
Investment securities 
LLC nevyplatí všetkých 
investorov
Nie všetci vkladatelia fondu Investment 
securities LLC Bernarda Madoffa, ktorý bol 
finančnou pyramídou, dostanú kompenzá-
ciu strát. Vyhlásil to sudca vo veci prípadu 
Madoffa Burton Lifland, píše o tom The Wall 
street Journal. pozícia sudcu je totožná 
s názorom Irvinga picarda, splnomocnen-
ca osôb, ktoré utrpeli škody v dôsledku 
bankrotu najväčšej pyramídy v histórii UsA. 
picard si myslí, že niektorí investori zarobili 
na činnosti fondu Madoffa, pretože dostali 

ako výnosy viac prostriedkov v porovnaní 
s tým, čo doň vložili. samotní investori, 
ktorí zarobili na činnosti fondu, chcú žalovať 
rozhodnutie sudcu Liflanda. Medzi investo-
rov Investment securities LLC patrili veľké 
svetové banky, ako napríklad Royal Bank of 
scotland, HsBC, paribas, Neue privat Bank 
a Nomura, ale aj známe osobnosti, ako 
napríklad steven spielberg. 
podľa hodnotenia samotného Madoffa, 
straty investorov dosiahli nie menej 
ako 50 mld. UsD, ale súd rozho-
dol, že straty vkladateľov dosiahli len  
13 mld. V polovici minulého roka sa kvôli 
kompenzáciám vo veci Madoffa na súdy 
obrátilo viac ako 15 000 ľudí. Madoff bol 
odsúdený na 150 rokov väzenia.

l Indická centrálna banka prekvapila trhy 
a zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických 
bodov. Ako dôvody uviedla zvyšovanie 
inflačných tlakov a rýchly rast ekonomiky. 
Reserve Bank of India (RBI) zvýšila repo 
sadzbu, teda sadzbu, za ktorú požičiava 
bankám, na 5 % a reverznú repo sadzbu, 
teda úrok, za ktorý odkupuje finančné 
prostriedky zo systému, na 3,5 %. 

l Nemecká prokuratúra začala vyšetrovať 
približne 1 100 klientov švajčiarskej banky 
Credit suisse pre podozrenie z daňových 
únikov a spolu s nimi aj zamestnancov 
banky z napomáhania trestného činu.

l Komisár pre vnútorný trh a finančné 
služby Európskej únie Michel Barnier navr-
huje vytvorenie „núdzového fondu“ pre 
prípad budúcich krachov bánk, do ktoré-
ho by mali prispievať aj samotné banky. 
Cieľom je, aby daňoví poplatníci nemuseli 
v prípade budúcich kríz niesť všetku záťaž 
spojenú s krachom bánk len na svojich 
pleciach.

l Čínske banky sú podľa agentúry 
standard & poor‘s dostatočne silné, aby 
vydržali rastúci tlak v dôsledku zvyšova-
nia objemu zlých úverov. očakáva sa, že 
úvery čínskych bánk by mali tento rok 
oproti minulému vzrásť o 20 %, pričom 
v roku 2009 to bolo o 30 % oproti predchá-
dzajúcemu roku. s nimi porastie aj objem 
zlých úverov.

l priemerné náklady finančných inštitúcií 
v sR na zavedenie nových produktov 
a služieb sú v súčasnosti príliš vyso-
ké. Ak sa im podľa spoločnosti Deloitte 
slovensko podarí zmobilizovať vlastné 
inovačné schopnosti a prístup k jednodu-
chosti, otvorí sa priestor aj na zlacnenie 
bankových služieb. 

l Grécko nebude schopné uskutočniť 
plánované fiškálne reformy a znížiť defi-
cit verejných financií a svoje dlhy, ak si 
bude musieť naďalej požičiavať peniaze za 
vysoké úroky. Vyhlásil to premiér Jorgos 
papandreu v Európskom parlamente.

l priemerná sadzba hypoték v Česku 
klesla vo februári na 5,37 % ročne, čo je 
najnižšia úroveň od decembra 2007. Je 
to výsledok tlaku živoriaceho trhu, ale aj 
záplavy dočasných akcií, s ktorými prišli 
banky na začiatku tohto roku. Zľavy neza-
brali a podľa českých HN hypotekárny 
trh v podstate pokračoval v dramatickom 
prepade. 

