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FINANCIE 
 

FINANCIE: Kurz eura sa pohybuje okolo úrovne 1,25 USD/EUR 

 Frankfurt nad Mohanom 31. augusta (TASR) - Kurz spoločnej 

európskej meny zostáva v blízkosti úrovne 1,25 USD/EUR. Trhy dnes 

čakajú predovšetkým na reč šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Bena 

Bernankeho. 

 Euro nezmazalo štvrtkové (30. 8.) straty, ktoré spustilo 

vyhlásenie slovenského premiéra Roberta Fica o obavách z rozpadu 

eurozóny. Dnes v rannom obchodovaní sa euro predávalo po 1,2498 USD. 

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok napoludnie stanovila 

referenčný kurz na 1,2544 (v stredu: 1,2545) USD/EUR. 

 "Prejav Bena Bernankeho na stretnutí centrálnych bankárov v 

americkom Jackson Hole je dnes v centre záujmu," uviedol devízový 

expert nemeckej krajinskej banky Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) 

Ralf Umlauf. Bernanke to môže podobne ako pred dvomi rokmi využiť k 

tomu, aby oznámil rozšírenie programu výkupu dlhopisov. Investori 

špekulujú, že Fed čoskoro prijme dodatočné opatrenia na podporu 

ekonomiky. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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FINANCIE: Termín pokračovania rokovaní MMF s Maďarskom zatiaľ 
neurčili 

 Budapešť 31. augusta (TASR) – Medzinárodný menový fond (MMF) 

udržiava kontakty s maďarskou vládou a s Európskou komisiou, zatiaľ 

však neurčil termín pokračovania rokovaní o úverovom programe, ktoré 

sa začali v júli. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI to dnes 

oznámil riaditeľ MMF zodpovedný za zahraničné vzťahy Gerry Rice. 

 Rice poznamenal, že júlové rokovania s Maďarskom boli 

konštruktívne a že dialóg bude pokračovať. Podľa jeho slov 

k uzavretiu zmluvy bude ale potrebné dosiahnuť dohodu v niektorých 

zásadných hospodársko-politických oblastiach, vrátane oblasti 

plánovaných opatrení k posilneniu rozpočtu, ktoré musia byť vyvážené 

a udržateľné, ako aj v štrukturálnych reformách, ktoré by podporili 

ekonomický rast. 

 Rokovania Maďarska s delegáciami MMF a EÚ sa za začali 17. 

júla. Maďarsko sa od vstupu do MMF pripravuje na uzatvorenie zmluvy 

o ôsmej pôžičke. Vláda koncom minulého roka avizovala, že chce 

rokovať s MMF o "spolupráci nového druhu". Maďarský parlament prijal 

6. júla úpravu zákona o maďarskej centrálnej banke, ktorý bol 

v pôvodnej forme zo strany MMF, EÚ aj Európskej centrálnej banky 

neprijateľný. 
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FINANCIE: Inflácia v eurozóne sa v auguste zrýchlila na 2,6 % 

 Luxemburg 31. augusta (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských 

cien sa v eurozóne v auguste zrýchlilo. 

 Podľa prvého odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat 

dosiahla v auguste medziročná miera inflácie 2,6 %. To znamená, že v 

porovnaní s júlom sa medziročný index spotrebiteľských cien zvýšil o 

0,2 percentuálneho bodu. 

 Európska centrálna banka (ECB) zaručuje cenovú stabilitu pri 

medziročnej inflácii tesne pod 2 %. 

 Informoval o tom Eurostat. 

 

 

 12 lom pop 

 

FINANCIE: Regulované firmy začnú od septembra platiť mimoriadny 
odvod zo zisku 

 Bratislava 31. augusta (TASR) - Firmám pôsobiacim v 

regulovaných odvetviach vzniká od soboty (1.9.) do konca budúceho 

roka povinnosť platiť štátu mesačne mimoriadny odvod vo výške 0,363 % 

zo zisku presahujúceho 3 milióny eur. Vyplýva to zo zákona o 

osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, účinného od 

1. septembra tohto roka. 

 Dodatočné zdanenie sa týka firiem, ktorých minimálne 50 % 

celkových výnosov pochádza z regulovanej činnosti v oblasti 

energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného 

poistenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, elektronických 

komunikácií, farmácie, poštových služieb, dopravy na dráhe, leteckej 

dopravy, verejných kanalizácií a vodovodov. 

 Uhradené odvody budú predstavovať štátne finančné aktíva, 

vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte a účelovo určené na vládne 

programy podpory hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Zaplatenie 

odvodu pritom podľa zákona nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky 

regulovanej ceny a nepovažuje sa ani za oprávnený náklad, ktorý možno 

započítať do regulovanej ceny. 

 Zákon sa vzťahuje na subjekty, ktorým vzniká na území SR 

povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Okrem slovenských 

spoločností, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe povolenia 

slovenských orgánov, sa tak vzťahuje aj na organizačné zložky 

zahraničných firiem alebo osôb, ak podnikajú na základe osobitného 

povolenia štátu Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho 

priestoru (EHP). 

 Osobitný odvod má priniesť štátu dodatočných 25 miliónov eur v 

tomto a 100 miliónov eur v budúcom roku. Rezort financií predpokladá 

čistý pozitívny vplyv tohto opatrenia na verejné financie na úrovni 

25,7 milióna eur v tomto a 77 miliónov eur v budúcom roku, vzhľadom 

na to, že odvod bude zároveň daňovým výdavkom a bude tak mať 

negatívny vplyv na výnos dane z príjmov právnických osôb. 
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FINANCIE: Šéf Bundesbank uvažoval o rezignácii na protest proti 
politike ECB 

 Berlín 31. augusta (TASR) - Šéf nemeckej centrálnej banky Jens 

Weidmann už niekoľkokrát uvažoval o odstúpení z funkcie pre nesúhlas 

s novým plánom nákupu dlhopisov zo strany Európskej centrálnej banky 

(ECB). Nemecká vláda ho však presvedčila, aby vo funkcii zostal. 

Napísal to dnes nemecký denník Bild. 

 Weidmannov predchodca Axel Weber a člen Výkonnej rady ECB 

Jürgen Stark práve na protest proti programu nákupu dlhopisov 

rezignovali na svoje funkcie minulý rok. Podľa nich banka, ktorá 

týmto krokom sledovala zmiernenie tlaku trhov na vysokozadlžené štáty 

eurozóny, porušuje svoj mandát, ktorým je udržiavanie cenovej 

stability. 

 Weidmann, bývalý poradca kancelárky Angely Merkelovej, v tomto 

názore pokračuje a odmieta plány súčasného šéfa ECB Maria Draghiho 

spustiť nový program nákupu dlhopisov s cieľom pomôcť Taliansku a 

Španielsku. Odvolávajúc sa na zdroje z finančných trhov Bild uviedol, 

že Weidmann spomenul možné odstúpenie z funkcie malému okruhu ľudí vo 

vedení Bundesbank. Vláda ho však vyzvala, aby zostal. 

 Denník zároveň dodal, že šéf Bundesbank sa nakoniec rozhodol vo 

funkcii zotrvať s tým, že bude proti novému programu nákupu dlhopisov 

bojovať na blížiacom sa zasadnutí ECB 6. septembra. Je presvedčený, 

že takýmto spôsobom prispeje k stabilite eurozóny a udržaniu 

nezávislosti ECB viac než svojím odchodom. 

 Potvrdil to cez víkend v rozhovore pre nemecký týždenník Der 

Spiegel. Na otázku, či napriek nesúhlasu s politikou ECB plánuje vo 

funkcii zotrvať odpovedal, že "svoju úlohu si najlepšie splní vtedy, 

keď zostane". 

 Aj Draghi obhajoval v minulých dňoch svoje názory. Pre 

týždenník Die Zeit povedal, že ak ECB chce splniť svoj mandát, ktorým 

je udržanie cenovej stability, "musí niekedy prijať aj neštandardné 

opatrenia". 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Spoločnosti MasterCard a eNett uzavreli partnerstvo 

 Bratislava 31. augusta (TASR) - Spoločnosť MasterCard a eNett, 

ktorá je celosvetovým poskytovateľom špecializovaných platobných 

riešení pre odbor cestovného ruchu, podpísali zmluvu o partnerstve. 

Cieľom je sprostredkovávať v priebehu piatich rokov rozsiahle objemy 

globálnych platieb. Pre tie budú prednostne využité virtuálne čísla 

účtov (VAN) spravované spoločnosťou eNett. MasterCard sa stáva 

exkluzívnym platobným partnerom pre všetky VAN vytvorené v Európe. 

 VAN sa chová v podstate ako virtuálna platobná karta. Keď 

pracovník cestovnej kancelárie vykoná rezerváciu, môže pomocou 

platobnej platformy spoločnosti eNett vygenerovať 16-miestne číslo 

virtuálneho účtu pre určitú hodnotu, čím sa umožní platba 

dodávateľovi za transakciu. Na strane dodávateľa sa VAN pri 

spracovaní chová ako bežná platobná karta MasterCard, takže to na 

jeho systémy nemá žiadny vplyv. 

 "V období, kedy zosilňuje tlak na znižovanie nákladov a 

zvyšovanie výnosov, umožní táto nová a moderná platobná technológia 

nielen orientáciu na tvorbu výnosov namiesto administratívnej 

činnosti, ale navyše tiež obmedzí riziká a umožní podnikom omnoho 
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lepšie využívať cenné dáta," tvrdí konateľ a generálny riaditeľ 

spoločnosti eNett International Anthony Hynes. 
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FINANCIE: Kúpna sila Grékov klesla v dôsledku škrtov o polovicu 

 Atény 31. augusta (TASR) - Drastické zníženie platov spôsobilo, 

že kúpna sila Grékov klesla približne o polovicu. Minimálna mzda je 

dokonca najnižšia od roku 1978, uvádza sa v štúdii inštitútu 

najväčšej odborovej organizácie GSEE, ktorú dnes zverejnil denník Ta 

Nea. V Grécku tento rok klesla minimálna mzda zo 751 eur na 586 eur. 

