
1/2 

INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI 13 Octombrie 2008 
 

Erste Group salută pachetul de măsuri adoptat de 
către guvernul federal austriac în sprijinul sectorului 
bancar  

Pentru a asigura încrederea în pieţele monetare şi de capital din Austria şi a proteja sistemul bancar de 
efectele negative ale crizei financiare internaţionale, guvernul federal austriac a adoptat un pachet de 
măsuri în valoare de 100 mld EUR. Aceste măsuri vor permite băncilor locale în primul rând să îşi
întărească baza de capital şi, în al doilea rând, vor asigura accesul adecvat la lichidităţi. 
 
„Vom analiza cu atenţie mecanismele oferite de către guvern şi vom face uz de acele facilităţi care sunt 
potrivite pentru Erste Group şi care sunt în interesul acţionarilor, angajaţilor şi clienţilor noştri. Prin 
utilizarea acestor mecanisme, Erste Group doreşte să se asigure că această criză care îşi găseşte 
originea departe de focusul nostru geografic şi de afaceri, nu va avea un impact semnificativ asupra 
regiunii noastre”, a afirmat AndreasTreichl, CEO al Erste Group. 
 
Aceste măsuri au ca scop nu doar fortificarea sistemului bancar local şi protejarea sa în faţa posibilelor 
efecte ale crizei financiare, ci, de asemenea, vor sprijini şi creşterea economică a Austriei şi a ţărilor din 
Europa Centrală şi de Est, permiţând afacerilor locale să folosească oportunităţile care se nasc în aceste 
ţări. 
 
Descrierea pe scurt a pachetului  
Pachetul adoptat are trei componente majore: 
 

• Fortificarea pieţei interbancare: pentru a rezolva problemele de lichiditate care rezultă din urma 
situaţiei curente de inactivitate a pieţei interbancare, va fi stabilită o entitate specială care să
administreze depozitele şi împrumuturile interbancare. Acest „agent de clearing” va fi garantat de 
către stat. În plus, va fi luat un număr de măsuri care să permită accesul băncilor un acces mai 
uşor la facilităţile de refinanţare pe termen scurt ale băncii centrale. 

 
• Fortificarea bazei de capital a instituţiilor de creditare şi de asigurare: un pachet larg de măsuri a 

fost adoptat pentru a fortifica baza de capital a instituţiilor de creditare şi a companiilor de 
asigurări şi pentru a păstra activitatea economică în echilibru şi a proteja economia Austriei. 
Aceste instrumente includ garanţii pentru pasive, extensii de credit şi injecţii de capital. 

 
• Extinderea schemei de garantare a depozitelor: depozitele persoanelor fizice vor fi protejate 

integral conform noii scheme de garantare.  
 
În cel mai dificil an pentru industria financiară, Erste Group va raporta cea mai ridicată rată a capitalului 
din istoria sa în timp ce şi-a acoperit în totalitate necesităţile de finanţare pe anul fiscal curent.   

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
Erste Group, Relaţii cu Investitorii, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
Puteţi descărca acest text şi de pe pagina noastră oficială, accesând http://www.erstegroup.com/investorrelations la secţiunea ştiri. 
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Erste Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est. Cei peste 54.000 de angajaţi ai săi
deservesc peste 16 milioane clienţi, în aproape 3.000 sucursale din opt ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, 
Serbia şi Ucraina). La data de 31 iunie 2008, totalul activelor deţinute de Erste Group era de 214,2 miliarde EUR, profitul net de 636,6 milioane 
EUR, iar rentabilitatea capitalului angajat de 14,7 %. 

 


