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Ce n-a vrut nimeni să vă spună despre Oltchim...

deăSorinăIonitaă

Dupăăcumăziceaăcineva,ăsperanţeleădeăaărezolvaăOltchim-
ulăcumpărândă deă laă Petromăşiă redeschizândă Arpechim-ul
seamănăăcuăideeaădeăcumpăraăşiăcreşteăoăvacăăpentruăcă
îţiătrebuieăoădatăăpeălunăăunăpaharădeălapte.

Ştiuăcăăviăs-aăacritădeăsubiectăcaădeămereăpădureţe,ădar
promită săă fieă ultimaă oarăă cândă vorbescă deă Oltchim;ă cel
puţinăeu.ăŞiă înăplus,ănuăvaăfiăcuăDanăDiaconescu.ăEăvorba
deă inepţ iaămanagerială,ăanădupăăan,ăaăaceleiăgeneraţiiădeă ingineriăcareăauăconstruitămarea
industrieă socialistăă aă luiă Ceauşescuă (înă cazulă deă faţă,ă reprezentatăă deă d-lă Roibu);ă şiă de
eşeculăînăa-iăînlocuiăsauăa-iăcontrolaămaiăeficientăalăgeneraţieiăcareăaăvenitădupăăaceeaă(între
careămăănumărăşiăeu).ăŞtiţi,ăcohortaăimensăădeăingineriăşcoliţ iăînăaniiă ’80,ădeăcareăseăziceaăla
vremeaăaceeaăcăăţaraăaveaăatâtaănevoie,ăfărăăsăăştieăpreaăbineăceăsăăfacăăcuăei.

Toatăă aceastăă liotăă deătehnicieniă vechiăşiă noiă seăperindăă serileăasteaă peă laă televizorăşiă se
chinuieăsăăvăăconvingăăcăă„dacăăOltchimăară fiăunăpicăajutatăăşiăarăpreluaărafinăriaăArpechim
deă laăPetrom“,ătotulă maiădeparteăarămergeă strună.ăCaăatare,ă fieăgăsimă ună investitorăstra-
tegică dispusă săă seăangajezeă peă drumulă ăsta,ă căă ăiaă „nestrategici“ă eăpericolă mareă săă taie
Oltchim-ulăşiăsă-lădeaă laă fierăvechi;ă fieăoămaiă ţinemălaăstatăcaăs-oă„punemăpeăpicioare“,ăcă,
nu-iăaşa,ăîntreprindereaăareăpotenţialăşiăpiaţăăgarantată.

Realitateaăînsăăeădiferităăşiănimeniănuăv-aăexplicat-oăclar.ăDeăfapt,ăOltchimădeţineădejaăsecţia
deăetilenăădeă laăArpechimă(ştiţ i,ăchestiaăaiaăcareăpoateăveniădoarăpeăconductă,ădinămotive
deăsiguranţă)ăpeăcareăaăcumpărat-oădeăcâţivaăaniădeălaăPetrom,ăplătindăpeăeaăoăcăruţăăde
baniă îngropaţiăacolo.ăÎnsăăoăţineăînchisă.ăDeăceăoare?ăPentruăcăăn-areăbaniăcaăs-oăopereze,
fireşte,ăsecţiaăputândăfuncţ ionaădoară legatădeă restulărafinăriei,ăcareăeăunămamut.ăÎnăplus,
Oltchimă maiă areă nevoieă şiă deă benzinăă greaă („nafta“),ă careă reprezintăă doară 15%ă din
producţiaăArpechim.ăÎnsăă acestăcompusăseă poateăaduceăcuă cisterna,ăpeăcaleaă feratăăsau
peă şosea,ă dină portulă Constanţaă sauă deă laă altă producător;ă deă exempluă dină Serbia,ă deă la
Pancevo,ăcareăesteăaproapeăşiăundeăpreţulăeămic.

Acum,ăcâtădeărealistăăviăseăpareăideeaăcaăOlt chimăsăăpreiaăşiărestulăArpechim,ăunaădintreăce-
leămaiăvechiăşiăproasteărafinăriiăaleăRomâniei,ăceăareănevoieădeăinvestiţiiăşiăcapitalădeăoperare
imenseă pentruăaă fiă redeschisă,ă laă nivelădeă suteă deămilioaneă deă euro,ă înă condiţiileă înă care
Oltchimă n-areă ună sfanţă şiă eă înglodată înă datorii?ă Şiă înă condiţiileă înă careă Europaă suferăă de
supracapacitateă deă rafinareă (s-auă închisă 8ă rafinăriiă mariă înă UEă dină 2008ă încoace,ă inclusiv
uneleămariăşiămoderne,ădinăcauzaăcăderiiăpieţei),ăiarăOltchimănuăareăknowăhowăpentruăacest
businessăcuăpiaţăăfoarteăcompetitivă?ăUndeăvaăplasaărestulădeă85%ădinăproducţieădeăcare
n-areăelăînsuşiănevoie?

