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www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/angela-merkel-l-a-sustinut-pe-traian-basescu-pentru-a-primi-in-schimb-combinat
ul-oltchim-82931 Miercuri, 29 august 2012   Piroliza german&#259; Angela Merkel l-a sus&#539;inut pe Traian
B&#259;sescu, pentru a primi în schimb combinatul Oltchim   Scris de: Niki Florescu       Traian B&#259;sescu &#537;i
guvernele Boc au pus piedici combinatului Oltchim, cu scopul de a-l falimenta în favoarea unei companii germane &bull;
Prin sus&#539;inerea politic&#259; f&#259;&#539;i&#537;&#259;, Angela Merkel urmeaz&#259; s&#259;
primeasc&#259; o afacere de multe miliarde din România &bull; ZIUAnews v&#259; prezint&#259; radiografia unei
activit&#259;&#539;i politico-economice transfrontaliere cu efecte devastatoare pentru viitorul României &bull; Trei
declara&#539;ii ale unor persoane din interiorul conducerii Oltchim confirm&#259; spionajul economic, manipularea
contractelor &#537;i implicarea neprincipial&#259; a Bruxelles-ului, în falimentarea Oltchim   Fondul Monetar
Interna&#539;ional a dat un ultimatum României, cu privire la privatizarea companiei Oltchim SA: "Privatiza&#539;i sau
lichida&#539;i". Pe data de 26 septembrie anul curent, este termenul limit&#259;, atât pentru statul român, cât &#537;i
pentru conducerea Oltchim, de a rezolva problema acestei companii deosebit de importante în economia
româneasc&#259; &#537;i unice în spectrul afacerilor din petrochimie, din sud-estul Europei. Suportul politic pe care
Angela Merkel i l-a acordat, aparent doar în sprijinul politicii &#537;i al democra&#539;iei, lui Traian B&#259;sescu, are,
de fapt, o expresie material&#259; concret&#259;: aproape dou&#259; miliarde de euro. Planul politic al Angelei Merkel
de a-l sus&#539;ine pe Traian B&#259;sescu are r&#259;d&#259;cini în activitatea politico-economic&#259; a
pre&#537;edintelui, care a frânat, constant, a manipulat &#537;i a împiedicat direct dezvoltarea combinatului, cu scopul
diminu&#259;rii capacit&#259;&#539;ii de produc&#539;ie &#537;i export a acestuia.ZIUAnews v&#259; prezint&#259;
o radiografie politico-economic&#259; a b&#259;t&#259;liei pentru combinatul Oltchim, conflict care a avut drept start
privatizarea Petrom &#537;i îngenunchierea Oltchim, prin afaceri oneroase &#537;i acorduri neprincipiale. Dintr-un total
de 3.000 de angaja&#539;i care lucreaz&#259; ast&#259;zi în Oltchim, în mai pu&#539;in de o lun&#259;, nu vor mai
r&#259;mâne decât 600, dac&#259; planul german reu&#537;e&#537;te. ZIUAnews a intervievat mai mul&#539;i
responsabili ai Oltchim-ului, sub acoperirea anonimatului. M&#259;rturiile lor, referitoare la dezmembrarea &#537;i
lichidarea Oltchim, sunt cutremur&#259;toare.În actualul context economic, pierderea de c&#259;tre economia
româneasc&#259; a Oltchimului înseamn&#259; pierderea unei companii care ar fi putut s&#259; produc&#259; pentru
statul român, potrivit estim&#259;rilor speciali&#537;tilor, un milliard de euro pe an.Într-o economie globalizat&#259;,
inter-rela&#539;ional&#259;, Oltchim a c&#259;zut victim&#259; calculelor frac&#539;ionare întemeiate pe
judec&#259;&#539;i politice, iar problemele companiei au început în momentul în care organiza&#539;iile financiare
interna&#539;ionale au ordonat vânzarea pe buc&#259;&#539;i a unor companii dintr-o economie integrat&#259;.