 Inštitút prognózuje, že priemerná mzda klesne v dôsledku nového 

úsporného programu z 25.740 eur za rok na 15.000 - maximálne 17.000 

eur. Mimoriadne zle sú na tom, dôchodcovia. Vláda medzi rokmi 2010 až 

2012 znížila výdavky na dôchodky o 4,2 miliardy eur. Nový úsporný 

program podľa doterajších informácií zoškrtá výdavky na dôchodky o 

ďalších 5 miliárd eur. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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ECB je ochotná nakupovať dlhopisy len vtedy, ak štáty budú plniť 
podmienky 

 Paríž 31. augusta (TASR) - Krajiny, ktoré budú chcieť, aby 

Európska centrálna banka (ECB) nakúpila ich dlhopisy, by mali najskôr 

podať oficiálnu žiadosť a pristúpiť na plnenie prísnych podmienok, 

ktoré sú s tým spojené. Povedal to dnes člen Výkonnej rady ECB Benoit 

Coeuré. 

 ECB by na budúci týždeň mala zverejniť podrobnosti o pláne 

nákupu dlhopisov s cieľom stlačiť vysoké úročenie dlhu niektorých 

krajín eurozóny. Ide najmä o Taliansko a Španielsko, ktoré 

predstavujú tretiu a štvrtú najväčšiu ekonomiku menového bloku. Rast 

výnosov z ich dlhopisov v poslednom období zvýšil neistotu na trhoch 

a vyvolal obavy z možného rozpadu eurozóny. 

 Coeuré však dodal, že ECB by mala zasiahnuť len v prípade, ak 

krajiny oficiálne požiadajú o pomoc z európskych stabilizačných 

fondov. Viaceré štáty by sa chceli takému postupu vyhnúť, pretože to 

znamená pristúpiť na plnenie prísnych podmienok. Tento model je ale 

kľúčom k tomu, aby celý program fungoval. Ukázalo sa to na 

predchádzajúcom programe nákupu dlhopisov. 

 V roku 2011, keď ECB opäť spustila nákup dlhopisov na pomoc 

Taliansku a Španielsku, vtedajší prezident ECB Jean-Claude Trichet v 

liste talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho vyzval na urýchlené 

plnenie reforiem a opatrení vo fiškálnej oblasti. No po poklese 

výnosov z talianskych dlhopisov Berlusconi začal od niektorých 

pôvodných sľubov v oblasti reforiem ustupovať. Banka začala pomoc 

obmedzovať a program ekonomike krajiny v skutočnosti nepomohol.  

 Na tento fakt poukázal aj nemecký zástupca vo výkonnej rade 

banky Jörg Asmussen. Ako minulý týždeň povedal, "chyba, ktorú ECB 

urobila v lete minulého roka pri Taliansku, keď nakúpila talianske 

vládne dlhopisy, pričom k požadovaným reformám nedošlo, sa už nesmie 

zopakovať". 
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 Informovala o tom agentúra AP. 
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D. Lipton z MMF verí, že Gréci nájdu spôsob, ako splniť podmienky 
úveru 

 Washington 31. augusta (TASR) - David Lipton, druhý najvyšší 

predstaviteľ Medzinárodného menového fondu (MMF), zaujal síce 

opatrný, ale optimistický postoj a verí, že Grécko prijme všetky 

potrebné kroky na to, aby splnilo podmienky záchranného úveru. 

 "Veríme, že grécky premiér aj minister financií sú odhodlaní 

nájsť spôsob, ako dosiahnuť pokrok (pri plnení podmienok úveru) a my 

sa im pokúšame pomôcť," povedal Lipton, zástupca generálnej 

riaditeľky fondu, v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC. 

 Dodal, že je v tomto smere optimistom a domnieva sa, že Gréci 

tvrdo pracujú na tom, aby sa udržali v eurozóne a dostali krajinu z 

problémov. 

 Atény musia v rokoch 2013 a 2014 ušetriť 11,5 miliardy eur, 

inak od medzinárodných veriteľov nezískajú ďalšiu splátku záchranného 

úveru. To by znamenalo bankrot štátu a odchod z eurozóny. 

 Na budúci týždeň sa do Atén vrátia inšpektori tzv. Trojky (MMF, 

Európskej komisie a Európskej centrálnej banky), aby dokončili 

kontrolu a vypracovali správu o tom, aký pokrok dosiahlo Grécko pri 

zavádzaní reforiem a úsporných opatrení. Od výsledku ich kontroly 

závisí, či Atény dostanú ďalšiu splátku. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Od 1. septembra sa v prípade hypoték posilnia práva 
bankových klient 

 Bratislava 31. augusta (TASR) - Od 1. septembra nadobúda na 

Slovensku platnosť novela zákona o bankách. Nový zákon posilňuje 

práva bankových klientov, ktorí si zobrali hypotekárny úver prípadne 

iný úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Banky nesmú po novom od klientov 

žiadať poplatky za predčasné splatenie časti úveru ani celej sumy. 

"Klient má tak právo splatiť jeden hypotekárny úver iným hypotekárnym 

úverom bez dodatočných nákladov," informoval na svojej internetovej 

stránke poslanec za SDKÚ-DS Miroslav Beblavý, ktorý novelu do 

parlamentu predložil. 

 Klient má takisto právo byť informovaný o tom, že banka sa 

chystá zmeniť úrok na hypotéke. Umožňuje mu to rozhodnúť sa, či chce 

naďalej využívať bankové služby pôvodnej spoločnosti, alebo si 

hypotéku preniesť ku konkurencii. "Banky musia takúto zmenu v 

úrokovej sadzbe oznámiť dva mesiace pred plánovanou zmenou a bez 

akéhokoľvek skracovania tejto lehoty," upozornil Beblavý. Spoločnosti 

tak po novom nesmú skracovať lehoty potrebné na dôkladné rozhodnutie. 

 V zmluve s bankou musia byť podľa novely zákona uvedené všetky 

potrebné informácie o obchodných podmienkach. Tie musia obsahovať aj 

detaily o tom, za akých okolností je možné úver splatiť predčasne. 

"Tieto práva sa týkajú všetkých úverov zabezpečených nehnuteľnosťou," 

dodal Beblavý. Banka tieto práva nemôže klientom uprieť ani v 
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prípade, že ide o takzvanú americkú hypotéku alebo iný úver na 

bývanie, ktorý zo zákonného hľadiska nie je hypotékou. 
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FINANCIE: Španielsko v rámci reformy finančného sektora vytvorí zlú 
banku 

 Madrid 31. augusta (TASR) - Španielska vláda dnes schválila 

reformu finančného sektora, v rámci ktorej vytvorí tzv. zlú banku a 

presunie do nej všetky toxické aktíva z bankového sektora. Okrem 

toho, centrálna banka získa väčšie právomoci a bude môcť zatvoriť  

problematické finančné ústavy. 

 Cieľom reformy je pomôcť bankám v Španielsku urobiť hrubú čiaru 

za problematickými investíciami, zbaviť sa toxických aktív a pohnúť 

sa dopredu. Vytvorenie zlej banky je tiež jednou z podmienok čerpania 

záchranného úveru z eurovalu vo výške 100 miliárd eur, ktoré 

španielskemu bankovému sektoru schválili krajiny eurozóny. 

 Španielske banky totiž zápasia s nesplácanými úvermi z čias 

realitnej bubliny, ktoré spľasla po vypuknutí globálnej finančnej 

krízy v roku 2008. Následná svetová hospodárska kríza, počas ktorej 

sa ekonomika Španielska prepadla do recesie, viedla k rastu 

nezamestnanosti a to ešte prehĺbilo problémy so splácaním hypoték. 

 Miera nezamestnanosti v Španielsku sa v 2. kvartáli 2012 

vyšplhala na takmer 25 %, čo znamená, že každý štvrtý obyvateľ 

krajiny v produktívnom veku je bez práce. 

 Odhaduje sa, že španielske banky evidujú toxické aktíva za 184 

miliárd eur. 

 Podľa ministra hospodárstva Luisa de Guindos centrálna banka 

teraz určí hodnotu aktív, ktoré sa presunú do zlej banky. 

 Informovali o tom britský portál BBC a agentúra AP. 
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FINANCIE: W. Schäuble chce dohľad nového regulátora len nad 
kľúčovými bankami 

 Berlín 31. augusta (TASR) - Nemecký minister financií Wolfgang 

Schäuble je presvedčený, že inštitúcia, ktorá bude dohliadať na 

európske banky, by sa mala zamerať iba na najväčšie banky eurozóny, 

ktorých stabilita je pre finančnú bezpečnosť Európy kľúčová, a nie 

monitorovať všetkých 6000 bánk v menovom bloku. 

 Vyjadrenia nemeckého ministra pre denník Financial Times by 

mohli viesť k sporu medzi Berlínom a Európskou komisiou (EK), ktorá 

chce 12. septembra návrh na zavedenie bankového dohľadu predložiť. 

Podľa denníka Süddeutsche Zeitung, ktorý sa odvolal na informácie 

komisára pre vnútorný trh Michela Barniera, by Európska centrálna 

banka (ECB) mala získať právo na dohľad nad všetkými bankami v 

eurozóne, pričom by "úzko spolupracovala s národnými inštitúciami v 

oblasti dohľadu". 

 Podľa Schäubleho je však "dôležité najmä to, aby bol nový 

dohľad aj efektívny". To podľa neho znamená, že priamy dohľad by mala 

inštitúcia zamerať na tie banky, ktorých problémy by pre eurozónu 

mohli predstavovať systémové riziko. "To dá zdravý rozum," dodal 
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Schäuble. "Nie je možné očakávať, že inštitúcia bude schopná 

zabezpečovať skutočne efektívny dohľad nad všetkými bankami, ktorých 

je v eurozóne asi 6000." 

 Barnier však trvá na tom, že centrálny dohľad je potrebný nad 

všetkými bankami. "Inak by mohli vzniknúť vážne problémy," dodal 

komisár. Návrh EK počíta s tým, že od budúceho roka by pod dohľad 

spadali banky, ktoré získajú financie z trvalého eurovalu, od júla 

2013 všetky veľké banky a od januára 2014 už všetky banky eurozóny. 

 Informovala o tom agentúra AP. 
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FINANCIE: Júnová inflácia bola na Slovensku porovnateľná so zvyškom 
regiónu 

 Bratislava 1. septembra (TASR) - Inflácia dosiahla v júni 2012 

na Slovensku v medziročnom porovnaní 3,8 %, čo je výrazne viac než 

priemer Európskej únie (EÚ) (2,5 %). V rámci ostatných krajín 

strednej a východnej Európy (3,7 %) je však hodnota porovnateľná. 

