Vocea Rusiei, despre privatizarea Oltchim: Tăcerea lui Băsescu este suspectă
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Privatizarea combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea ocupă un loc fruntaș pe lista de ”ciudățenii” a României, iar dimens
neserioasă, balcanică, și pur românească a scandalului acestei privatizări nu poate ascunde anumite elemente grave
posibile consecințe teribile pentru economia și stabilitatea politică a acestei țări, susține postul de radio Vocea Rusie
consideră suspectă lipsa vreunei reacții din partea președintelui Traian Băsescu de la aﬂarea veștii că Dan Diacone
câștigat licitația de vineri.

Jurnaliștii postului de radio Vocea Rusiei susțin într-un amplu material intitulat ”Privatizarea Oltchim - capitalismul nu cre
minuni”, că România conﬁrmă că rămâne un tărâm al faptelor bizare, iar privatizarea combinatului vâlcean ocupă un loc frun
lista de ciudățenii a acestei țări. Dacă Dan Diaconescu nu ar plăti cele 203 milioane pentru titlurile deţinute de stat la Oltchim,
mai ales Guvernul Ponta va încasa o lovitură foarte puternică, însă, deși ”interesele poporului român nu se regăsesc în acest s
și oricare ar fi deznodământul, perdanții vor fi cetățenii români", precizează Vocea Rusiei.

Potrivit postului de radio, ”dimensiunea neserioasă, balcanică, și pur românească a scandalului privatizării Combinatului O
Râmnicu Vâlcea nu poate să ascundă câteva elemente grave și cu posibile consecințe teribile pentru economia și stabilitatea p
a României”,

”În primul rând, apelul insistent la ”interesele poporului” făcut atât de câștigătorul licitației, Dan Diaconescu, dar și de
ministru Victor Ponta”, potrivit căruia cel care a participat la licitație trebuie să depună banii în zece zile, ﬁind vorba de viitoru
de oameni, ”dezvăluie faptul că privatizarea combinatului prezintă un interes electoral și mai puțin economic pentru cei imp
se arată în analiza postului de radio.

Potrivit sursei citate, în cazul unui eșec al privatizării - dacă nu vor fi depuși banii de către patronul OTV - Dan Diaconescu nu riscă foarte mult, deoarece există șans
să câștige capital politic, dacă electoratul său, ”"crescut" fiind în cultul senzaționalului și teoriei conspirației, va accepta total explicațiile despre "conspirația ciocoilor
întinsă poporului" etc." , însă "Guvernul Ponta va fi silit să înregistreze eșecul privatizării în lista deja lungă a erorilor comise”.

Totodată, eșecul privatizării Oltchim nu va emite un semnal bun pentru investitorii serioși, ”care observă cu mare atenție mi
din economia românească și care manifestă un scepticism tot mai mare în a investi capital în România”, ceea ce s-ar putea ﬁna
”scăderea ratingului de țară, scăderea prețului altor obiective economice aﬂate pe lista de privatizare, renunțarea la invest

partea unor investitori etc.”

Nu în ultimul rând, susține Vocea Rusiei, eșecul acestei privatizări ”va provoca reacții dure împotriva guvernului Ponta din
FMI și a Comisiei Europene. "Lista păcatelor" împotriva principiilor democrației de tip unional-european va ﬁ complet
constatarea că România este incapabilă să-și privatizeze singură întreprinderile care provoacă pierderi economiei naționale”.

”Consecințele electorale pentru USL vor ﬁ deosebit de grave”, concluzionează postul de radio, care aﬁrmă că cei care vor be
de acest eșec vor ﬁ democrat-liberalii ”și eventual, președintele Traian Băsescu - care până la ora când a fost scris acest artico
reacționat la vestea câștigării licitației de către Dan Diaconescu, o tăcere cel puțin ciudată dacă avem în vedere cât de implicat
președintele în toate marile acțiuni de privatizare, în dorința de a respecta acordurile semnate cu FMI și Uniunea Europeană".

Vocea Rusiei lansează câteva posibile teorii despre ce reprezintă cu adevărat câștigarea licitației de privatizare Oltchim de cătr
Diaconescu: "O capcană teribilă și complexă întinsă guvernului Victor Ponta și USL, o acțiune de îndepărtare a unor inve
pentru favorizarea unui investitor ocult, o acțiune electorală extremă? Vom vedea. Știm însă foarte clar un lucru: inte
poporului român nu se regăsesc în acest scandal și oricare ar ﬁ deznodământul, perdanții vor ﬁ cetățenii români", conchide
Rusiei.