Subiectul Oltchim a devenit un co&#537;mar pentru toate guvernele României, în momentul în care FMI &#537;i Banca
Mondial&#259; au ordonat vânzarea Petrom, cu tot cu Arpechim. La privatizare s-a ordonat ca Arpechim, format din
Rafin&#259;rie &#537;i sec&#539;ia de Piroliz&#259;, s&#259; fie vândut c&#259;tre OMV, de&#537;i OMV-ul nu avea
nevoie de ele, iar Oltchim-ul r&#259;mânea f&#259;r&#259; materiile prime. OMV-ul a închis Arpechim, "din motive de
nerentabilitate", &#537;i de aici a început pr&#259;bu&#537;irea Oltchim. Dup&#259; opt ani de co&#537;mar economic
pentru combinatul vâlcean, devine limpede c&#259; decizia OMV de închidere a unicei companii care asigura materii
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prime pentru Oltchim a fost o decizie politic&#259;. Ast&#259;zi, la o lun&#259; distan&#539;&#259; de verdictul de
via&#539;&#259; &#537;i de moarte pentru Oltchim, jocurile companiilor str&#259;ine sunt dezv&#259;luite.   Germania,
prin PCC, dore&#537;te falimentarea Oltchim, pentru a-l putea cump&#259;ra pe nimic   PCC este o firm&#259;
înregistrat&#259; în Germania, care de&#539;ine &#537;i în Polonia un combinat cu profil identic cu al Oltchimului. PCC
de&#539;ine 18,32% din ac&#539;iunile Oltchim. Pentru a disimula jocul pe pia&#539;&#259;, PCC a gândit s&#259; nu
mai intervin&#259; direct în achizi&#539;ionarea de ac&#539;iuni la Oltchim &#537;i, în acest mod, a ap&#259;rut
Nachbar Services, un offshore cipriot, care a cump&#259;rat, într-o singur&#259; zi, 14% din Oltchim. Jocul banilor a
devenit astfel: grupul german PCC-Nachbar de&#539;ine 32,32% din Oltchim, în timp ce statul român de&#539;ine
54,8%. Din aceast&#259; pozi&#539;ie, PCC-Nachbar controleaz&#259; politica economic&#259; a Oltchimului,
blocheaz&#259; orice tentativ&#259; de rentabilizare &#537;i a&#537;teapt&#259; data de 26 septembrie pentru a pune
mâna pe Oltchim la un pre&#539; derizoriu. PCC dore&#537;te falimentarea combinatului vâlcean urm&#259;rind apoi
p&#259;strarea a numai trei sec&#539;ii ale Oltchim-ului care au pie&#539;e externe, concedierea a 2.400 de
angaja&#539;i &#537;i vânzarea celorlalte întreprinderi la fier vechi. În urma acestei ac&#539;iuni, germanii ar
ob&#539;ine un profit mult mai mare decât pre&#539;ul pl&#259;tit pentru cump&#259;rarea combinatului. Întregul stat
român ar avea de suferit. Economia na&#539;ional&#259; ar înregistra raporturi negative, iar mii de oameni ar fi
f&#259;r&#259; serviciu. Unul dintre factorii de decizie de la Oltchim a declarat pentru ZIUAnews, sub acoperirea
anonimatului: "PCC-ul a declarat ferm c&#259; nu vrea s&#259; fac&#259; produc&#539;ie. El vrea doar trei
sec&#539;ii din Oltchim: Electroliza, care produce le&#537;ie, hipoclorit &#537;i sod&#259;, are nevoie de
saramur&#259;, o are, curent are &#537;i mai vrea înc&#259; dou&#259; sec&#539;ii: Propenoxid &#537;i Poliol, toate
sunt cu pie&#539;e externe. Restul vrea s&#259; îl vând&#259; la fier vechi &#537;i s&#259; r&#259;mân&#259; doar
cu 600 de oameni".   Bruxelles-ul, implicat în falimentarea industriei petrochimice române&#537;ti   Conducerea Oltchim
a dorit spirjinirea func&#539;ion&#259;rii combinatului prin majorarea de capital. În acest sens, s-a depus la Bruxelles
documenta&#539;ia necesar&#259; pentru ca majorarea respectiv&#259; s&#259; nu fie considerat&#259; ajutor de
stat. Germania s-a implicat în acest proces &#537;i l-a blocat, pe cât posibil. A durat, astfel, trei ani de zile pân&#259;