"Najvyššiu medziročnú infláciu v regióne strednej a východnej Európy 

zaznamenalo v júli susedné Maďarsko," informoval hlavný ekonóm 

UniCredit Bank Slovakia Ľubomír Koršňák. Naopak, najpomalšie v 

regióne rástli ceny v Lotyšsku. 

 K zrýchleniu rastu spotrebiteľských cien v posledných mesiacoch 

prispeli v SR najmä ceny potravín. Slovensko sa však v tomto smere 

podľa Koršňáka zásadnejšie nevymykalo priemeru regiónu. Medziročný 

rast cien slovenských potravín na úrovni 4,4 % bol porovnateľný s 

priemerom krajín strednej a východnej Európy, ktorý dosiahol 4,5 %. 

"Spomedzi krajín V4 rástli ceny potravín na Slovensku dokonca 

najpomalšie. V Českej republike však rast cien potravín ovplyvnilo aj 

zvýšenie redukovanej sadzby DPH z 10 % na 14 % v úvode tohto roka," 

skonštatoval ekonóm. 

 Aj v nasledujúcich mesiacoch by infláciu mal nahor ťahať najmä 

zrýchľujúci sa rast cien potravín. Vplyv ich globálneho zdražovania 

na jednotlivé krajiny však nebude rovnaký. Aj keby ceny potravín vo 

všetkých krajinách rástli rovnako, vzhľadom na rozličnú váhu v 

spotrebnom koši bude dopad tohto rastu na celkovú infláciu výrazne 

odlišný. Podiel potravín na celkovej spotrebe totiž zvyčajne klesá s 

rastúcim bohatstvom krajiny. 

 "Kým 5-% rast cien potravín by celkovú infláciu v Nemecku alebo 

Rakúsku zvýšil o 0,8 percentuálneho bodu, na Slovensku o 1,2 

percentuálneho bodu, v Rumunsku by to bolo až o 1,9 percentuálneho 

bodu," upozornil Koršňák. Rast cien potravín tak výraznejšou mierou 

zasiahne chudobnejšie krajiny, prípadne nižšie príjmové skupiny 

obyvateľstva. 

 

 

 har jk 

 

LIPTON: Eurozóna musí prejsť od sľubov k činom 

 Jackson Hole 1. septembra (TASR) - Lídri eurozóny na júnovom 

summite schválili sériu opatrení na vyriešenie dlhovej krízy. Ich 

rozhodnutie pomohlo upokojiť finančné trhy, ale teraz musia to, čo 

schválili aj uskutočniť. V opačnom prípade riskujú, že investorom 
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znova dôjde trpezlivosť. Uviedol to David Lipton, zástupca generálnej 

riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF) na otázku novinárov 

počas výročnej konferencie americkej centrálnej banky v Jackson Hole. 

 "Európa prijala rozhodnutia a teraz je čas, aby sa Európania 

pohli ďalej a uskutočnili ich," vyhlásil Lipton. 

 "Trhy sa upokojili vďaka opatreniam, ktoré prijali šéfovia 

európskych vlád, a tiež po vyhlásení prezidenta Európskej centrálnej 

banky (ECB) Maria Draghiho. Výnosy z európskych dlhopisov klesli," 

skonštatoval. 

 Draghi v júli povedal, že urobí všetko pre záchranu eura. Trhy 

teraz čakajú na výsledok najbližšieho zasadania Rady guvernérov ECB, 

ktoré sa uskutoční 6. septembra. 

 Lipton pripomenul, že ak sa investorom zmení nálada smerom k 

horšiemu, povedie to k ďalšiemu prehĺbeniu krízy v eurozóne, preto je 

dôležité, aby Európania začali krok za krokom uskutočňovať to, na čom 

sa dohodli. 

 ECB skúma možnosť intervencie na trhoch s krátkodobými 

dlhopismi. Ale člen Výkonnej rady ECB Jörg Asmussen z Nemecka 

požaduje, aby banka nakupovala tieto dlhopisy len v prípade, že daná 

krajina schváli program reforiem a na jeho realizáciu bude dozerať 

MMF. 

 Lipton súhlasí s názorom, že je potrebné, aby buď MMF, alebo 

európske inštitúcie monitorovali, či krajina, ktorá čerpá finančnú 

pomoc podniká kroky na konsolidáciu svojich financií a zlepšenie 

stavu ekonomiky. 

 "Európania sa musia rozhodnúť, ako budú postupovať. My pritom 

samozrejme môžeme zohrať určitú úlohu. Sme otvorení a pripravení 

reagovať na žiadosť našich členov, ale zatiaľ sme žiadnu nedostali," 

dodal. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: FROB poskytne Bankia okamžitú likviditu 

 Madrid 1. septembra (TASR) - Španielsky fond na záchranu bánk 

(FROB) poskytne okamžitú likviditu problematickej banke Bankia po 

tom, ako oznámila, že v 1. polroku zaznamenala stratu viac ako 4 

miliardy eur. 

 Presnejšie, Bankia, ktorú vláda v máji musela zachrániť pred 

krachom a získala v nej väčšinový podiel, zaznamenala za šesť 

mesiacov do konca júna stratu 4,45 miliardy eur. Banka musela pritom 

len v 2. kvartáli vyčleniť 2,7 miliardy eur na zlé, nesplácané úvery 

a ďalšie toxické aktíva. 

 FROB sa preto rozhodol poskytnúť Bankii okamžite kapitálovú 

injekciu ešte pred tým, ako eurozóna pošle Madridu z eurovalu 

sľúbených 100 miliárd eur na záchranu španielskych bánk. FROB pritom 

neuviedol, koľko peňazí napumpuje do Bankie. 

 Analytici vo všeobecnosti očakávali, že hospodárske výsledky 

Bankie budú zlé. Štvrtá najväčšia španielska banka vznikla totiž v 

roku 2010 zlúčením Caja Madrid a šiestich ďalších regionálnych 

sporiteľní, ktoré v čase realitnej bubliny financovali výstavbu v 

krajine. Bankia tak vlastní veľký objem zlých hypotekárnych úverov. 

Jej krach by však zasiahol celý španielsky finančný systém, preto ju 

vláda znárodnila. 

 Bankia zároveň oznámila, že v 1. polroku zaznamenala aj strmý 

pokles vkladov súkromného sektora, a to o 8,3 miliardy eur na 98,84 

miliardy eur. A zároveň, pomer nesplácaných úverov k celkovému objemu 
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poskytnutých pôžičiek, ktoré poskytla, v sledovanom období vzrástol 

na 11 % z 7,6 % na konci roka 2011. 

 Španielsko požiadalo eurozónu o finančnú pomoc pre svoj bankový 

sektor z eurovalu. Ale vzhľadom na to, že vznik trvalého záchranného 

fondu blokuje Nemecko, ktoré čaká na verdikt Ústavného súdu o tom, či 

nie je v rozpore s jeho ústavou, Španielsko zatiaľ ešte žiadne 

peniaze nedostalo. 

 Vláda v Madride medzitým schválila vytvorenie tzv. zlej banky, 

do ktorej finančné ústavy v krajine presunú svoje toxické aktíva, aby 

sa mohli odraziť od dna a dostali sa z červených čísiel. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 

 

 

 1 bal jk 

 

FINANCIE: S&P zvýšila rating krátkodobých záväzkov Litvy na A-2 

 Londýn 1. septembra (TASR) - Agentúra Standard & Poor's (S&P) 

zvýšila rating krátkodobých záväzkov Litvy v domácej a zahraničnej 

mene na A-2 z A-3. Rating dlhodobých záväzkov pobaltskej republiky 

zatiaľ ponechala na úrovni BBB a zároveň potvrdila Litve stabilný 

výhľad. 

 S&P svoje rozhodnutie odôvodnila zdravou hospodárskou a 

fiškálnou politikou Litvy, a tiež miernou a klesajúcou externou 

zadĺženosťou. 

 Po vlaňajšej expanzii litovskej ekonomiky o 5,9 % sa síce tempo 

jej rastu v 1. polroku 2012 spomalilo na 3 %, čo je však stále 

solídny výkon. Dôvodom spomalenia sú vonkajšie faktory, predovšetkým 

slabší, ako očakávaný zahraničný dopyt pre dlhovú krízu eurozóny. 

 S&P verí, že investície do, z hľadiska obchodu atraktívnejších 

sektorov, a tiež investície do infraštruktúry s podporou eurofondov, 

ako aj domáca spotreba budú v nasledujúcom období hlavnými motormi 

litovského hospodárstva. 

 Litovská vláda podľa agentúry dosiahla výrazný pokrok pri 

konsolidácii verejných financií. V tomto roku by mal rozpočtový 

schodok Litvy klesnúť na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na 

ilustráciu v roku 2009 bol na úrovni 9 %. Vláde vo Vilniuse sa 

podarilo znížiť deficit v rozpočte vďaka ráznym škrtom vo výdavkoch a 

ďalším úsporným opatreniam. Agentúra ale varuje pred rizikom, že sa 

Litve pre krízu v eurozóne a neistú situáciu vo svete tento rok 

nemusí podariť stlačiť schodok verejných financií až na 3 % HDP, a 

môže byť o málo vyšší. 

 Zo strednodobého hadiska však S&P očakáva, že Litva bude 

pokračovať v znižovaní rozpočtového deficitu a vráti sa k výraznému 

rastu hospodárstva. 

 Čo sa týka prípadnej finančnej pomoci bankovému sektora, S&P 

nepredpokladá, že Litva bude musieť zachraňovať banky, ktoré majú 

zahraničných vlastníkov, prevažne zo Škandinávie. 

 Stabilný výhľad odráža odhodlanie vlády pokračovať vo 

fiškálnych a štrukturálnych reformách a zabezpečiť tak udržateľný 

rast litovského hospodárstva. No v prípade, že by politická vôľa 

ochabla, mohlo by to mať negatívny vplyv na rating Litvy. 

 Informovala o tom agentúra Standard & Poor´s. 
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FINANCIE: Grécko pripravilo návrh úspor, tretinu sumy chce ušetriť na 
dôchodko 

 Atény 1. septembra (TASR) - Grécky minister financií Jannis 

Sturnaras pripravil návrh úsporných opatrení na nasledujúce dva roky 

v celkovej hodnote 11,7 miliardy eur. Tretinu z tejto sumy chce 

pritom ušetriť na dôchodkoch. 

