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STUDIU

Bãncile de
investiþii trebuie
sã-ºi reducã
bilanþurile cu 1.000
miliarde dolari

Bãncile de investiþii trebuie sã ia
decizii dure, sã renunþe la afacerile
cu probleme ºi sã-ºi reducã bilanþuri-
le cu 1.000 de miliarde de dolari
(aproape o zecime) pentru majorarea
profitabilitãþii lor, conform unui ra-
port publicat ieri de “Morgan Stan-
ley” ºi “Oliver Wyman”.

Documentul aratã cã perspective-
le bãncilor europene, în special, sunt
provocatoare, iar aceste societãþi vor
continua, probabil, sã piardã cotã de
piaþã în favoarea rivalilor mai mari
din SUA.

Analiºtii “Morgan Stanley” ºi
“Oliver Wyman” spun cã bãncile de
investiþii trebuie sã-ºi reducã bilan-
þurile cu aproximativ 8%, chiar dacã
le-au diminuat cu o cincime în ulti-
mii patru ani, ºi sã aloce încã 5-7%
cãtre cele mai profitabile domenii de
afaceri.

Rentabilitatea capitalului propriu
în industria bancarã ar trebui sã se re-
dreseze la 12-14% pânã în 2016, de
la 6% în 2013, dacã instituþiile de
credit implementeazã modificãri în
privinþa veniturilor fixe, a acþiunilor
ºi serviciilor de consultanþã ºi dacã
îºi micºoreazã costurile, apreciazã
autorii studiului.

Conform analizei, reglementãri-
le mai dure ale autoritãþilor vor
afecta în special “Deutsche Bank”
ºi “Barclays”.

V.R.

Oribilul rezultat
al sondajului Raiffeisen Bank
R

aiffeisen Bank deruleazã
zilele acestea o campanie
de promovare online,
prin care se oferã sã afle

pãrerea cetãþenilor despre bancã.
Ceea ce este lãudabil, având în ve-

dere cã, potrivit cercetãrilor sociolo-
gice, încrederea cetãþenilor în siste-
mul bancar s-a deteriorat, în ultimul
timp.

Dar opiniile, în majoritatea lor,
sunt nefavorabile la adresa bãncii, a
produselor ºi serviciilor oferite de
Raiffeisen Bank.

Într-un clip publicitar, preºedinte-
le Raiffeisen Bank susþine: “Deloc
întâmplãtor, Raiffeisen Bank a fost
desemnatã cea mai bunã bancã din
România, în 2012 ºi 2013, distincþii
acordate de 1, 2, 3, 4 publicaþii de
prestigiu din strãinãtate (…) Dar ce
conteazã cel mai mult este sã ºtim cã
ºi dumneavoastrã (n.r publicul) sun-
teþi de aceeaºi pãrere”.

Aºa cã reprezentanþii marketingu-
lui de la Raiffeisen Bank au purces la
o campanie de marketing online,
care s-a desfãºurat, atât pe anumite
bloguri, cât ºi pe Facebook, cu sco-
pul sã-i îndemne pe oameni, foºti sau
actuali clienþi ai bãncii, sã-ºi expri-
me opinia cu privire la serviciile ofe-
rite de aceasta.

Una dintre “gazdele” campaniei a
fost Zoso (www.zoso.ro), unul din-
tre cei mai cunoscuþi bloggeri de la
noi din þarã.

Acesta a scris pe blogul sãu:
“Raiffeisen vrea sã afle ce înseam-
nã ea ca bancã pentru clienþi, pen-

tru oamenii care se intersecteazã
zilnic cu banca, cu operaþiunile ºi
cu salariaþii ei. Vrea feedback, vrea
sã afle pãrerea utilizatorilor «la
cald» ºi m-a provocat pe mine sã
întreb «Ce reprezintã Raiffeisen
pentru t ine?». Campania se
desfãºoarã online ºi pe Facebook,
dureazã o sãptãmânã, premiul fiind
un Sony NEX-5”.

De la comentarii de genul “niºte
nesimþiþi” (Croif), ºi “pentru mine,
Raiffeisen înseamnã bancomate
încete º i comisioane mar i”
(mIKE), la cele precum “Raiffei-

sen este una din bãncile cu servicii
bune, personal preponderent OK”
(Cristian Banu) ºi “eu sunt mulþu-
mit de serviciile Raiffeisen” (Dan),
oamenii ºi-au exprimat opiniile
(peste 50 la numãr) argumentat,
îndemnaþi fie de posibilitatea câºti-
gãrii unui aparat foto, fie de dragul
exerciþiului.

Cu toate acestea, majoritatea
opiniilor exprimate au fost defavo-
rabile bãncii, persoanele care au
criticat serviciile bãncii primind
zeci ºi sute de like-uri (57, 70,
124). În cazul comentariilor favo-

rabile bãncii, like-urile au fost mult
mai puþine (1, 6, 7).