când s-a primit un r&#259;spuns de la Comisia European&#259;. Acest termen coincide cu debutul crizei
economico-financiar&#259;. În tot acest timp, din cauza influen&#539;ei pe care Germania o are la Bruxelles, Oltchim
nu a mai putut produce nimic, s-au acumulat pierderi &#537;i nu a putut fi f&#259;cut&#259; nicio finan&#539;are. Un alt
responsabil a confirmat pentru ZIUAnews: "Oltchim a depus, pentru ca majorarea de capital s&#259; nu fie
considerat&#259; ajutor de stat, documenta&#539;ia la Bruxelles. PCC-ul, prin toate rela&#539;iile, a blocat pe cât
posibil acest proces &#537;i a durat trei ani de zile pân&#259; când a venit r&#259;spunsul de la Bruxelles. Ace&#537;ti
trei ani de zile coincid cu debutul crizei economico-financiar&#259;. În tot acest timp, s-au acumulat pierderi, deoarece
nu s-a putut produce, nu s-a putut finan&#539;a".   Boc &#537;i Vl&#259;descu, piroliza-n portofelul de lobby   
Dorin&#539;a germanilor de a falimenta combinatul, prin intermediul PCC-ului, este dezv&#259;luit&#259; chiar prin
declara&#539;iile publice pe care aceast&#259; firm&#259; le-a f&#259;cut, prin care sus&#539;inea c&#259; nu
dore&#537;te s&#259; fac&#259; produc&#539;ie. PCC vrea s&#259; utilizeze doar trei sec&#539;ii ale Oltchimului:
Electroliza, care produce le&#537;ie, hipoclorit &#537;i sod&#259;, Propenoxidul &#537;i Poliolul, toate având ca
pia&#539;&#259; de desf&#259;&#537;urare mediul extern. Iar nem&#539;ii sunt sus&#539;inu&#539;i, prin faptul
c&#259; sunt reprezenta&#539;i în Consiliul de Administra&#539;ie de c&#259;tre fostul ministru de Finan&#539;e din
timpul Guvernului Boc, Sebastian Vl&#259;descu. Fiind cel care în urm&#259; cu pu&#539;in timp reprezenta România
&#537;i, implicit Oltchimul, acesta înc&#259; se bucur&#259; de influen&#539;&#259; în cadrul Ministerului, ceea ce
favorizeaz&#259; demersurile f&#259;cute de PCC. Un alt sprijin al germanilor vine din partea directorului Oficiului
Participa&#355;iilor Statului &#351;i Privatiz&#259;rii în Industrie (OPSPI), Remus Vulpescu. El are în mân&#259;
privatizarea Oltchimului, fiind cel care a decis ca aceast&#259; privatizare s&#259; se realizez în plic, ferit&#259; deci,
de ochii celor interesa&#539;i. Unul dintre responsabilii din cadrul Oltchim, a precizat pentru ZIUAnews: "Remus
Vulpescu s-a vândut PCC-ului. În ianuarie, când a fost un consiliu de administra&#539;ie, PCC s-a prezentat cu un
consilier economic, care era fostul ministru de Finan&#539;e al României, Sebastian Vl&#259;descu. Adic&#259;, omul
care, în urm&#259; cu &#537;ase luni de zile reprezenta statul &#537;i, implicit, Oltchimul, &#537;i care le-a spus ferm
c&#259; s&#259; nu mai continue cu procese, deoarece Oltchimul va c&#259;dea din cauza unui singur furnizor, care
este Electrica, ceea ce s-a &#537;i întâmplat. În iarn&#259;, fiind mare consumator de energie, pe 10 ianuarie a primit
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închidere. &#536;i atunci, PCC-ul a l&#259;sat-o mai moale".   Politica german&#259; de faliment   Falimentul
combinatului românesc nu folose&#537;te nim&#259;nui, cu atât mai pu&#539;in statului român, care ar trebui s&#259;
acopere toate datoriile &#537;i s&#259; pl&#259;teasc&#259; salarii compensatorii. Dar, pentru PCC, valoarea unui
combinat în faliment este mult mai mic&#259; decât cea a unei companii care înc&#259; func&#539;ioneaz&#259;.
