?ilor de la Oltchim cu poten?iali cump?r?tori ai societ??ii vâlcene.
Primul a fost administratorul judiciar Gheorghe Piperea, care a sosit la Rm. Vâlcea înso?it de
un grup de investitori din Israel, Fortissimo Capital, un fond de investi?ii interesat s? preia
combinatul Oltchim. Israelienii au vizitat combinatul vâlcean ?i au intrat, al?turi de conducere,
sindicat ?i administratorul judiciar Gheorghe Piperea, într-o ?edin?? pentru a evalua datele ?i
situa?ia activelor combinatului vâlcean.
Mai apoi, la o zi distan??, ?i-a f?cut apari?ia ?i consilierul onorific al premierului Ponta, Ionel
Bl?nculescu, care a adus cu el un alt grup de investitori din Turcia. „Am venit cu investitori
puternici. Nu v? pot spune cine sunt ace?ti investitori, pentru c? sunt grupuri foarte mari care
au ac?iuni la burs? ?i nu vor s? ri?te s? le scad? valoarea pe burs? pân? nu se ia o decizie
final?. Este o chestiune general? la toate grupurile mari. Pân? nu se ia o decizie final?,
suport? c?deri de ac?iuni pe burs? dac? le apare numele. Ne vom întâlni cu conducerea ?i cu
sindicatele ?i vom purta o discu?ie tehnic?, iar mai apoi vom vizita sec?iile” – ne-a declarat
consilierul onorific al premierului Victor Ponta.
Declara?ii r?zboinice

Rivalitatea dintre Piperea (PNL) ?i Bl?nculescu (PSD) a ie?it la iveal? odat? cu declara?iile
pline de venin pe care ?i le-au adresat prin intermediul presei. Dac? administratorul judiciar i-a
transmis lui Bl?nculescu c? nu ia în calcul nicio propunere de-a sa pentru salvarea Oltchimului, consilierul lui Ponta a pus la îndoial? inteligen?a ?i profesionalismul lui Piperea, criticând
inten?ia acestuia din urm? de a începe disponibiliz?rile la combinat. „O parte din viziunea mea
este împ?rt??it? ?i de administratorul judiciar, în special în ceea ce prive?te partea
tehnologic?. Din p?cate, ne desp?r?im în totalitate în ceea ce prive?te concedierea
personalului. Eu am propus introducerea oamenilor, care nu intr? în primul modul
opera?ional, într-un plan de preg?tire profesional? cu fonduri europene. Sunt trei miliarde de
euro care a?teapt? s? fie folosite. Speciali?tii nu trebuie trimi?i acas?, nu trebuie îndobitoci?i
?i marginaliza?i. Problema de pia?? de acum în privin?a PVC-ului poate s? dispar? într-un an
sau doi, mai ales c? Oltchim st? bine din punct de vedere tehnic. Caracteristica omului
inteligent este c? se îndoie?te ?i ia o decizie dup? ce o gânde?te de zece ori. Probabil c?
administratorii vor mai gândi pân? s? concedieze personalul. Ei vor s? concedieze oameni
f?r? s? fie nici m?car un plan de reorganizare, plan care se va vota abia în octombrie. Care
este fundamentul prin care se fac acum disponibiliz?ri? Se începe cu ultimul pas, e de
neîn?eles. ?i v? mai garantez ceva: orice lucru anormal genereaz? alte lucruri anormale. Ca o
concluzie, este mai bine s? folosim mai multe min?i bune din România decât s? folosim dou?,
trei min?i pentru a da o solu?ie proast?” – a declarat Ionel Bl?nculescu dup? vizita cu
investitorii turci de la Oltchim.
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