 O návrhu momentálne rokujú strany vládnej koalície. Podľa 

dokumentu, ktorý novinári v Aténach získali od jednej z trojice 

koaličných strán, 3,5 miliardy eur chce vláda premiéra Antonisa 

Samarasa ušetriť znížením dôchodkov, paušálnych výdavkov a predĺžením 

obdobia, ktoré si musia ľudia v krajine odpracovať, ak chcú dostať 

minimálny dôchodok. 

 Škrty vo verejnom sektore, vrátane zníženia platov poslancov a 

zamestnancov ministerstiev, pomôžu vláde ušetriť ďalšie 2 miliardy 

eur v rokoch 2013 a 2014. Aj polícia, požiarnici a ďalší uniformovaní 

štátni zamestnanci musia počítať s redukciou platov až o 12 %, a tiež 

zo zrušením vianočných a dovolenkových bonusov. To by malo vyniesť 

1,5 miliardy eur. 

 Samaras sa snaží dosiahnuť dohodu s koaličnými partnermi na 

balíku úspor, ktorý od Grécka požadujú medzinárodní veritelia - tzv. 

Trojka (Európska komisia, Európska centrálna banka a Medzinárodný 

menový fond) výmenou za ďalšiu splátku z v poradí už druhého 

záchranného úveru. 

 Inšpektori Trojky sa na budúci týždeň vrátania do Atén, aby 

dokončili kontrolu a zistili, aký pokrok Grécko dosiahlo pri 

zavádzaní fiškálnych a hospodárskych reforiem. Od ich správy závisí, 

či Atény dostanú ďalšie peniaze a zostanú v eurozóne, alebo budú 

musieť vyhlásiť bankrot a vzdať sa spoločnej meny. 

 Samaras koaličným partnerom pripomenul, že Grécko musí 

veriteľom dokázať, že je serióznym partnerom a plní dohodnuté 

podmienky úveru. Pripomenul tiež, že nový úsporný balík obsahuje síce 

bolestivé, ale potrebné škrty, a bude posledný svojho druhu. 

 Ďalšie peniaze chce premiér ušetriť znížením, úpravou alebo 

dokonca zrušením niektorých sociálnych príspevkov, napríklad 

"racionalizáciou" vyplácania rodinných prídavkov, či úpravou 

príspevkov pre invalidov. Plánuje tiež preskúmať, a prípadne aj 

zrušiť, štátny príspevok pre nevydaté dcéry, ktoré sú závislé od 

rodičov. 

 Minister financií Sturnaras sa má 4. septembra zísť so svojim 

nemeckým kolegom Wolfgangom Schäublem a 7. septembra pricestuje do 

Atén predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Odliv kapitálu zo Španielska sa v júni zrýchlil 

 Madrid 1. septembra (TASR) - Odliv kapitálu zo Španielska 

pokračoval aj v júni a rýchlejšie, ako v predchádzajúcom mesiaci. To 

signalizuje, že dôvera investorov v štvrtú najväčšiu ekonomiku 

eurozóny ďalej klesá. Vyplýva to z najnovších údajov centrálnej banky 

v Madride. 

 Podľa štatistík tempo odlivu kapitálu zo Španielska sa v júni 

výrazne zrýchlilo a z krajiny "odtieklo" 56,6 miliardy eur. To je 

podstatne viac, ako 7,9 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého 
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roka, keď z krajiny "uniklo" 7,9 miliardy eur, a tiež viac ako 41,3 

miliardy eur, ktoré odišli v máji 2012. 

 Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol odliv kapitálu zo 

Španielska rekordných 220 miliárd eur a za 12 mesiacov do júna 2012 

prišla krajina o kapitál v hodnote 315,6 miliardy eur. 

 Informovala o tom agentúra RTTNews. 
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FINANCIE: ECB by mala urobiť viac pre zastavenie krízy v eurozóne 

 Bled 2. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by 

mala urobiť viac pre zastavenie krízy v eurozóne, pretože záchranné 

fondy samotné na to nestačia. Vyhlásil dnes Ángel Gurría, generálny 

riaditeľ Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na 

okraj medzinárodného Strategického fóra v slovinskom Blede. 

 Témou dvojdňového stretnutia je úloha Európy, ktorú sužuje 

kríza, v meniacom sa prostredí vo svete, a tiež jej úlohy v južnom 

Stredozemí, zvlášť v Sýrii a juhovýchodnej Európe. 

 "V stávke je celý systém, euro by nemalo byť vystavené riziku. 

ECB by mala urobiť viac, EFSF a ESM (dočasný a trvalý záchranný fond 

eurozóny) nestačia," povedal Gurría. 

 "ECB by mala začať s neobmedzeným nákupom dlhopisov. Čím skôr, 

tým lepšie," skonštatoval Gurría, ktorý sa ale domnieva, že eurozóna 

sa napriek kríze nerozpadne. 

 "Verím, že nikto sa nechystá odísť z eurozóny a nikto by z nej 

nemal odchádzať," povedal. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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PRIESKUM: Vysokoškoláci minú v porovnaní so stredoškolákmi 
dvojnásobok 

 Bratislava 2. septembra (TASR) - Žiaci základných škôl míňajú 

peniaze najmä cez prázdniny, na stredných školách sú najaktívnejší 

maturanti v máji a najväčšie výdavky zo študujúcich majú vo 

všeobecnosti vysokoškoláci. Vyplýva to zo štatistík ČSOB. 

 Deti a mládež si z bankomatu vyberú počas letných prázdnin o 40 

% vyššiu sumu ako priemerne počas školského roka. Medzi vekovými 

kategóriami sú však rozdiely. "Budúci stredoškoláci, ktorí 

v septembri nastupujú na strednú školu, si v júli vybrali z bankomatu 

dvojnásobne viac ako mladšie deti v tom istom mesiaci," hovorí 

riaditeľka odboru Komfort platieb ČSOB Andrea Lazar. 

 Maturanti majú v maturitnom mesiaci máj na účte o 30 eur viac 

ako počas iných mesiacov v roku. V máji si však zároveň vyberajú aj 

najvyššiu hotovosť. V porovnaní s aprílom a júnom sa ich výber zvýši 

trojnásobne. 

 Študenti si najčastejšie otvárajú účet vo veku od 18 do 19 

rokov. "Vysokoškoláci viac šetria prírodu. Až 75 % si pri otváraní 

účtu zriadi elektronický výpis, pri stredoškolákoch je to len 50 %," 

priblížila Lazar. 

 Priemerný zostatok na účtoch vysokoškolákov je 440 eur, čo je 

o 53 % viac ako pri študentoch na strednej škole. Študenti univerzít 
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využívajú častejšie aj svoju platobnú kartu, napr. pri platbách 

v obchodoch ju používajú dvojnásobne častejšie ako stredoškoláci, čo 

sa odráža aj na výslednom míňaní peňazí. 

 Vysokoškoláci minú v porovnaní so stredoškolákmi dvojnásobné 

sumy. Pri výberoch z bankomatu však nie sú až také veľké rozdiely. 

Stredoškoláci si vyberajú len o tretinu menej ako študenti vysokých 

škôl. 
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FINANCIE: Lotyšsko sa stáva Švajčiarskom východu, banky evidujú 
prílev vkladov 

 Riga 2. septembra (TASR) - Výška devízových vkladov v 

lotyšských bankách dosiahla v 1. polroku 2012 historický rekord. 

Dôvodom sú finančné problémy Cypru, ktoré primäli bohatých občanov z 

krajín bývalého Sovietskeho zväzu, aby hľadali nový bezpečný prístav 

pre svoje peniaze. 

 A zatiaľ, čo prílev financií zo štátov, ktoré nie sú členom 

Európskej únie (EÚ) na Cyprus sa zastavil, do Lotyšska "pritieklo" za 

prvých šesť mesiacov roka 1,2 miliardy USD (951,55 milióna eur). 

Objem vkladov zahraničných klientov v lotyšských bankách už dosiahol 

10 miliárd USD, čo predstavuje zhruba 50 % všetkých vkladov. Na 

ilustráciu, vo Švajčiarsku predstavujú vklady zahraničných klientov 

"iba" 43 % všetkých vkladov. 

 Lotyšsko bolo totiž za sovietskej éry bankovým centrom. A tak 

najnovšie problémy Cypru, ktorý musel požiadať o záchranný úver z 

eurovalu, a tiež únik kapitálu z Ruska na protest proti prezidentovi 

Vladimirovi Putinovi, presmerovali tok peňazí z postsovietskych 

republík do Lotyšska. 

 Medzinárodný menový fond (MMF) ale upozorňuje, že aj keď vysoký 

objem vkladov môže oživiť úvery v krajine, zároveň ohrozuje bankový 

sektor. Lotyšsko nemá totiž potrebné smernice a systém lustrovania 

klientov a hrozí, že v ňom "nájdu úkryt" aj nelegálne získané peniaze 

z centrálnej Ázie a Afriky. 

 "Lotyšsko zostáva pomerne atraktívnym prístavom," uviedol 

začiatkom augusta minister financií Andris Vilks. Dodal, že jeho 

ministerstvo eviduje pomerne silné signály o presune peňazí z Ruska, 

Cypru a iných destinácií do Lotyšska, ktoré je členom únie. 

 Podľa ruskej centrálnej banky od roku 2007 unikol z krajiny 

kapitál vo výške zhruba 350 miliárd USD. V rokoch 2007 až 2011 z toho 

ťažil najmä Cyprus, ktorý v tom čase zaregistroval zvýšenie 

zahraničných vkladov o 41 %. No za 12 mesiacov do konca júna 2012 sa 

objem vkladov klientov z krajín mimo EÚ v cyperských bankách znížil o 

85 miliónov eur. 

 Lotyšsko má spomedzi pobaltských republík najpočetnejšiu ruskú 

menšinu. Navyše štátne aerolínie AirBaltic zabezpečujú priame letecké 

spojenie jednak do bývalých sovietskych republík v Ázii, napríklad do 

Uzbekistanu, či Azerbajdžanu, a tiež do Moskvy či Kyjeva. 