Acesta este motivul pentru care Germania încearc&#259; s&#259; aduc&#259; Oltchimul în insolven&#539;&#259;,
pentru a cump&#259;ra, pentru nimic, o întreag&#259; industrie, dup&#259; care s&#259; distrug&#259; o mare parte
din ea. Se vorbe&#537;te despre privatizarea Oltchimului. Lucru care depinde de PCC. Deoarece aceast&#259;
firm&#259; are drept de prem&#539;iune, fiind ac&#539;ionar minoritar principal, el poate cere ca o ac&#539;iune
s&#259; îi fie vândut&#259; la pre&#539;ul care îi este convenabil, nu la valoarea nominal&#259; de un leu. Pentru
a-&#537;i p&#259;stra cota de 30% din capitalul social, PCC trebuie s&#259; pl&#259;teasc&#259; 140.000.000 de
euro, bani de care nu dispune în acest moment. Strategia PCC-ului a fost stabilit&#259; înc&#259; de la început &#537;i
au fost respecta&#539;i to&#539;i pa&#537;ii impu&#537;i. Cu numai 2.000.000 de euro, s-a ajuns ca germanii s&#259;
de&#539;in&#259; 30% din capitalul social &#537;i s&#259; aib&#259; rol decizional în activit&#259;&#539;ile
manageriale ale Oltchimului. Astfel, &#537;i-a permis s&#259; obstruc&#539;ioneze toate m&#259;surile pe care
conducerea combinatului a încercat s&#259; le ia, pentru a nu se ajunge la faliment. PCC se bazeaz&#259; pe
recuperarea banilor investi&#539;i în cump&#259;rarea Oltchimului prin vânzarea combinatului la fier vechi. Ca de
exemplu, în Sec&#539;ia 9 de la PVC, s-au investit 21 de milioane de euro. Ace&#537;ti bani vor fi pierdu&#539;i,
deoarece firma german&#259; nu dore&#537;te s&#259; produc&#259; PVC, procesul fiind prea complicat. O alt&#259;
arm&#259; de&#539;inut&#259; de germani este cump&#259;rarea datoriilor pe care Oltchimul le are, intrând, astfel, în
posesia gigantului industrial. "Acum vor s&#259; fac&#259; pe 10 septembrie în AGA, s&#259; se aprobe majorarea
capitalului &#537;i pe 13 septembrie s&#259;-l vând&#259;. PCC-ul poate face contesta&#539;ie, are un drept de
preemp&#539;iune, deoarece este ac&#539;ionar minoritar &#537;i i se vinde ac&#539;iunea nu la 0,1, ci la
pre&#539;ul care i se cuvine. Iar, pentru a-&#537;i p&#259;stra cota de 30%, el trebuie s&#259; vin&#259; de
acas&#259; cu140.000.000 de euro, ceea ce el nu are. Ei au tras de timp, deoarece este diferit s&#259; cumperi o
companie în faliment decât una care func&#539;ioneaz&#259;. PCC-ul poate cump&#259;ra datoriile, nu mai face nicio
tranzac&#539;ie &#537;i astfel intr&#259; în posesia Oltchimului. Oricum, PCC vrea s&#259; taie combinatul &#537;i
s&#259;-l vând&#259; la fier vechi, pentru c&#259; nu vor s&#259; se complice cu procesul de produc&#539;ie", a
dezv&#259;luit pentru ZIUAnews un influent personaj din conducerea combinatului vâlcean.   Explica&#539;ia
procesului tehnologic necesar Oltchim pentru a func&#539;iona &#537;i manevrele ter&#539;ilor care au împiedicat
acest lucru pentru a face Oltchimul neprofitabil   Procesul tehnologic necesar Oltchimului pentru a func&#539;iona a fost
împiedicat din momentul în care OMV a cump&#259;rat Petrom. Statul era ac&#539;ionar majoritar atât în Petrom, cât
&#537;i în Oltchim. Aceste dou&#259; combinate au fost înfiin&#539;ate în 1966 &#537;i au fost legate organic,
adic&#259; ceea ce se producea la Pite&#537;ti, jum&#259;tate din partea de Piroliz&#259;, materiile prime fiind etilena
&#537;i propilena, printr-o conduct&#259; a c&#259;rei lungime este de 50 de kilometrii, alimenta combinatul. Etilena
este o substan&#539;&#259; inflamabil&#259; &#537;i nu poate fi adus&#259; pe alt&#259; cale, decât prin
conduct&#259;. Ele au func&#539;ionat integral. În momentul în care s-a vândut Petromul, statul român a f&#259;cut