Unii cititori au observat: “Nu
cred cã e o idee bunã sã deschizi su-
biectul «bãnci» într-un post/adver-
torial. N-are cum sã fie de bine în
comentarii” (add). Un alt comenta-
tor spune: “N-am sã-i înþeleg nicio-
datã pe oamenii de marketing de la
bãnci. Te învaþã, cred, în primul an
de facultate cum îþi aduni informa-
þiile de genul ãsta: se numeºte cer-
cetare de piaþã ºi se face de compa-
nii specializate” (IQ).

Probabil, simþindu-se uºor vino-
vaþi de amploarea dezbaterii, repre-
zentanþii bãncii au încercat sã mai
dreagã busuiocul, rãspunzând,
punctual, la o parte dintre nemulþu-
mirile exprimate: “Vã mulþumim tu-
turor pentru comentariile de pe blog.
În esenþã, acesta este lucrul pe care
l-am urmãrit prin campania «Impor-
tant este ce spui tu», respectiv sã
aflãm pãrerea realã a clienþilor despre
bancã, bunã sau rea, ºi nu neapãrat sã
colectãm laude, eventual din cele ne-
verosimile. Ca echipã, ni se pare cã
este mai bine sã completãm studiile
de piaþã ºi focus grupurile prin cam-
panii ca aceasta”, au declarat oficia-
lii Raiffesen în introducerea comen-
tariului.

De unde fusese conceputã drept
“campanie de promovare”, ea a de-
venit un sondaj cu rezultate extrem
de crude.

Imaginea Raiffeisen în rândul pu-
blicului pare un dezastru, indiferent
de premiile primite de bancã. (R.V.)

Miracolul redresãrii Irlandei
nu vrea sã se transforme în realitate

Sub acoperirea conve-
nabilã a crizei din
Ucraina, situaþia eco-

nomicã din Europa conti-
nuã sã se deterioreze. Evo-
luþia Irlandei, þarã grav
afectatã de criza financiarã
globalã, reprezintã unul
dintre semnalele acestei tendinþe,
în ciuda declaraþiilor optimiste

ale oficialilor europenei ºi a
finalizãrii acordurilor finan-
ciare cu organizaþiile inter-
naþionale.

Este adevãrat cã s-a înregi-
strat o scãdere puternicã a co-
sturilor de finanþare ale gu-
vernului, iar autoritãþile de la

Dublin se pot lãuda cu noi emisiuni
de obligaþiuni, dar este suficient

pentru a proclama sfârºitul crizei?
Nici pe departe. Morgan Kelly,

profesor de economie la University
College Dublin, a avertizat recent,
într-un articol din Irish Times, cã
“adevãrata crizã economicã va înce-
pe când se va opri creditul de la
BCE”.

Va fi ascultat profesorul Kelly de
aceastã datã, având în vedere cã
avertismentele sale din urmã cu
câþiva ani, înainte de explozia bulei
imobiliare din Irlanda, au fost igno-
rate?

Declaraþiile profesorului irlandez
vin pe fondul unei scãderi semnifi-
cative neaºteptate a Produsului
Intern Brut în T4 2013, cu o ratã tri-
mestrialã de 2,2%, care a determi-
nat transformarea unei creºteri
anuale de 2,9% în T3 2013 într-un
declin de 1,2% în ultima parte a
anului (vezi grafic) ºi o contracþie
de 0,3% pentru întreg anul.

(continuare în pagina 2)

NICOLAE CINTEZÃ:

“BNR va sesiza DIICOT cu privire la
vânzarea de acþiuni ale Bãncii Carpatica”

Banca Naþionalã a României
(BNR) urmeazã sã sesizeze
Direcþia de Investigare a

Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism (DIICOT)
cu privire la vânzarea a aproape
9,96% din acþiunile Bãncii Comer-
ciale Carpatica (BCC) de cãtre
Corneliu Tãnase, ne-a declarat di-
rectorul Direcþiei Supraveghere din
cadrul Bãncii Centrale, Nicolae
Cintezã.

Domnia sa ne-a explicat cã BNR
are suficiente dovezi pentru a extin-
de grupul de acþionari BCC care ac-
þioneazã concertat, cu includerea ce-

lor doi cumpãrãtori ai titlurilor
vândute de Corneliu Tãnase.

Banca Centralã suspecteazã ºi cã,
prin operaþiunile în cauzã, ar fi avut
loc o manipulare a pieþei de capital,

pentru cã domnul Tãnase le-ar fi ofe-
rit celor doi resursele necesare pen-
tru cumpãrarea acþiunilor în cauzã,
ne-a mai precizat Nicolae Cintezã.

ªeful Supravegherii din BNR ne
declarase, miercuri, cã instituþia ana-
liza vânzarea realizatã sãptãmâna
trecutã.

