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ÎNÞELEGERILE ERSTE CU SIF-URILE NU SE VOR FINALIZA PÂNÃ LA AGA BCR

“Erste”, pregãtitã sã subscrie singurã la majorarea capitalului BCR
l Petre Pavel Szel: SIF “Muntenia” se aflã în divorþ cu “Erste”, dar este unul civilizatl Celelalte SIF-uri sunt încã în negocieri

“Erste Bank” nu va intra în pose-
sia pachetului de 3,7% din BCR pen-
tru care a semnat, joi, o înþelegere cu
SIF “Muntenia”, pânã la Adunarea
Generalã de la BCR care are pe ordi-
nea de zi majorarea capitalului bãn-
cii autohtone.

“Pânã pe 14 noiembrie (n.r. data
AGA) nu se vor încheia toate forma-
litãþile prin care sã preluãm chiar ºi
parþial participaþia SIF Muntenia”,
ne-au declarat, vineri, oficialii bãncii.

SIF “Muntenia” este prima care a
ajuns la un acord final cu “Erste
Bank” privind lichidizarea partici-
paþiei la BCR, celelalte SIF-uri fiind
încã în negocieri, astfel cã niciun
schimb nu va putea fi realizat efectiv
pânã pe 14 noiembrie.

Preºedinþii SIF-urilor se feresc sã
spunã în clar dacã vor contribui sau
nu cu aportul lor la capitalul BCR.
Reprezentanþii “Erste” spun cã banca
austriacã este pregãtitã sã subscrie

singurã la capitalul filialei sale:
“Aºteptãm ca ºi celelate SIF-uri sã-ºi
finalizeze procedurile interne ºi ne
aºteptãm sã ajungem la acelaºi rezul-
tat precum în cazul SIF «Muntenia».
Nu vedem nicio problemã în cazul în
care ceilalþi acþionari nu vor subscrie
la majorarea capitalului BCR. Aceas-
tã situaþie este prevãzutã în convoca-
tor prin faptul cã se menþioneazã o
sumã maximã pentru majorarea capi-
talului BCR. Erste va subscrie la ma-

jorarea capitalului social al BCR con-
form deþinerii de acum, 69,4%”.

Acþionarii BCR au fost convocaþi,
pe 14 noiembrie, sã se pronunþe asu-
pra unei noi infuzii de capital la ban-
cã, dupã ce, în primãvarã, au aprobat
majorarea capitalului cu circa 55 de
milioane de lei, prin incorporarea
profitului net din 2010.

ADINA ARDELEANU
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UBS, retrogradatã
de Fitch

Agenþia de rating Fitch a redus,
vineri, calificativul bãncii elveþiene
UBS AG, plasând totodatã sub su-

praveghere, cu im-
plicaþii negative,
opt instituþii credi-
toare din SUA ºi
Europa. Calificati-
vul UBS a fost re-
dus la “A”, de la
“A+”, din cauza
expunerii la criza

datoriilor din Europa.
Bãncile plasate sub supraveghere

de cãtre Fitch sunt: “Barclays Bank”
Plc, “BNP Paribas” SA, “Credit Su-
isse Group” AG, “Deutsche Bank”
AG, “Société Générale” SA, “Bank
of America” Corp., “Morgan Stan-
ley” ºi “Goldman Sachs Group” Inc.

Merkel vrea mãsuri
de reglementare a
pieþelor financiare

Cancelarul german Angela Mer-
kel a respins, vineri, criticile la adre-
sa politicii sale privind zona euro,
afirmând cã este inacceptabil ca cei
care solicitã mãsuri dure de comba-
tere a crizei datoriilor sã se opunã în
acelaºi timp mãsurilor de reglemen-
tare a pieþelor financiare.

Potrivit spuselor sale, þãrile G20
nu au reuºit sã-ºi respecte promisiu-
nea de a nu lãsa nereglementat ni-
ciun produs, jucãtor financiar sau
vreo piaþã de profil. Merkel vrea ca
G20 sã stabileascã, la summit-ul ce
va avea loc luna viitoare, la Cannes,
mãsuri pentru problema “bãncilor
prea mari pentru a cãdea” ºi pentru
“activitãþile bancare din umbrã”.

BCE face presiuni
asupra guvernelor

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), Jean-Claude Trichet,
a declarat vineri, într-un interviu pu-

blicat de Financial
Times, cã instituþia
pe care o conduce
nu poate rezolva
criza datoriilor din
zona euro, în locul
statelor.

“BCE a fãcut tot
ce a putut ca sã se

ridice la înãlþimea responsabilitãþilor
sale în circumstanþe extraordinare”,
a declarat Trichet, adãugând: “Ga-
ranþia ultimã sunt statele, bineînþe-
les. Dacã vom face ceva ca sã le eli-
berãm de responsabilitate, atunci fa-
vorizãm eºecul”.

FMI oferã asistenþã
tehnicã Ungariei

Oficialii Fondului Monetar Inter-
naþional (FMI) se aflã la Budapesta,
la invitaþia Guvernului, pentru con-
sultanþã tehnicã privind reforma ad-
ministraþiilor locale, informeazã
Nepszabadsag, citând surse din Mi-
nisterul Economiei.

Acestea aratã cã astfel de consul-
tãri au mai avut loc în ultimul an ºi
jumãtate ºi nu au nicio legãturã cu un
eventual acord de împrumut.

Ungaria a apelat la FMI pentru un
program de finanþare externã în tim-
pul crizei financiare din 2008, însã a
întrerupt anul trecut acordul cu Fon-
dul, dupã ce actualul guvern a pre-
luat puterea. Executivul maghiar a
considerat cã nu mai are nevoie de
banii de la FMI, întrerupând unilate-
ral programul de finanþare. (V.R.)

HARTADEZMÃÞULUI
Þãri ºi zeci
de bãnci,
retrogradate
în douã luni

M
area Mediteranã înro-
ºeºte þãrmurile Europei
(mã rog, Irlanda pare cã
ar vrea o climã mai cal-

dã); continentul se împarte pe orizonta-
lã, în þãri nordice disciplinate bugetar ºi
fiscal ºi þãri sudice, care consumã cu
mult mai mult decât produc ºi care nu
se mai împrumutã pentru dezvoltare, ci
ca sã supravieþuiascã.

Agenþiile de evaluare financiarã
au redus calificativele câtorva zeci
de bãnci, în ultimele douã luni,
aducând ca argument expunerile ri-
dicate pe care le au pe datoriile state-
lor cu probleme din zona euro.

Bãncile retrogradate au dificultãþi
în accesarea de lichiditãþi pe pieþele
interbancare.

Liderii europeni promit sã ia mã-
suri, însã niciun plan cert nu a apãrut
pânã în prezent.

Preºedintele Bãncii Centrale Euro-
pene Jean-Claude Trichet pare sã fie
el însuºi excedat de fenomenul crizei,
modificându-ºi discursul de la o zi la
alta: marþi a dat semne de disperare,
cerând mãsuri imediate de recapitali-
zare a bãncilor europene, pe fondul
blocãrii pieþei interbancare; joi a dat
semne de resemnare, spunând cã
Banca Centralã Europeanã (BCE) a
ajuns la limita posibilitãþilor de susþi-
nere a pieþelor financiare, iar rezol-
varea crizei datoriilor de stat revine
în sarcina guvernelor din zona euro:
sâmbãtã a dat semne cã minte (fie
atunci, fie mai înainte), afirmând cã
nu reprezintã nici un pericol criza
datoriilor pentru zona euro ºi pentru
moneda europeanã. (A.V. , L.D.)
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