 Podľa analytikov Lotyšsko ťaží najmä z faktu, že v krajine je 

dosť rozšírená ruština. MMF však pripomína, že nečakaný prílev môže 

vystriedať pomerne rýchly odliv peňazí, a to ohrozí stabilitu celého 

bankového systému v Lotyšsku. Pobaltská republika pritom už podobnú 

situáciu zažila. V roku 2008, po vypuknutí globálnej finančnej krízy, 

klienti z krajín mimo EÚ vybrali z lotyšskej banky Parex vklady vo 

výške 1,8 miliardy eur, čo predstavovalo zhruba 30 % všetkých 

vkladov. Banku musela potom zachraňovať pred pádom vláda, a tá sa v 
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dôsledku toho dostala do problémov a musela požiadať MMF a Európsku 

úniu o úver. 

 Informovala o tom agentúra Bloomberg. 

 (1 EUR = 1,2611 USD) 
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RAJOY: Španielsko zváži, či požiada Európu o ďalšiu finančnú pomoc 

 Madrid 2. septembra (TASR) - Španielsko zváži, či požiada 

Európu o ďalšiu finančnú pomoc nad rámec úveru vo výške 100 miliárd 

eur pre svoj bankový sektor. Uviedol to premiér Mariano Rajoy v 

rozhovore, ktoré dnes zverejnili viaceré európske noviny. Vyhlásil 

tiež, že Španielsko už plní podmienky prvého úveru a nevidí dôvod, 

prečo by mala byť prípadná ďalšia pomoc spojená s novými podmienkami. 

 Rajoy povedal, že chce najskôr vidieť detaily programu výkupu 

dlhopisov štátov eurozóny Európskou centrálnou bankou (ECB), kým sa 

rozhodne, či požiada o pomoc. 

 "Ak budem presvedčený, že je to dobré pre Európu ako celok, pre 

euro a pre Španielsko, potom to urobím, a keď nie, tak nie," 

odpovedal na otázku španielskych novín ABC, či bude žiadať ďalšiu 

pomoc. 

 V eurozóne sa rozprúdila búrlivá diskusia o tom, či má ECB 

nakupovať dlhopisy štátov, ktoré zápasia s vysokými úrokmi, alebo 

nie. Zatiaľ čo krajiny ako Španielsko alebo Taliansko, na ktoré 

finančné trhy vyvíjajú najväčší tlak sú za, Nemecku, ale ani Fínsku a 

Holandsku, teda štátom, ktoré si udržali najvyšší rating, sa tento 

návrh nepáči. Nemec Jörg Asmussen, člen Výkonnej rady ECB, napríklad 

požaduje, aby banka nakupovala dlhopisy len v prípade, že daná 

krajina schváli program reforiem a na jeho realizáciu bude dozerať 

Medzinárodný menový fond. 

 Španielsko má však už teraz problémy so zavádzaním úsporných 

opatrení, ktoré mu majú pomôcť stlačiť rozpočtový deficit v tomto 

roku tak, ako sľúbilo Bruselu. Aj finančné problémy bankového 

sektora, ktorý po spľasnutí realitnej bubliny zápasí s nesplácanými 

úvermi, komplikujú vláde snahu o redukciu deficitu a oživenie 

ekonomiky. Rajoy sa zdráha zaviesť ďalšie škrty, obáva sa totiž, že 

sa potom recesia ešte zhorší. 

 Nemecko má zase strach, že ECB sa v prípade nákupu dlhopisov 

problematických krajín eurozóny vystaví príliš veľkému riziku. 

Guvernér nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann už údajne pohrozil 

rezignáciou, ak ECB obnoví výkup dlhopisov. Prezident ECB sa zase 

snaží nájsť kompromisné riešenie ešte pred najbližším zasadaním Rady 

guvernérov 6. septembra. 

 Podľa Rajoya vysoké výnosy zo španielskych dlhopisov odrážajú 

skôr obavy investorov o budúcnosť eurozóny ako situáciu v španielskej 

ekonomike. Domnieva sa tiež, že súčasný stav, keď si niektoré štáty 

eurozóny požičiavajú peniaze na trhu s negatívnym výnosom, a iným 

náklady na obsluhu dlhu stúpajú až ku kritickej hranici, sa musí 

skončiť. 

 "Musíme vyriešiť problém s príliš veľkými rozdielmi medzi 

výnosmi," povedal nemeckým novinám Bild am Sonntag. Dodal, že 

eurozóna musí rozptýliť všetky pochybnosti o zachovaní menovej únie. 

 Prezident ECB Draghi navrhuje, nech krajina, ktorá chce, aby 

ECB kupovala jej dlhopisy, najskôr požiada o pomoc z eurovalu a 

prijme podmienky s tým spojené. 

 Tri zdroje z eurozóny, ktoré nechceli byť menované, medzitým 

agentúre Reuters povedali, že Španielsko už rokuje s partnermi v 
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eurozóne o týchto podmienkach, aj keď oficiálne ešte o pomoc 

nežiadalo. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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DEKKERS: Odchod z eurozóny môže pomôcť Grékom pri zotavovaní 
ekonomiky 

 Frankfurt nad Mohanom 2. septembra (TASR) - "Odchod z eurozóny 

môže pomôcť Grékom pri zotavovaní ekonomiky a zabrániť ďalšiemu 

šíreniu dlhovej krízy v regióne," vyhlásil v rozhovore pre sobotné 

vydanie novín Rheinische Post šéf nemeckého chemického a 

farmaceutického koncernu Bayer Marijn Dekkers. 

 Pridal sa tak k "zástupu" vplyvných nemeckých podnikateľov a 

ekonómov, ktorí živia špekulácie o možnom odchode Grécka z menovej 

únie napriek tomu, že kancelárka Angela Merkelova vyzvala svojich 

spoluobčanov, aby sa vyhli podobným výrokom. 

 Podľa Dekkera však odchod Grécka z eurozóny môže byť prínosom 

pre všetky zúčastnené strany. Podľa neho po zavedení pôvodnej meny 

budú mať Gréci väčšie šance dostať sa z recesie, zatiaľ čo udržanie 

silného eura zabráni domino efektu, ktorý by mohol zasiahnuť 

Španielsko a Portugalsko. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 

 

 

 1 bal jk 

 

FINANCIE: Kurz eura zostáva pod úrovňou 1,26 USD/EUR 

 Frankfurt nad Mohanom 3. septembra (TASR) - Kurz spoločnej 

európskej meny sa na začiatku nového týždňa drží tesne pod úrovňou 

1,26 USD/EUR. Ráno sa euro predávalo po 1,2580 USD. V piatok (31.8.) 

pred prejavom šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Bena Bernankeho 

kurz eura dočasne vyskočil až na 1,2640 USD/EUR. 

 Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok referenčný 

kurz na 1,2611 (vo štvrtok: 1,2544) USD/EUR. 

 Bernanke v piatok potvrdil, že Fed je pripravený v prípade 

potreby prijať ďalšie monetárne stimuly, ale konkrétne nenaznačil, že 

pripravuje ďalší nákup dlhopisov. Devízový expert Commerzbank Lutz 

Karpowitz to považuje za príčinu, prečo sa euro neudržalo na úrovni  

1,2640 USD/EUR. Na trhu však nie je cítiť sklamanie z Bernankeho 

prejavu, keďže ponechal otvorené dvere pre ďalší nákup dlhopisov. 

Očakávania ďalšieho uvoľnenia už teraz veľmi expanzívnej menovej 

politiky v USA podporujú euro voči doláru. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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FINANCIE: Z Grécka uniklo za deväť rokov 261 miliárd eur 

 Berlín/Atény 3. septembra (TASR) - Gréci nelegálne 

predisponovali v rokoch 2003 až 2011 z krajiny 261 miliárd eur. 

Uvádza to v najnovšom vydaní nemecký spravodajský týždenník Spiegel. 

 Išlo o peniaze z kriminálnej činnosti, úplatky a daňové úniky. 

Týždenník sa odvoláva na výpočty nevládnej organizácie Global 

Financial Integrity, ktorá sa zaoberá nelegálnymi tokmi peňazí v 

medzinárodnom meradle. Podľa údajov organizácie len v rokoch 2010 a 

2011 nelegálne zakotvilo v Grécku takmer 200 miliárd eur. 

  Informovala o tom agentúra DPA.  
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FINANCIE: V auguste sa deficit rozpočtu SR prehĺbil na 2,675 mld. eur 

 Bratislava 3. septembra (TASR) - Deficit štátneho rozpočtu sa v 

auguste tohto roka prehĺbil na 2,675 miliardy eur z júlových 2,239 

miliardy eur. Informovalo o tom dnes Ministerstvo financií (MF) SR. 

 V rovnakom období vlaňajška hospodárenie štátu skončilo v 

mínuse 2,022 miliardy eur. Na celý rok 2012 je naplánovaný schodok v 

objeme 3,675 miliardy, momentálny stav z toho predstavuje 72,8 %. 

 Príjmy štátneho rozpočtu ku koncu augusta dosiahli 7,105 

miliardy eur, čo predstavuje medziročné zníženie o 3,2 %. Celoročný 

plán v objeme 13,625 miliardy eur plnili na 52,1 %. 

 Výdavky štátu koncom augusta predstavovali 9,780 miliardy eur a 

medziročne tak vzrástli o 4,4 %. Z rozpočtovanej sumy na celý rok 

17,300 miliardy eur sa zatiaľ čerpalo 56,5 % výdavkov. 
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FINANCIE: Slovinsko zrejme čoskoro požiada o finančnú pomoc 

 Ľubľana 3. septembra (TASR) - Ďalším kandidátom na finančnú 

pomoc je Slovinsko. Krajina by sa totiž už v októbri mohla dostať do 

platobnej neschopnosti. 

 Slovinsko sa na jeseň zrejme stane šiestou krajinou, ktorá 

požiada o pomoc z eurovalu. Premiér Janez Janša cez víkend bil na 

poplach a varoval pred krachom. "V októbri hrozí platobná 

neschopnosť, ak sa nám nepodarí predať dlhopisy." Podľa Janšu je 

získanie peňazí na finančných trhoch v súčasnej situácii prakticky 

nemožné. 

 Bolo to po prvý raz, čo Janša verejne hovoril o bankrote 

krajiny. Vláda doteraz neustále uisťovala, že problémy dokáže 

vyriešiť sama. Problémy pritom boli už dlhší čas. Všetky tri veľké 

ratingové agentúry Standard & Poor's, Moody's a Fitch znížili na 

začiatku augusta hodnotenie úverovej dôveryhodnosti Slovinska. 

