investor
Lídri nemeckej vládnej koalície sa dohodli na
zavedení nových odvodov pre banky, ktoré by
mali pokryť náklady na záchranné balíčky v prípade, že sa finančné ústavy dostanú v budúcnosti do problémov. Odhaduje, že finančné inštitúcie takto odvedú spoločne miliardy eur.

●

● Zotavovanie britskej ekonomiky z krízy bude
tento rok pomalé a nerovnomerné. Spotrebitelia
totiž v reakcii na rast nezamestnanosti viac šetria a menej utrácajú. Uviedla to vo svojej najnovšej prognóze Konfederácia britského priemyslu (CBI).
● Slovenská banková asociácia (SBA) pre skva-

litnenie služieb klientom slovenských bánk uviedla do života projekt jednotného postupu bánk pri
presune bežných účtov medzi bankami. Od
spustenia projektu v novembri 2009 do konca
januára 2010 využilo zjednodušený presun účtov
1050 klientov.
Čínske banky sú podľa agentúry Standard &
Poor's dostatočne silné, aby vydržali rastúci tlak
v dôsledku zvyšovania 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 predchádzajúcemu
roku. S nimi porastie aj objem zlých úverov.

●

● Bulharsko v rámci protikrízových opatrení zave-

die novú daň na luxusný tovar, ktorá má krajine pomôcť v boji s hospodárskymi problémami. Nová
daň sa dotkne majiteľov jácht, lietadiel, luxusných
áut a ďalších drahých položiek, ako aj tých, ktorých bankové vklady presahujú 50 000 eur.
● Dopyt po rope v Číne vo februári 2010 vzrástol medziročne o 19,4 %. Ide o druhé najväčšie
zvýšenie dopytu po komodite v histórii štatistík
tejto ázijskej krajiny. Dôvodom bola rekordná produkcia čínskych rafinérií a nárast dovozu čierneho zlata.

Grécko nepredpokladá, že Nemecko bude
mať v rámci Európskej únie (EÚ) vedúcu úlohu
pri riešení jeho finančnej krízy. Od EÚ Grécko
požaduje, aby vytvorila vnútorný mechanizmus
pre poskytnutie finančnej pomoci, o ktorú by
mohlo v prípade potreby požiadať.

●

● Rozvinuté krajiny s vysokými rozpočtovými
schodkami už musia pripravovať verejnú mienku na uťahovanie opaskov, ktoré by sa malo začať na budúci rok, myslí si druhý muž Medzinárodného menového fondu (MMF) John Lipsky.
Konsolidácia rozpočtov vyžaduje opatrenia, ktorých súčasťou musí byť reforma štedrých zdravotných a dôchodkových systémov, zníženie výdavkov a zvýšenie daňových príjmov.

Bankári sa zriekajú bonusov
Generálny riaditeľ najväčšej banky v Európe
HSBC Michael Geoghegan sa rozhodol, že sa zriekne svojho bonusu, ktorý by mal dostať na základe
hospodárskych výsledkov banky. Ide o 4 mil. britských libier (GBP). Peniaze venuje na charitatívne
účely. Píše o tom denník The Times. Očakáva sa, že
Michael Geoghegan poskytne svoje prémie vzdelávaciemu fondu Education Afrika, ktorý sa špecializuje
na vzdelávacie projekty určené pre africké deti. Rozhodnutie obetovať svoj ročný bonus na charitatívne
ciele prijal Peter Sands výkonný riaditeľ britskej Standard Chartered Bank. Prémia Petra Sandsa je podľa

predbežných odhadov asi 2 mil. GBP. Okrem nich sa
zriekli svojich prémií aj iní vysoko postavení bankári. Napríklad výkonný riaditeľ banky Lloyds Eric
Daniels nedostane prémiu 2,3 mil. GBP a šéf Royal
Bank of Scotland a šéf Royal Bank of Scotland 1,6
mil. GBP. Bankári Veľkej Británie v podmienkach
krízy narazili na prudkú kritiku verejnosti a vlády.
Podľa názoru vlády by bankári nemali dostávať vysoké prémie, ale banky by mali zarobené peniaze investovať do rozvoja finančného sektora. Od roku
2010 sú prémie bankárov vyššie ako 25 000 GBP
zdaňované 50 % prémiami.

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 odhaduje, 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 produktov." 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, rovnako aj proces a podmienky uzatvárania poistných zmlúv.

MetLife vznikla v roku 1868 a má prevádzky v
Spojených štátoch amerických a Latinskej Amerike,
Európe a regiónoch Pacifiku a Ázie. MetLife je najväčšou životnou poisťovňou v Spojených štátoch
amerických podľa počtu existujúcich poistných
zmlúv. Má viac ako 70 mil. klientov po celom svete. Jej celkové príjmy za rok 2009 predstavovali vyše 34 mld. USD a zisk dosiahol 2,37 mld. USD.
American Life Insurance Company (Alico) pôsobí v 54 krajinách sveta, vrátane Slovenska, kde je materskou spoločnosťou Amslico AIG Life poisťovne.
Poisťovňa Amslico, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná v septembri 1995, patrí k najväčším poisťovniam na Slovensku so zameraním na
životné poistenie. V roku 2009 hospodárila s čistým
ziskom 19,031 mil. eur, čo predstavuje viac ako 5percentný medziročný nárast. Amslico malo vlani
podľa zdrojov asociácie poisťovní na trhu životného
poistenia takmer 12-percentný podiel, čím je tretím
najväčším poisťovacím subjektom v oblasti životného
poistenia.

● V Bratislave je najväčší dopyt po starých nehnuteľnostiach. Kupujúci pritom preferujú 1- až
3-izbové byty, pričom sú ochotní zaplatiť maximálne 80 000 až 90 000 eur. Približne 60 %
týchto bytov sa už predáva za ceny z roku 2006.
Vyplýva to z prieskumu trhu realitnej kancelárie
BOND reality.

www.einvestor.sk

04/2010