Sauăcâtădeă realistăăesteă ideeaăcăăvaăveniă unăaltă investitor,ămaiămare,ăcareă săăpreiaăArpe-
chimă şiă săă continueă săăfacăă filantropieă cuă Olt chim,ă livrându-iă subă preţulă pieţeiă sauă cont i-
nuândă săătaieă facturiă veşnică neonorate?ăEă dreptă că,ă dupăăprivatizareaă Petrom,ă acestaă a
urcatăpreţulă deă livrareă cătreăOltchimă alăproducţieiă deă laă Piteşti,ă însăăăstaă aăfostă ghinionul
vâlcenilor,ăcăăexactăatunciăaăexplodatăpiaţaăglobalăăaăţiţeiului.ăEsteăşiăastaădatoriaăunuiăma-
nagerăbun:ăsăăseăprotejezeădeăvariaţiileădeăpreţălaăinputuri.

Dupăă cumă ziceaă cineva,ă speranţeleă deă aă rezolvaă Oltchim-ulă cumpărândă deă laă Petromă şi
redeschizândăArpechim-ulăseamănăăcuăideeaădeăcumpăraăşiăcreşteăoăvacăăpentruăcăă îţiătre-
buieăoădatăăpeălunăăunăpaharădeă lapte.ăSăămăăscuzaţi,ădarăăstaăesteămanagementăindustrial
àă laăMr.ăBean.ăIarăstrategiaăactualăăaăguvernului?ăAjutorădeăstatăcaăsăă„redeschidemăcom-
binatulăşiăsăăplătimălefurileăoamenilor“:ăadicăăsăănuărezolvămădeăfaptănimicăşi,ădeşiăsuntemăîn
fundulăgropii,ăsăăsăpămăînăcontinuare.

Peăscurt,ăurezămultăsuccesăcomitetuluiădeăstabilizareăaăOltchimăsauăcumăseăcheamăăaceastă
reuniuneădeămagicieniăaiăpetrochimiei,ăcareăvorătransformaăPVC-ulăînăaur.ăDupăăcumăpoartă
PontaăşiăChiţoiuădiscuţia,ăcuăsauăfărăăDanăDiaconescuăhârjonindu-seăprintreăpicioareleălor,ăşi
laă ceă consilieriă polit iciă laă vedereă şiă deă tainăă auă care-iă sfătuiescă cumă săă apuceă problema,
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situaţiaă îmiăpareă căăseamănăăcuăceaădinăcarteaă luiăGolding,ăÎmpăratulămuştelor:ăoă liotăăde
copiiă rătăciţiă înăsălbăticieă şiă regresândăcătreăagresivitateăpurăăşiă superstiţ ii,ăcareădauăpeste
cadavrulăunuiă pilotăcatapultată cuăparaşuta.ă Nereuşindăsăă înţeleagăăceă eăcuă aceaăentitate
stranie,ăeiăconstruiescăună întregărituală tribalăînă jurulăei,ăcuăincantaţii,ădansuriăcuăfaţaăvopsită
şiăsacrificiiăumane.ă//

Cuvinteăcheie:ăOltchim,ăFMI,ăguvern,ăVulpescu,ăDanăDiaconescu

Referinte:
Pontaăs-aăîntâlnităcuăambasadorulăRusieiăpentruădiscuţiiălegateădeăOltchim
LiviuăPop:ăAuălocădiscuţiiăîntreăMinisterulăEconomieiăşiăBancpostăpentruăaădeblocaăsituaţia
deălaăOltchim
MinistrulăEconomiei:ăOltchimă îşiăvaăreluaăactivitateaăînă30ădeăzile.ăSalariileăvoră fiăplătiteădin
încasareaădatoriilor

Comentarii (6)