Hlavnou príčinou je kríza bankového sektora spôsobená spľasnutím 

realitnej bubliny. Analytici Raiffeisen Research označili Slovinsko 

za "Španielsko strednej Európy". 

 V 2. kvartáli klesla slovinská ekonomika medziročne o 3,2 %, čo 

bolo viac, než očakávali experti. Výnos 10-ročných štátnych 

slovinských dlhopisov predstavuje 6,9 %. Je teda vyšší ako výnos 

španielskych (6,8 %) aj talianskych (5,8 %) dlhopisov. 
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  Slovinsko zrejme bude potrebovať v rámci záchranného programu 

len jednocifernú miliardovú sumu. Znamenalo by to však, že 

stabilizačné mechanizmy eurozóny poskytujú pomoc už tretine zo 17 

krajín eurozóny. Na jeseň by mal záchranný úver dostať aj Cyprus, 

ktorý už požiadal o finančnú pomoc. 

 Okrem toho sa očakáva, že Španielsko požiada o ďalšiu pomoc na 

zníženie úročenia jeho dlhopisov. Navyše je pravdepodobné, že 

záchranný program pre Portugalsko sa bude musieť predĺžiť a pre 

Grécko zvýšiť. 

 Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj (OECD) Ángel Gurría požaduje od Slovinska, aby najprv znížilo 

deficit. Ak na to trhy nezareagujú, až potom by mala krajina podľa 

neho požiadať o pomoc. 

 Janšove alarmujúce vyhlásenia majú aj vnútropolitické dôvody. 

Koalícia zložená z piatich strán sa totiž nedokáže dohodnúť na 

reformách. Dlh sa od roku 2008 zdvojnásobil. Navyše, na ukotvenie 

takzvanej dlhovej brzdy v ústave potrebuje koalícia podporu ľavicovej 

opozície, ktorá to odmieta. "Každá slovinská vláda bude oveľa 

sociálnejšia než ten najjemnejší diktát Trojky," varoval Janša. 

 Informoval o tom Financial Times Deutschland. 
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FINANCIE: Cena unce zlata klesla na 1686,43 USD 

 Singapur 3. septembra (TASR) - Unca (31,1 g) zlata sa predávala 

dnes napoludnie miestneho času na komoditnej burze v Singapure po 

1686,43 USD (1347,96  eura) a za piatkovým (31.8.) päťmesačným 

maximom 1692,71 USD zaostala len o 0,3 %.  

 Analytici uvádzajú, že vzostup ceny kovu na svetovom trhu 

koncom uplynulého týždňa súvisí s výrokmi predsedu Federálneho 

rezervného systému (Fed) Bena Bernankea, že vyhliadky americkej 

konjunktúry sú chmúrne. Trhy očakávajú, že Fed, ktorý plní v 

Spojených štátoch úlohu centrálnej banky, prijme viac opatrení na 

podporu najsilnejšej svetovej ekonomiky. 

 Podľa Bernankea stagnácia amerického pracovného trhu vyvoláva 

vážne obavy, ale súčasne nedal jasné signály, že je Fed pripravený 

prijať v krátkom čase opatrenia na riešenie situácie. 

 Investori ešte pred Bernankeovým vystúpením očakávali, že jeho 

hodnotenie situácie americkej ekonomiky nebude priaznivé, a preto 

začali vo väčšom rozsahu nakupovať zlato. Vďaka tomu sa cena unce 

dostala z dlhodobého fluktuačného pásma a výrazne sa priblížila k 

hranici 1700 USD. 

 Väčší príliv peňazí do obehu sa v nasledujúcom období očakáva 

nielen v Spojených štátoch, ale aj v Číne, kde index nákupných 

manažérov klesol v auguste na 49,2 bodu, kým v júli bol ešte nad 

kritickou úrovňou 50 bodov. Pokles indexu pod 50 bodov signalizuje 

výrazné spomalenie čínskej konjunktúry.  

 V auguste dosiahla inflácia v eurozóne vyšší prírastok, než 

očakávali experti búrz a bánk. Avšak rast spotrebiteľských cien 

zrejme zabráni Európskej centrálnej banke, aby realizovala už dlhšie 

očakávané zníženie jej základnej úrokovej sadzby. 

 Informovali o tom agentúry Reuters a AP. 

 (1 EUR = 1,2611 USD) 
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FT: Len štvrtina Nemcov podporuje zotrvanie Grécka v eurozóne 

 Berlín/Atény 3. septembra (TASR) - Väčšina Nemcov je za to, aby 

Grécko odišlo z eurozóny. Prieskum inštitútu Harris ukázal, že len 

štvrtina Nemcov podporuje zotrvanie krajiny v menovej únii a s tým 

spojené pokračovanie finančnej pomoci. 

 Podľa prieskumu, ktorý zrealizoval inštitút na objednávku 

britského denníka Financial Times (FT), približne 26 % Nemcov 

predpokladá, "že Grécko úvery nikdy nesplatí". Takmer polovica si 

myslí, že Grécku sa nepodarí reformami dostať zo závislosti od 

medzinárodných veriteľov. 

 Tento jasný verdikt nemeckých voličov ukazuje dilemu, v ktorej 

sa nachádza spolková kancelárka Angela Merkelová. Partneri z 

Európskej únie (EÚ) totiž požadujú, aby dala Gréckom viac času na 

ďalšie úsporné opatrenia, čo by zrejme malo za následok potrebu 

navýšenia pomoci pre Grécko. Druhý záchranný balík pre Atény mal 

hodnotu 174 miliárd eur. 

 Prieskum ukázal, že názory obyvateľov jednotlivých krajín sú 

výrazne odlišné. Okrem Nemcov sa na ňom zúčastnili aj obyvatelia 

Talianska, Španielska, Francúzska a Británie. 

 Španieli a Taliani sú výrazne optimistickejší než Nemci. Až 88 

% Talianov a 70 % Španielov verí, že Grécku sa podarí úspešne 

zreformovať svoju ekonomiku. Na otázku, či Grécko vráti svoje dlhy, 

pozitívne odpovedalo 77 % Talianov a 57 % Španielov. 

 Francúzi majú na situáciu v Grécku podobný názor ako Nemci. Pre 

odchod Grécka z eurozóny je však len takmer tretina Francúzov, pričom 

v Nemecku túto alternatívu podporuje 54 % obyvateľov. Avšak len 25 % 

Francúzov si myslí, že Európa by mala pre Grécko urobiť viac. 

 Briti sú výrazne skeptickejší v otázke, či sa krajinám eurozóny 

podarí úspešne vyriešiť dlhovú krízu. Takmer polovica Britov je 

presvedčená, že záchrancovia eurozóny nemajú žiadnu šancu na úspešné 

zvládnutie krízy. 

 Ďalší separátny prieskum ukázal, že dvaja z troch Rakúšanov sú 

proti navýšeniu pomoci pre Grécko. Podľa prieskumu inštitútu 

Karmasin, ktorý zverejnil denník Heute, 39 % Rakúšanov je absolútne 

proti rozšíreniu pomoci a 26 % je skôr proti. Pomoc bezvýhradne 

podporuje len 12 % Rakúšanov a skôr je pre než proti nej 19 % 

obyvateľov krajiny. 

 Uvedené prieskumy ukazujú nárast skepticizmu v relatívne 

silných krajinách eurozóny ohľadom toho, či má pokračovanie pomoci 

pre Grécko zmysel. 

 Informovali o tom Financial Times, Financial Times Deutschland 

a agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Európsky bankový dohľad podľa Schäubleho nezačne 
pôsobiť v roku 2013 

 Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecký spolkový minister financií 

Wolfgang Schäuble predpokladá, že európsky bankový dohľad na budúci 

rok zrejme ešte nezačne pôsobiť. V dnešnom rozhovore pre nemeckú 

rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk tak schladil očakávania viacerých 

európskych ústavov oslabených krízou, že už v dohľadnom čase budú 



 

 
Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 
                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

môcť čerpať pomoc z trvalého eurovalu Európskeho mechanizmu pre 

stabilitu (ESM). 

 Európska komisia (EK) má schváliť návrhy na činnosť dohľadu 12. 

septembra. Komisár EÚ pre vnútorný trh a služby Michel Barnier minulý 

týždeň uviedol, že dohľad by mal začať fungovať v obmedzenom rozsahu 

už od januára a v roku 2014 by mu už mali podliehať všetky banky. 

 Lídri EÚ sa v júni dohodli, že fondy zriadené na záchranu 

zadlžených krajín by mohli poskytovať prostriedky aj oslabeným bankám 

priamo v prípade, ak začne pôsobiť efektívny centrálny systém 

bankového dohľadu v eurozóne. 

 Schäuble možnosť, že dohľad začne fungovať už na budúci rok, 

spochybnil, keď sa dnes vyjadril, že "myslím si, že je to dosť 

nereálne". 

 Berlín a Brusel sa sporia o rozsah právomoci bankového dohľadu. 

Barnier tvrdí, že všetky banky majú podliehať dohľadu Európskej 

centrálnej banky (ECB). Berlín sa domnieva, že stačí, ak budú pod jej 

kontrolou len najväčšie úverové ústavy, ktoré sú piliermi európskeho 

finančného systému. 

 Schäuble poznamenal, že nemecká spolková vláda rešpektuje 

nezávislosť ECB a Nemeckej spolkovej banky (DBB) a chce iba 

upozorniť, aby nevznikali "neopodstatnené očakávania" v súvislosti s 

dohľadom. Vyjadril nádej, že ECB neprekročí svoj mandát, ktorý 

spočíva v udržaní hodnoty eura a cenovej stability v eurozóne. 

 Nemecko sa však domnieva, že ak sa bankový dohľad pririekol 

ECB, jej rozhodnutia pre oblasť dohľadu a oblasť peňažnej politiky 

musia byť od seba dôsledne oddelené. 

 Informovala o tom agentúra AP.  
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FINANCIE: Francúzsko poskytne na záchranu banky CIF 20 miliárd eur 

 Paríž 3. septembra (TASR) - Francúzska vláda zachráni 

hypotekárnu banku Crédit Immobilier de France (CIF). 

