
INVESTIŢII CONTRA 
CURENTULUI
Deşi vorbeşte de eficientizare şi închideri de magazine, 
Octavian Radu anunţă investiţii de 10 milioane de euro 
în acest an

D e paluca Comânescu

Pentru Octavian Radu, preşedintele şi 
fondatorul RTC Holding, criza înseamnă, 
printre altele, că nu mai poate face lucruri 
“de plăcere". Pe de altă parte, este o ocazie 
perfectă pentru eficientizarea afacerilor 
unui grup care s-a extins în foarte multe 
direcţii în ultimii ani. Cu toate că este un 
fan al creşterii eficienţei, Radu a recunoscut 
că, din cauza altor priorităţi, investiţiile în 
această zonă nu au fost pe primul loc, dar 
perioada de criză este un moment mai mult 
decât favorabil pentru ele. Aşa că se vede 
nevoit să renunţe la proiecte care nu aduc 
profit. “Am renunţat să mai facem Diverta 
Magazin, pe care îl ofeream pe gratis.
Ne plăcea, dar nu ne mai permitem să îl 
facem”, a declarat Radu.

Dar asta nu înseamnă că se va opri din 
investit. “Sunt investiţii pe care le-am oprit, 
investiţii pe care le continui şi investiţii pe 
care le planific", a declarat Octavian Radu 
săptămâna trecută, la inaugurarea unei 
noi investiţii de peste 3 milioane de euro în 
ceea ce el numeşte “cel mai modem depozit 
depapetăriedin România". în următoarele 
trei săptămâni, RTC va anunţa alte trei noi 
investiţii. Potrivit lui Radu, două dintre 
acestea sunt investiţii pe nişe noi, iar cea 
de-a treia este într-un domeniu în care 
grupul are deja activităţi. El a precizat doar 
că foarte curând va face public numele unei 
reţele de magazine pe care o va prelua, iar 
valoarea totală a investiţiilor din acest an 
este de aproximativ 10 milioane de euro. 
RTC Holding are în prezent opt divizii 
principale: Diverta - rctail de carte, jocuri 
video, muzică, film. ITşi papetărie, Profficc

- distribuţie de produse pentru birou şi IT, 
Sistcc&ProCA - furnizor de soluţii şi servicii 
ITşi distribuţie IT), Rafar - retail haine, 
încălţăminte şi accesorii în franciză), Maro 
(producţie subansamble de plastic, mobi
lier şi produse de birou), Rimobi - dezvol
tare de proiecte imobiliare, TCE - curierat, 
Sebra - francize de cafenele.

Deschis în decembrie 2008, depozitul 
de papetărie este situat în Chitila, are o 
suprafaţă totală de ÎO.(XX) de metri pătraţi 
şi dispune de benzi transportoare de 
marfă în lungime totală de 2.000 de me
tri, rafturi de depozitare cu capacitate de 
25.000de locaţii şi sisteme de sortare şi 
consolidare a coletelor. Din cele trei mi
lioane investite, aproape o jumătate de mi
lion a fost investit doar în software. “Acest 

depozit este ca vi
sul unui copil ma
re. Este foarte inte
resant să vezi cum o 
iau cutiile pe bandă", 
a declarat Radu.

Finanţarea pentru noile investiţii este realizată 
de RTC prin intermediul creditelor bancare, 
“pentru că resursele proprii s-au cam terminat”

Obţinerea finanţării pentru noile proiecte 
este realizată de RTC în prezent prin credite 
bancare, “pentru că resursele proprii s-au 
cam terminat", după cum afirmă Radu. El 
se declară, îasă, mult mai puţin entuzias
mat de noi investiţii decât în anii trecuţi, 
spunând că “nu mai sunt investiţii pe care 
să mi Ie doresc”.

în ceea ce priveşte eforturile de 
eficientizare, RTC va trece la închiderea 
unor magazine care nu sunt profitabile, 
pentru că “la ora actuală sunt prea multe 
magazine în lume şi în România". în pre
zent, zece magazine Diverta din totalul de 
78 din reţeaua care acoperă 41 de oraşe 
din România, merg în pierdere, dintre 
care cinci sunt într-o situaţie extrem de 
dificilă. în aceeaşi situaţie “dureroasă", 
cum o defineşte Radu, sunt şi două-trei 
magazine deţinute de RTC în segmentul 
fashion. “Când veniturile se duc în jos, 
trebuie să scazi costurile, dacă poţi, sau 
să nu le scazi. Dacă le-ai scăzut şi totul ţ 
ine doar două luni, o să pierzi pentru ce 
ai făcut. Dacă însă nu ai făcut nimic, nu o 
să mai apuci să vezi luminiţa de la capăt”, 
spune şeful RTC.

Când vine vorba de estimări ale evoluţiei 
grupului pentru întregul an, 
Octavian Radu preferă să nu 
facă nici un pronostic. “Cine 
vorbeşte în aceste momente 
de creştere, ori minte, ori nu 
vrea să ştie, ori îi este teamă 

să spună adevărul". Crede, însă, că nici una 
dintre companiile grupului său nu va (ali
menta, pentru că se susţin reciproc. Totuşi, 
RTC’ a dlsponibilizat în ianuarie între 100 
şi 200 de salariaţi, ajungând în prezent la 
aproximativ5.000 de angajaţi.

Nici în afacerile imobiliare ale R'IC 
lucrurile nu stau mai roz decât în restul 
pieţei. întrebat a* planuri are pentru acest 
domeniu, Radu a răspuns sec “Aştept". Cu 
toate că lucrările ansamblului reziden- 
ţial de la Sibiu continuă, urmând să fie 
finalizate în toamna acestui an, construc
ţia ansamblului rezidenţial din zona Vuan 
din Bucureşti a fost deja amânată, cu 
toate că Radu are deja toate autorizaţiile şi 
fondurile necesare. “La noi, tot sistemul e 
construit pe încredere, iar acum lipsa de 
încredere este foarte profundă. Oamenii 
sunt îngheţaţi de frică", arată el. Cât despre 
ieşirea din criză, aceasta poate fi realizată 
într-un singur fel: “Am intrat cu frică şi o 
să scăpăm cu optimism. Dar evident că nu 
o să supravieţuim toţi." ib w r i
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