una dintre cele mai mari gre&#537;eli manageriale. L-a dat cu tot cu sec&#539;ia Arpechim. OMV-ul,
urm&#259;rindu-&#537;i scopul, a numit un administrator care i-a prins &#537;i, în doi ani, le-a vândut etilena &#537;i
propilena de care ei aveau nevoie la o cota&#539;ie tripl&#259;. Cota&#539;ia la nivel mondial pe etilen&#259; &#537;i
propilen&#259; era de 400 de euro pe ton&#259;, dar OMV-ul o vindea cu 1200 de euro. Suma investit&#259; de
c&#259;tre OMV pentru achizi&#539;ionarea Petromului ar fi trebuit s&#259; fie recuperat&#259; în 20-30 de ani,
îns&#259; s-a reu&#537;it în doar trei ani, prin prisma tripl&#259;rii pre&#539;ului tonei de etilen&#259; &#537;i
propilen&#259;. Astfel a început declinul combinatului, anii de referin&#539;&#259; fiind 2006-2007. Sec&#539;ia
Arpechim este împ&#259;r&#539;it&#259; în Rafin&#259;rie &#537;i Piroliz&#259;. Oltchim a reu&#537;i
cump&#259;rarea Pirolizei, în 2010, dup&#259; patru ani de negocieri, contra sumei de 13 milioane de euro, acesta fiind
cel mai mare eveniment de pe pia&#539;a de fuziuni &#537;i achizi&#539;ii din România. În acest fel, combinatul
&#537;i-a asigurat transferul activit&#259;&#539;ilor petrochimice din cadrul Arpechim. Dar, cealalt&#259;
jum&#259;tate a Arpechimului, Rafin&#259;ria, a r&#259;mas în posesia OMV-ului. "Cu toate c&#259; sec&#539;ia nu
mai este folosit&#259; de ani buni de c&#259;tre proprietari, OMV a jucat ca un adev&#259;rat afacerist &#537;i a
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a&#537;teptat momentul în care Oltchim a dorit s&#259; cumpere Rafin&#259;ria, cea care îi ofera materiile prime:
etilena &#537;i propilena. Pre&#539;ul cerut a fost îns&#259; mult prea mare, în jur de 300.000.000 de euro, bani de
care combinatul nu a dispus. Acesta a fost punctul culminant al declan&#537;&#259;rii declinului combinatului Oltchim",
a sus&#539;inut unul dintre oamenii importan&#539;i ai combinatului vâlcean, sub protec&#539;ia anonimatului. Statul
român este proprietar, prin de&#539;inerea a 54% din ac&#539;iuni. Datoriile înregistrate de Oltchim au fost
pl&#259;tite de Stat, prin plata a sute de milioane de euro. S-a propus majorarea capitalului social, cu aceast&#259;
datorie. Adic&#259;, Statul s&#259;-&#537;i ridice cota de participare de la 54% la 80%, cât ar veni propor&#539;ional. 
Conducerea combinatului a depus documentele necesare major&#259;rii capitalului social la Bruxelles, pentru a nu fi
considerat ajutor de stat. Îns&#259;, aici a intervenit influen&#539;a pe care Germania o are la Comisia
European&#259;, deoarece a durat nu mai pu&#539;in de trei ani de zile pân&#259; când s-a primit un r&#259;spuns de
la oficialii europeni. Astfel, în luna ianuarie a acestui an, Comisia European&#259; a aprobat conversia. Cu toate astea,
nici pân&#259; în prezent, opera&#539;iunea nu a fost realizat&#259;, chiar dac&#259; s-a oferit inclusiv un card de
dobând&#259;. Statul român a avut întotdeauna o r&#259;spundere fundamental&#259; din punct de vedere
managerial &#537;i decizional, fiind ac&#539;ionar majoritar, care de&#539;ine 54% din capitalul social. V&#259;zând
datoriile înregistrate de combinat &#537;i urm&#259;rind tot declinul, statul nu &#537;i-a respectat atribu&#539;iunile.
Prima m&#259;sur&#259; ar fi &#539;inut de schimbarea conducerii combinatului, îns&#259; fiecare partid aflat la
guvernare î&#537;i numea proprii oameni în Consiliile de Administra&#539;ie, persoane slab preg&#259;tite, atât
managerial, cât &#537;i decizional. 
 Continuare ...  
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