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Economia
Spaniei s-a
contractat
cu 0,4% în
trimestrul doi

Recesiunea din Spania s-a agravat
în trimestrul al doilea, pe fondul mã-
surilor guvernamentale de austerita-
te menite sã reducã deficitul bugetar
al þãrii, astfel cã PIB-ul s-a contractat
cu 0,4% faþã de primele trei luni ale
anului, potrivit datelor Institutului
Naþional de Statisticã.

În primul trimestru, declinul eco-
nomic a fost de 0,3%, transmite Blo-
omberg.

Premierul
Mariano Ra-
joy a anunþat,
luna trecutã,
cã economia
Spaniei nu va
reveni la creº-
tere anul vii-
tor, aºa cum
anticipa ini-
þial, în condi-
þiile în care a
prezentat mã-

suri de reducere a cheltuieilor echi-
valente cu 15% din PIB, aplicabile
pânã în 2014. Cheltuielile de con-
sum au scãzut cu 1% în trimestrul al
doilea, investiþiile cu 3%, iar cheltu-
ielile guvernamentale cu 0,7%.
Exporturile de bunuri ºi servicii au
avansat cu 1,6%.

Economia Spaniei a înregistrat
anul trecut o creºtere de 0,4%, sub
ritmul de 0,7% anunþat iniþial de au-
toritãþi.

(Citiþi detalii în pagina 16)

PIPEREA DESPRE COCOR:

“Manipulare masivã
ºi naivã”

Avocatul Gheorghe Piperea
ne-a declarat: “Este mani-
pulare de piaþã masivã ºi

naivã. Antecontractul poate fi anu-
lat, pânã la semnarea propriu-zisã a
tranzacþionãrii acelor spaþii, care
este fixatã pentru 2015, cu atât mai
mult cu cât acesta este atât de prost
fãcut. Practic, cel care a cumpãrat a
primit o donaþie, din moment ce pla-
ta se face într-o perioadã atât de
mare de timp”.

Domnia sa este de pãrere cã inte-
resele, în acest caz, sunt sã lase im-
presia cã s-a vândut la un preþ uriaº:
“Se dã impresia cã s-a realizat o tran-
zacþie cu o valoare mare, fãcutã bine
ºi venitã ca o soluþie pentru acþionari,
în vederea achitãrii unei pãrþi din
creditul la BCR, dar, în realitate, nu
este altceva decât o dona-
þie”.

Florea Popescu,
preºedinte CA
“Cocor”:
“Cumpãrãtorul
spaþiilor Cocor va
deveni proprietar,
doar dupã achitarea
celor 4 milioane de
euro”

Actul de vânzare-cum-
pãrare pentru cei 196 de
metri pãtraþi urmeazã sã fie
semnat în luna octombrie,
dupãcumaratã raportul Co-
cor remis cãtre BVB. Plata
sumei urmeazã sã fie efec-
tuatã în 33 de rate, a câte

110.000 de euro fiecare, cumpãrãtorul
fiind nevoit sã achite un avans de circa
333.000 de euro pentru spaþiile nego-
ciate.

Contactaþi de ziarul BURSA, re-
prezentanþii Cocor SA nu au dorit sã
ofere informaþii despre cum ºi când
vor fi încasaþi banii, dar ne-au decla-
rat: „Vânzãtorul nu are niciun risc la
aceastã tranzacþie, întrucât dreptul
de proprietate se va transmite doar
dupã încasarea integralã a preþului.
Alte detalii rãmân confidenþiale,
fiind parte dintr-un contract între
pãrþi”, puncteazã Florea Popescu,
preºedintele Consiliului de Adminis-
traþie Cocor SA Bucureºti.

MIHAELA DALAR STANCA

(continuare în pagina 13)

SINDICALIªTII DE LA MECHEL - CÂMPIA TURZII:

“Contractul cu Mechel
trebuie desfiinþat”
l Sindicaliºtii pregãtesc un protest de amploare l “Vom bloca intrarea în
combinat, dacã administraþia Mechel continuã sã transforme utilajele în fier
vechi” l “Am sesizat AVAS încã din 2006 asupra situaþiei din Mechel-Câmpia
Turzii. Nimic nu s-a întâmplat!” lMiza secþiei “Forjã de Blocuri ºi Bare”
(Mechel Târgoviºte), care deservea inclusiv industria militarã, a fost pierdutã

A
tmosfera de la combina-
tul Mechel din Câmpia
Turzii devine din ce în
ce mai încordatã.

În urma unei solicitãri trimise de
Sindicatul Industria Sârmei din
Câmpia Turzii ºi de prefectura din
Cluj cãtre Victor Ponta ºi miniºtrii de
resort, ieri a avut loc o întâlnire la faþa
locului, cu participarea ministrului de-
legatpentruDialogSocial,LiviuPop.

Domnia sa a anunþat cã Guvernul
va analiza contractul de privatizare a
combinatului metalurgic Industria

Sârmei Câmpia Turzii (devenit, în
2003, Mechel Câmpia Turzii),
având în vedere numeroasele semne
de întrebare pe care le ridicã acest
document: “Existã semne de între-
bare legate de privatizarea combina-
tului Mechel Câmpia Turzii în anul
2003 ºi de activitatea desfãºuratã
aici, fiind aplicate decizii luate în
altã parte. Sunt semne cã acest con-
tract nu ar fi fost respectat. La nivelul
Guvernului suntem obligaþi sã fa-
cem primii paºi ºi vom avea o discu-
þie cu miniºtrii Economiei, Finanþe-

lor, Mediului, Autoritatea pentru Va-
lorificarea Activelor Statului
(AVAS) pentru a vedea care este si-
tuaþia contractului de privatizare ºi a
consecinþelor acestuia. Dacã se vor
constata elemente de nereguli vor fi
sesizate organele statului - dacã este
vorba de concurenþã neloialã, abuz
în funcþie, neglijenþã în serviciu.
Vom încerca desecretizarea acestui
contract”.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 13)
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Mihai Voicu: “Suntem interesaþi
sã penetrãm piaþa Rusiei cu
produse româneºti”
Interviu cu domnul Mihai Voicu, ministru delegat pentru Mediul de Afaceri

l “Strategia Naþionalã de Export a pus accentul pe stimularea ºi dezvoltarea
exportului, în special pe pieþele din afara UE”

Reporter: Cât ºi cum
a ajutat Strategia Naþio-
nalã de Export a Româ-
niei firmele din Româ-
nia ºi România în an-
samblu? Existã o eva-
luare a acestei strategii?
Consideraþi cã a fost o
idee bunã?