Adaugaăcomentariu

10.10.2012ă|ăsocialismulăvictoriosăaăscris:
Credă caă prolemaă Oltchimă ară trebuiă abordataă secvential.ă Maiă intai,ă nuă intelegă aceasta
cramponiadaăvis-a-visădeăArpechim.ăDacaăaiănevoieădeăunăprodusă ilăcumperiădeăpeăpiata,
deă laă cineă oferaă pretulă celă maiă bun.ă Acestă jocă genă "master-slave",ă ină careă Oltchim,
entitateaăcareăareătotusiăcevaăvaloare,ădepindeădeăoăruinaăgenăArpechim,ămiăseăpareăo
mascarada.ă Ină ală doileaă rand,ă credă caă Oltchimă ară trebuiă "consortizat";ă adicaă ară trebui
impartită inăbucatiăautonomeă careăarăreduceăcosturileăsocialeă inăcazăcaă unaădintreăeleăar
falimenta.ăOricumăproblemaănuăesteăusoara;ăoă intreagaăzonaăarăputeaăfiăcalamitataăsocial
dacaă Oltchimă ară falimenta.ă Siă aiciă platimă 22ădeă aniă deă indecizie,ă amatorismăsiă maiă ales,
coruptie.

Raspundeăacestuiăcomentariu

09.10.2012ă|ăsmarandaăaăscris:
Eraădeă asteptată laăoăproblemaă asaădeă importantaăsasiă deaăcuăparereaăsiă crescatorulăde
vaci.ăComparatiaăcuăpaharulădeălapteăesteăaiurea.ăCeaăceăvreauăsaăspunăsiătrebuiaăanalizat
esteăfaptulă caăprodusulă fabricată laăoltchimă areăcautare.ă Seăvindeăusoră siă repede.ă Nuă iti
trebuieăstrategiiăsiăarmateădeădistribuitori.ăNu.ăProdusulăesteăcautatăinăRomaniaăsiăinăafara
ei.ă Ală doileaă lucruă careă nuă seă spuneă esteă caă dacaă Roibuă aă tinută oltchimulă peă liniaă de
plutireăcuă60%ăproductieăesteălocădeăaăfiărentabil.ăRestulăsintăpovestiădinăpoianaăcaprelor.

10.10.2012ă|ăCornelăaăraspuns:
...RoibuăaătinutăOltchimăpeă-liniaădeăplutireăcuă60ă%...ăDaă,Smarandaă,darăOLTCHIMăare
720ă Mil.EUROă (sauă mulă maiămult,poate)pierderi.Problemaăseă puneă asaă :cineă suporta
,panaălaăurma,ăpierderileă?
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Ioăzicăsaăreporneascaănumaiăsectiaăaia!
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09.10.2012ă|ăAtotcunoscatorulăaăscris:
Ină sfarsită ună articolă faraă 'influente"ă siă careăpuneă punctulă peă i:ă Oltchimulă poateă saă mai
functionezeă doară faraă sectiileă dependenteă deă etilenaă Arpechimului.ă Siă astaă pentruă ca
monstruoasaăvacaăeădejaădecedataăsiăcuămulteădinăorganeăplecateă laătransplantălaăBrazi.
Siă nuă doară deă benzinaă naftaă areă nevoieăpetrochimiaă caă saă functioneze,ă ciă siă deă abur,
azot,ăoxigenăsiăalteăutilitati.ăNumaiăcaăfabrcileărespectiveăsuntăconstruiteătotădeă7ăoriămai
mariădecatăarăfiănevoie,ăauăsiăeleăoăvarstaăvenerabilaăsiăapartin,ăceăsaăvezi,ătotăPetromului.
Deciălapte....nu!ăCulmeaăinginerieiăeăcaădacaămiliardulăsiă jumateăarăfiăfostă impartităechitabil
laăceiă7500ădeăangajatiăcatăaănumaratămaximăOltchimul,ăfiecareăarăfiădusăacasaălaăcopii,ăpe
vremeaăcandămareleăroibăcuăunăcombinatăpeăpersoanaăfizicaăisiă incepeaăfurtisagurile,ăcate
2ămilioaneădeăeuroi.ăAsaăinsa,ămanagerulăgenialăaăpusăunămiliardăinăconturiă inăCaymanuriăsi
aă maiă siă impartită 500ă deă milioaneă laă polit icieniă siă ziaristiă (avandă mareă grijaă saă pastreze
cotoareleăchitantelorădeăplata).ăCumădraqăsaănu-iăfieănumeleălaudată inătoateăemisiunileăsi
ziareleăsiănepatatăinăveciiăvecilor.ăAmin!

Raspundeăacestuiăcomentariu
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