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FINANÞE
Scenariul de bazã al celei
mai mari bãnci locale dupã
active este optimist, economia României urmând sã
îºi revinã în a doua parte a
anului. Scenariul pesimist
ar fi acela în care conflictele din zona Africii ar
urca preþul petrolului,
afectând în mod negativ
exporturile, investiþiile în
infrastructurã ºi creºterea
economicã în general, a
declarat miercuri seara
Preºedintele executiv al
BCR, Dominic Bruynseels.
”Un scenariu pesimist ar fi
cã investiþiile majore în
infrastructurã sã nu fie
fãcute. Cred cã acest lucru
ar fi într-adevãr îngrijorãtor. Am susþinut mulþi
clienþi corporate în aceste
vremuri dificile ºi, mulþi
dintre aceºti clienþi, încã se
confruntã cu dificultatea
de a-ºi continua afacerea.
Aºa cã, ºi noi ºi clienþii
aºteptãm ca cererea sã
reînvie ºi sper cã piaþa va
avea o creºtere semnificativã”, a precizat Dominic
Bruynseels. În opinia executivului BCR, estimarile
de crestere economicã pentru 2011 sunt de 1,2 - 1,5%,
sub potenþialul României.
Conducerea BCR vã recomandã acþionarilor sã capi-

talizeze profitul obþinut de
bancã în 2010, aºa cum a
procedat ºi anul trecut, a
mai explicat Bruynseels.
“Din perspectiva profitului
foarte mic realizat potrivit
RAS, cred cã vom recomanda
retenþia profitului, la fel ca
anul trecut, ºi cred cã
aceastã acþiune va fi susþi nutã de Banca Naþionalã” , a
declarat executivul BCR.
Decizia va fi luatã de cãtre
acþionari, a mai spus
Bruynseels.
Întrebat despre listarea
bãncii, avînd în vedere
listarea
Fondului
Proprietatea, CEO-ul BCR
a declarat ca are rezerve in
acest moment cu privire la
apetitul investitorilor in
fata actiunilor, dincolo de
faptul ca BVB are nevoie
de o lichiditate mai consistentã pentru a susþine un
emitent ca BCR. “Cred cã
este interesant ce s-aa întâm plat cu acþiunile Fondului
Proprietatea, o companie
foarte mare recent listatã la
bursã. Au existat foarte
multe speculaþii potrivit
cãrora preþul urma sã
creascã spectaculos, dar, de
fapt, acþiunile s-aau stabilizat
la un preþ uºor sub cel de
listare. Nu cred cã existã
suficientã
lichiditate

disponibilã pe piaþã pentru
acþiuni mari. Cred cã pro blemele actuale din Orientul
Mijlociu ºi emerging market
vor face investitorii ºi mai
precauþi în a investi în acþiu ni mai degrabã decât în
obligaþiuni” ,
a
spus
Bruynseels.
Ordonanþa 50/2010 a creat
multe dezbateri ºi transparenþã, precum ºi libertatea clienþilor de a se
muta de la o bancã la alta,
dar nu putea sã reducã
dobânzile în mod administrativ, a declarat miercuri
vicepreºedintele executiv
pe retail al BCR, Oana
Petrescu. “ O r d o n a n þ a a
creat foarte multã dezbatere
publicã, o parte din ea
beneficã. Ce nu ºi-aa dorit
ordonanþa ºi ce nu poate sã
facã un act de legislaþie este
sã reducã în mod administra tiv dobânzile. Ce putea sã
facã ºi a fãcut, iar acesta
este un lucru pozitiv, este
faptul cã a creat trans parenþã ºi, în plus faþã de
aceasta, a creat libertatea
clienþilor de a se muta de la
o bancã la alta. Practic,
acum clienþii pot sã decidã
cu ce bancã vor sã facã
banking ºi sã procedeze în
consecinþã” , a spus Oana
Petrescu.

De asemenea, preºedintele
executiv al bãncii, Dominic
Bruynseels a declarat cã, în
cazul procesului cu clienþii
nemulþumiþi ai bãncii, cel
mai mult au avut de
câºtigat avocaþii acestora.
“Singurii oameni care au
câºtigat de pe urma acestei
ordonanþe au fost avocaþii.
Din pãcate clienþii au pier dut. Scopul nostru este sã
ajungem la o soluþie pe care
toatã lumea- noi ºi clienþii
noºtri - sã o considere
echitabilã. Nu vrem sã le
dãm avocaþilor ºansa sã
câºtige mai mulþi bani în
continuare. Vom încerca sã
gãsim modalitãþi prin care
sã facem acest lucru posi bil” , a spus Bruynseels.
BCR nu doreºte sã încurajeze in acest moment creditarea prin card, a spus
astãzi Oana Petrescu,
vicepreºedinte pe retail al
BCR, cea mai mare bancã
din România, întrebatî cum
vede în 2011 piaþa credit
cardurilor. ”Nu dorim sã
încurajãm în acest moment
asemenea consum. Cand
piaþa o va cere, vom veni cu
soluþii. Nu dorim ca bãncile
sã forþeze asemenea cerere
acum pentru ca nu ar fi o
creºtere sãnãtoasã”, a
declarat Oana Petrescu.
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