Mihai Voicu: Strate-
gia Naþionalã de Export
(SNE) este un document
care se elaboreazã perio-
dic în parteneriat cu
structurile asociative ale
mediului de afaceri prin
Consiliul de Export
(CEx). CEx, o structurã
de parteneriat public pri-
vat cu secretariatul în
MECMA, Direcþia dez-
voltare Export, este man-
datat legal sã armonizeze
diverse strategii sectoria-
le ºi intersectoriale într-o
strategie naþionalã.

Considerãm cã ela-
borarea SNE în parteneriat cu me-
diile de afaceri prin Consiliul de
Export este o bunã practicã, apre-
ciatã internaþional (Centrul Interna-
þional de Comerþ – Geneva a susþi-

nut aceastã iniþiativã încã de la
înfiinþarea în 2004 a Cex), care a
condus la dezvoltarea unui export
mai competitiv. Astfel, exportul
românesc a fost indicatorul ma-

cro-economic care a
avut evoluþii bune chiar
ºi în anii de crizã.

Reporter: Care sunt
relaþiile comerciale ºi de
afaceri cu Rusia? Existã
vreo strategie de intrare
pe pieþele non-UE?

Mihai Voicu: Strate-
gia Naþionalã de Export
(SNE) a pus accentul pe
stimularea ºi dezvoltarea
exportului, în special pe
pieþele din afara UE,
având ca pieþe þintã im-
portante: Rusia ºi þãrile
spaþiului ex-sovietic,
Orientul Mijlociu, Chi-
na, India, Brazilia.

Strategia de intrare pe
aceste pieþe are în vede-
re o susþinere consisten-
tã a prezenþei lor pe pia-
þã prin participarea la
târguri ºi misiuni econo-
mice sau furnizarea cã-
tre mediile de afaceri de

informaþii ºi oportunitãþi de piaþã.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

DUPÃ ANI DE CHIN

În sfârºit, Zaremba
satisfãcut de Vulpescu
Noul anunþ de privatizare a

Oltchim, publicat în aceastã
sãptãmânã de Ministerul

Economiei, prin Oficiul Participaþii-
lor Statului ºi Privatizãrii în Indus-
trie, pare cã îl satisface pe repre-
zentantul PCC, acþionarul minori-
tar al combinatului de la Râmnicu
Vâlcea, dupã ani de zile de reacþii
virulente împotriva acþionarului
majoritar.

Astfel, Wojciech Zaremba, repre-
zentantul PCC SE pentru România,
ne-a declarat: “PCC SE salutã recen-
tele evoluþii pozitive ºi eforturile fã-
cute de cãtre statul român de a gãsi
soluþii pentru a creºte ºansele unei
privatizãri de succes la Oltchim.
Este pãcat cã o astfel de soluþie nu a
fost gãsitã cu câþiva ani în urmã, pen-
tru cã ar fi salvat timpul, banii ºi
eforturile tuturor pãrþilor implicate,
iar Oltchim ar fi fost într-o stare mult
mai bunã astãzi”.

Este interesantã actuala poziþie a

PCC, în condiþiile în care, sãptãmâna
trecutã, acþionarul minoritar al
Oltchim a transmis un comunicat de
presã prin care ºi-a arãtat consterna-
rea faþã de ºeful OPSPI care, potrivit
PCC, “a dezvãluit în presã informaþii
confidenþiale privind procesul de
privatizare a combinatului, negocie-
rile derulate cu PCC ºi mai mult
decât atât a diseminat informaþii fal-

se”. În acelaºi comunicat, PCC a
anunþat cã va lua în considerare ac-
þionarea în instanþã a statului român
pentru încãlcarea legii privatizãrii ºi
pentru prejudicii cauzate poziþiei
PCC în cadrul procesului de privati-
zare.

ANCUÞA  STANCIU

(continuare în pagina 6)

Cocor SA Bucureºti, companie listatã pe piaþa Rasdaq, a anunþat ieri cã douã dintre
spaþiile comerciale deþinute de companie, cu o suprafaþã totalã de 196 de metri pãtraþi,
ºi amplasate în Piaþa Unirii, au fost vândute cu puþin peste 20.000 de euro metrul pã-
trat, valoarea tranzacþiei atingând aproape patru milioane de euro. În realitate, com-
pania a încheiat douã antecontracte pânã la acest moment, acestea nefiind nici mãcar
aprobate de acþionari. Potrivit unui raport al companiei, publicat de Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB), contractul de vânzare-cumpãrare urmeazã sã fie semnat abia peste trei
ani, în 2015. Atât preþul negociat pentru metrul pãtrat – care este suspect de mare
pentru piaþa din þara noastrã - cât ºi faptul cã reprezentanþii companiei nu au oferit de-
talii despre tranzacþie, dau de bãnuit avocaþilor.

În aceastã clãdire se aflã imobilele
anunþate ca vândute de cãtre Cocor SA.