Sãptãmâna trecutã, BNR a sus-
pendat drepturile de vot ale lui Ilie
Carabulea ºi Corneliu Tãnase ºi
le-a interzis acestora sã mai cum-
pere titluri BCC.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)

Bîlteanu se gândeºte
sã conteste concertarea
de la SIF Banat-Criºana

Dragoº Bîlteanu, preºedintele
SIF1 Banat-Criºana, are în
vedere contestarea decizii-

lor Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF), prin care a fost sta-
bilitã concertarea grupului format
din ºeful SIF1, El Lakis Najib ºi
companiile Romenergo, Smalling ºi
Gardner (înregistrate în Cipru).

ASF a obligat acþionarii prezumaþi
cã acþioneazã în
mod concertat în
legãturã cu emi-
tentul SIF Banat-Criºana sã vândã
6,72% din titlurile SIF1 ºi sã se
încadreze, astfel, în limita de deþi-
nere, de 5%, în termen de trei luni
de zile.

Totodatã, ASF a dispus limitarea
drepturilor de vot ale grupului
respectiv.

Întrebat dacã are în vedere con-
testarea deciziilor Autoritãþii, Dra-
goº Bîlteanu ne-a declarat: “Da.

Pentru cã altfel se instituie o nouã re-
gulã abuzivã - ºi anume cã membrii
CA ai unui SIF sunt implicit ºi defi-
nitiv persoane care acþioneazã con-
certat. Ar însemna cã, dacã doi acþio-
nari vor avea fiecare câte un repre-
zentant în CA al unei SIF, din mo-
mentul numirii acestora, acþionarii
respectivi devin concertaþi ºi trebuie
sã îºi reducã participaþia. Sau, mai pe

scurt, toþi acþio-
narii care vor
vota alegerea

membrilor CAnu vor mai putea deþi-
ne ulterior mai mult de 5%”.

La stabilirea concertãrii, ASF a
avut în vedere cã Smalling Limited
ºi Gardner Limited au cumpãrat ac-
þiuni SIF Banat-Criºana cu bani
împrumutaþi de la firma Cahuita Li-
mited.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)
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Marii consumatori
de energie ºi gaze
l-au convins pe Ponta
l Guvernul ar vrea sã renunþe la majorarea
preþului gazelor

Premierul Victor Ponta anali-
zeazã posibilitatea renunþãrii
la calendarul de creºtere tri-

mestrialã a preþului gazelor pentru
consumatorii industriali, potrivit
unor surse din piaþã. Astfel, Guver-
nul ar înclina, pentru a veni în spriji-
nul industriei, cãtre varianta ca pre-
þul gazelor sã fie stabilit liber pe pia-
þã, în funcþie de cerere ºi ofertã, fãrã
ca autoritãþile sã mai impunã pro-
centele de creºtere agreate cu orga-
nismele financiare internaþionale,
potrivit surselor noastre.

„Pe fondul scãderii acce-
lerate a consumului, preþul
stabilit liber ar urma sã
rãmânã în jurul nivelului ac-
tual de 230 de dolari pe mia
de metri cubi pentru produc-
þia internã. Importurile de
gaze cunosc un trend descrescãtor
din cauza scãderii cererii din toatã
Europa, iar respectarea calendarului
ar însemna ca preþul gazelor interne
sã sarã peste media cotaþiilor”, mai
afirmã sursele noastre.

Marii consumatori de gaze, care
activeazã deja pe piaþa liberã, se
plâng cã preþul lor creºte în ritmul
celui reglementat. Sursele noastre
ne-au explicat: „De vinã este ordo-
nanþa de Urgenþã 7/2013 care obligã
piaþa liberã de gaze sã funcþioneze
dupã cea reglementatã. Guvernul
aplicã o taxã de 60% pentru produ-
cãtorii de gaze, iar acest impozit þine
cont de calendarul de liberalizare, nu
de preþurile negociate liber”.

În ºedinþa de Guvern de miercuri,
Victor Ponta a declarat: „Am avut
încã o discuþie cu toþi cei implicaþi, în
aºa fel încât luni sã prezint în Parla-
ment, Camerei Deputaþilor, ºi mier-
curi în ºedinþa de guvern sã adoptãm
toate actele normative necesare pen-
tru a face un pachet de stimulare în
zona energiei pentru industrie, pentru
producãtorii naþionali. S-a rezolvat
problema cu legea energiei referitoa-
re la certificatele verzi. De altfel, Cur-
tea Constituþionalã a ºi respins sesiza-

rea preºedintelui. Traian Bãsescu s-a
fãcut cã nu înþelege: nu era vorba de
scãzut preþul energiei, ci era vorba sã
nu se dubleze preþurile ºi, slavã Dom-
nului, nu se dubleazã. Tot luni
prezentãmºimiercuri adoptãmºicele-
lalte modificãri pentru pachetul pe
gaze, în aºa fel încât pentru toþi marii
producãtori, pentru companiile mai
mari, mai mici, sã avem ºi în 2014 un
pachet de energie la preþuri care sã îi
pãstreze competitivi ºi sã-i pãstreze în
acest trend pozitiv pe care economia
româneascã l-a avut în 2013 ºi în 2014,
chiar un pic mai bine decât în 2013”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)