ECB chce vlastnú  
ratingovú agentúru
Európska centrálna banka má zámer vytvoriť 
vlastnú ratingovú agentúru pre krajiny euro-
zóny, ktorá bude alternatívou k trom najväč-
ším ratingovým agentúram Fitch, Moody‘s 
a standard&poor‘s. Napísal o tom denník 
Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje 
blízke Európskej únii. Denník uvádza, že 
dôvodom sú podľa nemenovaného zdroja 
blízkeho finančným inštitúciám Európskej 
únie osudové chyby v prípade Lehman 
Brothers. Renomované ratingové agentúry 
túto banku považovali za dôveryhodnú, 

spoľahlivú a bezpečnú. Bankrot Lehman 
Brothers priviedol k zostreniu globálnej 
finančnej krízy. V súčasnosti je Európska 
únia znepokojená osudom Grécka, ktoré 
bojuje s rekordným rozpočtovým deficitom. 
V decembri 2009 sa na svetovom trhu 
začala šíriť panika a názor, že Grécko ako 
štát zbankrotuje. Jeho dlh prevyšuje 100 % 
hrubého domáceho produktu. Až po tom, 
ako sa stali známe tieto fakty, agentúry zní-
žili rating Grécka. Vysvetlili to veľmi veľkým 
objemom dlhu. Už na jar 2009 nemeckí 
sociálni demokrati spD navrhovali vytvore-
nie vlastnej ratingovej agentúry v Nemecku, 
avšak vo väčšine európskych krajín ich 
iniciatívu nepodporili.

amslico  
s novým majiteľom
Americká poisťovacia spoločnosť American 
International Group (AIG) sa definitívne 
dohodla na predaji svojej divízie životného 
poistenia Alico, ktorú kúpi spoločnosť MetLife 
za približne 15,5 mld. UsD. Z tejto sumy 
zaplatí 6,8 mld. UsD v hotovosti a zvyšok vo 
forme cenných papierov MetLife. Ukončenie 
celého procesu predaja sa očakáva koncom 
roka. po dokončení tejto transakcie sa odha-
duje, že AIG bude vlastníkom do 20 % akcií 
spoločnosti MetLife.
Ako uviedla poisťovňa, pre približne 330 000 
klientov Amslica toto spojenie nepredstavuje 
žiadnu zmenu. očakávajú posilnenie pozície 
na trhu. „spojením Alico a Metlife vznikne 
svetový líder v oblasti poisťovacích služieb, 
finančného zabezpečenia a investičných 
prodkutov.” Zlúčením vznikne spoločnosť 
pôsobiaca v 63 štátoch, v ktorých žije 75 
% svetovej populácie. Všetky poistné krytia, 
ustanovenia a záväzky z poistných zmlúv 
poisťovne Amslico ostávajú bez zmeny, rov-
nako aj proces a podmienky uzatvárania 
poistných zmlúv. 
MetLife vznikla v roku 1868 a má prevád-

zky v spojených štátoch amerických a Latin-
skej Amerike, Európe a regiónoch pacifiku 
a Ázie. MetLife je najväčšou životnou pois-
ťovňou v spojených štátoch amerických 
podľa počtu existujúcich poistných zmlúv. 
Má viac ako 70 mil. klientov po celom svete. 
Jej celkové príjmy za rok 2009 predstavo- 
vali vyše 34 mld. UsD a zisk dosiahol  
2,37 mld. UsD.
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