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Pentru Grupul Raiffeisen International anul 2008 a fost marcat atat de rezultate record – in 
contrast cu rezultatele altor grupuri bancare  - cat si de deteriorarea mediului economic. In pofida 
tendintei generale negative din cea de a doua parte a anului, am realizat un profit consolidat de 
982 milioane de euro, cu 17% mai mare decat in 2007. 

In mod inevitabil, la acest moment intreaga regiune a Europei Centrale si de Est (ECE) este 
afectata de criza financiara globala si, pe ansamblu, va inregistra rate negative de crestere. Cu 
toate acestea, datorita faptului ca procesul de reducere a decalajului economic va continua, 
analistii Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) anticipeaza ca relansarea acestei regiuni va 
fi mai pronuntata decat cea a Europei Occidentale, iar acest lucru va fi vizibil incepand din 2010. 

In mod similar, era inevitabil ca Raiffeisen International sa fie afectat de evolutiile economice 
globale. Grupul nostru este concentrat exclusiv pe ECE din ratiuni intemeiate: ECE este spatiul in 
care o banca de incredere poate dezvolta afaceri durabile, iar acest lucru ramane un adevar 
valabil atat pentru prezent, cat si pentru viitor. Produsele noastre raspund nevoilor tuturor 
grupurilor de clienti, iar cei aproximativ 15 milioane de clienti ai nostri ofera o baza solida, 
diversificata, pentru activitatile noastre. Acestor clienti le ramanem fideli, acum mai mult ca 
oricand. Intelegem ca sunt afectati de criza in nenumarate feluri si ii vom sprijini sa o depaseasca 
cat mai bine cu putinta.   

Este evident ca in viitorul apropiat nu vom mai intalni ratele de crestere din ultimii ani, nici pe 
pietele locale, nici la nivelul Grupului. Totusi, bancile noastre din regiune au atat mijloacele 
financiare, cat si structurale de a face fata crizei. Actuala modificare a situatiei economice 
globale ne-a determinat sa ne concentram si mai mult pe calitatea activelor, pe care vom continua 
sa o imbunatatim la nivelul intregului Grup. Pentru a indeplini cat mai bine acest obiectiv, piesa 
de rezistenta a planului nostru de actiune o constituie o politica de risc ajustata la noul mediu. 
Alte masuri au in vedere cresterea eficientei si dezvoltarea permanenta a segmentului de retail, in 
special prin promovarea in continuare a produselor de economisire. 

Ma bucur ca am facut progrese substantiale din acest punct de vedere si sunt increzator ca 
aceasta evolutie se va mentine si in anul 2009, multumita increderii pe care ne-o acorda clientii 
nostri! 

In ceea ce priveste Raiffeisen Bank S.A., aceasta si-a continuat evolutia de succes in anul 2008. 
Acest lucru este remarcabil, avand in vedere faptul ca anul trecut a fost unul cu mari provocari 
pentru sectorul financial la nivel mondial. Astfel, succesul nostru in 2008 reprezinta o confirmare 
a corectitudinii strategiei noastre si a prudentei manifestate de conducerea bancii. 

In cursul anului 2008, Consiliul de Supraveghere s-a intrunit de patru ori. Directoratul Raiffeisen 
Bank i-a informat pe membrii Consiliului de Supraveghere complet si la timp cu privire la toate 



 

 

aspectele relevante referitoare la dezvoltarea activitatii bancii, iar Consiliul de Supraveghere a 
asigurat Directoratului intregul sprijin in urmarirea indeplinirii obiectivelor ambitioase destinate 
cresterii valorii companiei si a rezultatelor asteptate de catre actionari. 

Membrii Comitetului de Audit (domnii Heinz Wiedner si Martin Grüll) si ai Comitetului de 
Remuneratie (domnii Herbert Stepic si Heinz Wiedner) au informat periodic Consiliul de 
Supraveghere in legatura cu activitatea acestor comitete. Pozitia de membru independent in 
Consiliul de Supraveghere a fost vacanta; odata ales, membrul independent al Consiliului va 
participa la lucrarile fiecaruia dintre cele doua comitete. 

Pe parcursul celor patru sedinte desfasurate anul trecut, Comitetul de Audit a aprobat planurile de 
audit pe baza carora se desfasoara activitatea de audit intern in Raiffeisen Bank S.A. si a 
analizat rapoartele misiunilor de audit efectuate in anul 2008, aproband recomandarile continute 
de acestea. 

Comitetul de Remuneratie a implementat Hotararea AGAO nr. 5 din 29 aprilie 2008 privind 
remuneratia anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si remuneratia membrilor 
Directoratului. 

Consiliul de Supraveghere este de acord cu rapoartele Directoratului asupra situatiilor financiare 
ale bancii aferente exercitiului financiar al anului 2008 (consolidate, intocmite in conformitate cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiara si individuale, intocmite in conformitate cu 
standardele locale de contabilitate) precum si cu propunerea Directoratului privind repartizarea 
profitului. 

Consiliul de Supraveghere isi exprima multumirile si deosebita apreciere fata de membrii 
Directoratului, precum si fata de echipa de conducere si intreg personalul Raiffeisen Bank S.A. 
pentru munca si daruirea manifestate de-a lungul anului 2008. 
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