 Podľa mediálnych správ jej poskytne štátne garancie v hodnote 

vyše 20 miliárd eur. Len tento týždeň musí banka splatiť vyše 4,7 

miliardy eur, informujú denníky Le Figaro a Les Echos s odvolaním sa 

na nemenované zdroje. Celková garancia bude viac než štvornásobná. 

 Francúzska vláda cez víkend oznámila, že banke pomôže, keďže sa 

pre ňu nepodarilo nájsť kupca. Nešpecifikovala však, koľko bude 

záchrana CIF stáť. Banka má po znížení ratingu problémy so získavaním 

peňazí na refinancovanie svojich záväzkov. Finančný inštitút, ktorý 

existuje už takmer 100 rokov, sa špecializuje na hypotéky pre rodiny 

s nižšími príjmami. 

 Podľa francúzskeho ministerstva financií musí záchranný plán 

ešte schváliť parlament a Európska komisia (EK). Je pravdepodobné, že 

CIF, ktorá zamestnáva vyše 2000 ľudí, sa postupne zlikviduje. Podľa 

informácií z vlády banka už nebude poskytovať nové úvery. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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FINANCIE: Pre Grécko sa začal ďalší rozhodujúci týždeň 

 Atény 3. septembra (TASR) - Grécko vstúpilo do ďalšieho 

rozhodujúceho týždňa, ktorý by mal určiť jeho osud. Cez víkend sa v 

Aténach intenzívne pracovalo na novom úspornom programe. Mal by viesť 

k úspore štátnych výdavkov vo výške viac ako 11,5 miliardy eur.  

 V utorok (4. 9.) pricestuje grécky minister financií Ioannis 

Stournaras do Berlína, aby informoval nemeckého kolegu Wolfganga 

Schäubleho o dohodnutých úsporných opatreniach, bez ktorých nemôžu 

Atény očakávať ďalšiu pomoc od jeho medzinárodných veriteľov. 

 Nemenovaný pracovník gréckeho ministerstva financií pre 

agentúru DPA dnes povedal, že "je lepšie mať na diskusiu viac času 

než len pár minút pred začiatkom rokovania ministrov financií 

euroskupiny". 

 Podľa dostupných informácií vláda chce dosiahnuť väčšiu časť 

úspor znížením dôchodkov a príjmov zamestnancov. Dôchodky by mali 

klesnúť o ďalších 4,5 %.  

 Vo štvrtok (6. 9.) strany gréckej vládnej koalície chcú 

schváliť nový úsporný program. V piatok začnú v Aténach pracovať 

členovia misie veriteľskej Trojky, ktorá pozostáva z pracovníkov EÚ, 

Medzinárodného menového fondu a Európskej centrálnej banky, aby 

posúdili výsledky úsporných opatrení gréckej vlády. Na piatok sa 

pripravuje aj stretnutie predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya 

s gréckym premiérom Antonisom Samarasom. Dôležitejšie však bude 

Samarasovo rokovanie s vedením Trojky, ktoré sa má uskutočniť 10. 

septembra. 

 Zatiaľ však nie je jasné, kedy Trojka predloží hodnotenie 

situácie Grécka a či navrhne vyplatenie ďalšej tranže z dohodnutého 

úverového rámca na záchranu Grécka. Podľa niektorých informácií treba 

správu očakávať na prelome septembra a októbra. 

  Informovala o tom agentúra DPA.  
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MDVRR SR: Slovensko k 30. júnu 2012 čerpalo eurofondy na 31,11 % 

 Bratislava 3. septembra (TASR) - Kontrahovanie európskych 

finančných prostriedkov Slovenskom k 30. júnu 2012 dosiahlo 9,307 

miliardy eur (zdroje EÚ, štátny rozpočet, verejné vlastné zdroje), čo 

predstavuje 68,09 % alokácie na programové obdobie 2007 až 2013.  

 "V sledovanom období od 1. januára do 30. júna 2012 sa v 

porovnaní so stavom ku konca roka 2011 zaznamenal nárast 

kontrahovania finančných prostriedkov o 4,41 percentuálneho bodu (p. 

b.)," informovalo ďalej Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja (MDVRR) SR. 

 Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohézneho 

fondu na realizovanie operačných programov (OP) bolo k 30. júnu 2012 

vo výške 3,576 miliardy eur, čo predstavuje 31,11 % zo záväzku 

obdobia 2007 až 2013. V období od začiatku januára do konca júna 2012 

sa v porovnaní so stavom ku koncu minulého roka zaznamenal nárast 

čerpania o 6,09 p. b.  

 Najvyššie percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF bolo 

za sledované obdobie v rámci OP Zdravotníctvo (54,94 %), Regionálny 

operačný program (47,93 %), OP Technická pomoc (43,01 %) a OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia (41,16 %). 

 Priemerné percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF sa 

dosiahlo za sledované obdobie v rámci OP Konkurencieschopnosť a 

hospodársky rast (34,56 %) a OP Bratislavský kraj (34,40 %). 
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 Najnižšie a podpriemerné percentuálne čerpanie finančných 

prostriedkov ŠF sa zaznamenalo v rámci OP Informatizácia spoločnosti 

(16,32 %), OP Vzdelávanie (17,79 %), OP Životné prostredie (24,34 %), 

OP Výskum a vývoj (26,50 %) a OP Doprava (28,38 %).  
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FINANCIE: V júli sa prírastok nových úverov na bývanie znížil 
medziročne o 5,3 

 Bratislava 3. septembra (TASR) - V júli 2012 poskytli banky 

Slovákom nové hypotéky a iné úvery na bývanie v celkovom objeme 259 

miliónov eur. Oproti predchádzajúcemu mesiacu tak ide o pokles o 18,2 

% a oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5,3 %. "V letných 

mesiacoch tradične dochádza k útlmu na hypotekárnom trhu a medziročný 

pokles sme očakávali, keďže minulý rok bol historicky najsilnejší," 

okomentoval údaje Národnej banky Slovenska (NBS) analytik poradenskej 

spoločnosti Fincentrum Ján Porázik. 

 Napriek nižšiemu prírastku sa na konci júla zvýšil celkový stav 

úverov na nehnuteľnosti na 12,624 miliardy eur. Oproti hodnote z 

konca predchádzajúceho mesiaca tak prišlo k nárastu o 1 %. 

"Medziročne sa ale zvýšil stav úverov na bývanie až o 10 %," povedala 

pre TASR analytička Poštovej banky Eva Sadovská. 

 Pod celkový nárast sa podpísali predovšetkým iné úvery na 

nehnuteľnosti s medziročným nárastom o 16 %. Stav klasických hypoték 

narástol oproti júlu 2011 o približne 3 %. V prípade stavebných 

úverov bol nárast objemu ešte pomalší a dosiahol 2 %. "Nejeden Slovák 

siaha na nový, výhodnejší úver iba preto, aby si ním refinancoval už 

nejaký starší existujúci dlh," skonštatovala Sadovská. 

 Podľa Porázika narástla priemerná úroková sadzba pri hypotékach 

a úveroch na bývanie z júnových 4,84 % na 4,89 % v júli. Najviac 

peňazí, až 86 % objemu, bolo fixovaných na 2 až 5 rokov, pričom 

priemerná sadzba sa v tomto prípade zvýšila z 4,64 % na 4,92 %. "Pri 

variabilných sadzbách a ročných fixáciách sa úroková sadzba takmer 

nemenila a vzrástla zo 4,83 % na 4,84 %," dodal Porázik. 
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FINANCIE: Summit lídrov EÚ k rozpočtu na roky 2014-2020 bude 22.-23. 
novembra 

 Brusel 3. septembra (TASR) - Lídri členských štátov Európskej 

únie sa zídu na mimoriadnom summite 22. - 23. novembra s cieľom 

dohodnúť sa na rozpočte EÚ na roky 2014 až 2020. Potvrdili to dnes 

zdroje z Bruselu. 

 Diplomatické zdroje uviedli, že mimoriadny summit v Bruseli 

stanovili na november, aby očakávané náročné rokovania o rozpočte 

nezatienili októbrový summit, na ktorom by sa malo rokovať o riešení 

dlhovej krízy v eurozóne. 

 Členské štáty EÚ sa zatiaľ nedokázali dohodnúť na výške 

rozpočtových výdavkov na roky 2014 až 2020. Niektoré požadujú, aby sa 

vzhľadom na súčasnú dlhovú krízu výdavky obmedzili, čoho sa ale boja 

najmä chudobnejšie krajiny. Dohodu je podľa predstaviteľov EÚ 

potrebné dosiahnuť do konca tohto roka. 
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 Informovala o tom agentúra DPA. 
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FINANCIE: Podľa W. Schäubleho nemecký ústavný súd fiškálny pakt a 
EMS schváli 

 Štrasburg 3. septembra (TASR) - Nemecký minister financií 

Wolfgang Schäuble je presvedčený, že nemecký ústavný súd nezablokuje 

dohody o vzniku Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a o 

fiškálnom pakte. O tom, či je takzvaný trvalý euroval a fiškálny pakt 

v súlade s nemeckou ústavou, bude ústavný súd sídliaci v Karlsruhe 

rozhodovať 12. septembra. 

 "Nemecký ústavný súd dohody o fiškálnom pakte a Európskom 

mechanizme pre stabilitu nezablokuje. Som o tom presvedčený," povedal 

Schäuble na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Ako dodal, 

nemecká vláda pozorne preskúmala obe dohody a nenašla nič, čo by 

nebolo v súlade s nemeckou ústavou. Podobne aj väčšina expertov na 

ústavné právo uviedla, že neočakáva, že by súd dohody zablokoval. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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MFSR: P. Kažimír vymenoval nové vedenie Tiposu aj Slovenskej 
konsolidačnej 

 Bratislava 3. septembra (TASR) - Minister financií Peter 

Kažimír (Smer-SD) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 

národnej lotériovej spoločnosti TIPOS, a. s., vymenoval k dnešnému 

dňu do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa 

spoločnosti Ladislava Kriška, ako aj členov predstavenstva Ján 

Barcziho, Petra Vaneka, Renátu Pisárovú a Ivana Litvaja. Do funkcie 

predsedu dozornej rady Tiposu bol vymenovaný Marián Valko a za člena 

dozornej rady Vladimír Štric. Informoval o tom dnes tlačový odbor 

Ministerstva financií (MF) SR. 

 Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa 

spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s., bol dnes vymenovaný Michal 

Pôbiš. Členmi predstavenstva sa stali Martin Lipovský a Roman Balko, 

členom dozornej rady Pavol Gregorčok. 

 Ešte k 28. augustu Kažimír na základe rozhodnutia valného 

zhromaždenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., (SZRB) 

vymenoval do funkcie člena predstavenstva a námestníka generálneho 

riaditeľa pre úsek obchodný Mareka Nemečka, člena predstavenstva a 

námestníka generálneho riaditeľa pre úsek rizík a bankových procesov 

Pavla Šoltysa, ako aj členov dozornej rady banky Jána Lisého, Jozefa 

Straška a Martina Hrivíka. 

 Rezort financií vyhlásil výberové konania do SZRB, Tiposu a 

Slovenskej konsolidačnej 12. júna tohto roka, a to na internetovej 

stránke MF SR a na portáli Profesia. Výberové konania boli zverejnené 

aj v týždenníku Profesia – Avízo, s termínom na prihlásenie do 22. 

júna. Celkom sa do týchto výberových konaní prihlásilo 287 

uchádzačov. 

 Výber sa uskutočnil písomnou formou a pohovorom. Písomným 

testom výberová komisia overila odborné znalosti uchádzača a osobným 
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pohovorom odborné znalosti a schopnosti kandidátov. Na výberové 

konanie boli pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili všeobecné a 

kvalifikačné predpoklady. Na základe výsledkov dosiahnutých v 

písomnom teste a v pohovore výberová komisia zhodnotila celkový 

výsledok výberového konania a podľa neho určila poradie uchádzačov. 

Na základe predloženého zoznamu kandidátov, ako aj odporúčaní 

výberovej komisie, minister financií rozhodol o obsadení jednotlivých 

miest v uvedených spoločnostiach. 
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FINANCIE: Andalúzia ako štvrtý región požiadala španielsku vládu o 
pomoc 

 Madrid 3. septembra (TASR) - Andalúzia sa stala ďalším 

regiónom, ktorý požiadal španielsku vládu o finančnú pomoc. Región 

požiadal Madrid o okamžitú pomoc v hodnote 1 miliardy eur, povedala 

dnes predstaviteľka andalúzskej vlády Susana Diazová. 

 Andalúzia tak nasledovala regióny ako Valencia, Murcia a 

Katalánsko. Minulý týždeň požiadala o finančnú podporu Valencia, 

konkrétne o 4,5 miliardy eur. Katalánsko pýta 5 miliárd eur a Murcia 

okolo 300 miliónov eur. Vláda zatiaľ nezverejnila podmienky, ktorých 

splnenie bude od regiónov žiadať. 

 Situácia v Španielsku už dlhší čas znervózňuje trhy, ktoré sa 

obávajú, že celá krajina bude musieť požiadať o finančnú pomoc. 

Španielska vláda zatiaľ požiadala zahraničie len o podporu pre svoj 

bankový sektor, ktorý doplatil na spľasnutie realitnej bubliny. 

 Informoval o tom server BBC. 

 

 

 12 dan pop 

 

FINANCIE: Švédska banka Handelsbanken odchádza z Ruska 

 Moskva 3. septembra (TASR) - Švédska banka Handelsbanken 

oznámila svoj odchod z Ruska. Je to ďalšia zahraničná banka, ktorá v 

poslednom období končí na ruskom trhu, kde dominujú veľké štátne 

ruské banky. 

 Zahraničné finančné inštitúcie a menšie ruské banky majú 

problém presadiť sa oproti veľkým domácim konkurentom ako Sberbank 

alebo VTB, ktoré kontrolujú väčšinu bankového trhu. Handelsbanken, 

ktorá sa s objemom aktív v Rusku radí až na 731. miesto, preto dnes 

požiadala centrálnu banku, aby jej zrušila licenciu. 

 Nasledovala tak britské banky Barclays a HSBC, ako aj 

španielsku banku Santander, ktoré buď výrazne obmedzili svoje 

aktivity na ruskom trhu, alebo úplne ukončili svoje pôsobenie v 

krajine. 

 Ruskí analytici potvrdili, že v posledných rokoch už niekoľko 

zahraničných bánk opustilo ruský trh. Dôvodom je fakt, že rast nebol 

taký, ako pôvodne očakávali a navyše, začala im rásť konkurencia zo 

strany niektorých domácich stredne veľkých bánk. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: A. Merkelová vyzvala nemeckých politikov na podporu 
zadlžených štáto 

 Abensberg 3. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela 

Merkelová dnes vyzvala členov aliancie CDU-CSU "na solidaritu so 

zadlženými krajinami eurozóny". Tým dala najavo nesúhlas s názorom 

niektorých členov jej vlastnej strany CDU a sesterskej CSU, ktorí 

odmietajú ďalšie záchranné balíky a pochybujú o budúcnosti Grécka v 

eurozóne. 

 Generálny tajomník CSU Alexander Dobrindt napríklad minulý 

mesiac povedal, že podľa neho Grécko na budúci rok opustí eurozónu. 

Ďalší člen CSU, minister financií Bavorska Marcus Söder vyhlásil, že 

"ďalšia pomoc Grécku by bola ako liatie vody do púšte". 

 Podľa Merkelovej, ktorá v poslednom období zmiernila tón, však 

takéto prejavy veci nepomáhajú. Nemecko podľa nej musí práve podporiť 

úsilie vysoko zadlžených krajín - ako Grécko - znížiť úroveň dlhu a 

rozpočtového deficitu. "V takejto ťažkej situácii si tieto národy 

zaslúžia našu solidaritu," povedala kancelárka. 

 Informovali o tom agentúry DPA a AFP. 
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FINANCIE: Agentúra Moody's zhoršila rating EÚ na negatívny 

 Sydney/Brusel 4. septembra (TASR) - Agentúra Moody's Investors 

Service zmenila výhľad ratingu dlhodobých záväzkov Európskej únie 

(EÚ), ktorý je na úrovni Aaa, na negatívny. Varovala, že môže znížiť 

úverovú známku únie, ak sa rozhodne zhoršiť rating štyroch najväčších 

prispievateľov do rozpočtu, to znamená Nemecka, Francúzska, Británie 

a Holandska. 

 Tento krok zvyšuje tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), aby 

na svojom štvrtkovom (6.9.) zasadnutí poskytla detaily programu 

výkupu dlhopisov, ktorý by mal pomôcť zadlženým krajinám eurozóny. 

 Moody's v júli zhoršila výhľad ratingu Nemecka, Holandska a 

Luxemburska na negatívny. Dôvodom je negatívny vplyv európskej 

dlhovej krízy na tieto krajiny, ktoré majú najvyššiu úverovú známku. 

Výhľad ratingov Francúzska a Británie je rovnako negatívny. 

 "Negatívny výhľad dlhodobého ratingu EÚ je odrazom negatívnych 

výhľadov trojáčkových ratingov členských štátov s najväčšími 

príspevkami do rozpočtu EÚ: Nemecka, Francúzska, Británie a 

Holandska, na ktoré spoločne pripadá okolo 45 % rozpočtových príjmov 

únie," uvádza sa v správe Moody's. 

 Agentúra dodala, že hodnotenie úverovej bonity EÚ je mimoriadne 

citlivé na každú zmenu ratingov týchto štyroch členských štátov únie 

s ratingom na úrovni Aaa. To znamená, že ak Moody's zníži úverovú 

známku týchto krajín, zrejme tiež zhorší rating únie. Naopak, ak sa 

výhľad týchto štyroch kľúčových štátov zlepší, agentúra zlepší výhľad 

ratingu EÚ na stabilný. 

 Moody's tiež zhoršila na negatívny výhľad ratingu Európskeho 

spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Kurz eura sa drží nad úrovňou 1,26 USD/EUR 

 Frankfurt nad Mohanom 4. septembra (TASR) - Spoločná európska 

mena dnes ráno posilnila vďaka očakávaniam týkajúcim sa nákupu 

dlhopisov Európskou centrálnou bankou (ECB) a drží sa nad hranicou 

1,26 USD/EUR. 

 Euro sa dnes v rannom obchodovaní predávalo po 1,2617 USD. ECB 

stanovila v pondelok (3.9.) referenčný kurz na 1,2568 (v piatok: 

1,2611) USD/EUR. Podľa jedného predstaviteľa Európskej parlamentu 

(EP) prezident ECB Mario Draghi na neverejnom zasadnutí výboru EP 

obhajoval plánovaný výkup dlhopisov, ktorý má znížiť úročenie dlhu 

krajín eurozóny zasiahnutých dlhovou krízou. 

 Do médií sa dostala informácia, podľa ktorej Draghi nepovažuje 

nákup dlhopisov s dobou splatnosti do troch rokov za financovanie 

štátov, ktoré má ECB podľa úniových zmlúv zakázané. Analytici 

Commerzbank tvrdia, že ECB plánuje rozsiahly program na boj s dlhovou 

krízou. Experti teraz čakajú, že Draghi na tlačovej konferencii po 

štvrtkovom (6.9.) zasadnutí Rady guvernérov ECB oznámi detaily 

plánovaného programu výkupu štátnych dlhopisov. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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FINANCIE: Austrálska centrálna banka ponechala kľúčový úrok na 3,5 % 

 Sydney 4. septembra (TASR) - Austrálska centrálna banka 

(Reserve Bank of Australia, RBA) ponechala tretí mesiac za sebou 

úrokové sadzby nezmenené. Kľúčový úrok v Austrálii tak zostal na 

úrovni 3,5 % a stále je najvyšší spomedzi hlavných sadzieb v 

rozvinutých krajinách. 

 RBA ako dôvod svojho rozhodnutia uviedla, že posledné zníženie 

úrokových sadzieb ešte nie je v ekonomike úplne cítiť. Domáci dopyt 

zatiaľ odoláva spomaleniu globálnej ekonomiky, ktoré však stláča ceny 

komodít, čo má negatívne následky na hospodárstvo, keďže Austrália je 

veľkým exportérom surovín, predovšetkým železnej rudy. 

 RBA upozornila, že ceny niektorých hlavných exportných komodít 

v posledných týždňoch prudko klesli. Kľúčovým je v tomto smere 

spomalenie čínskej ekonomiky, pretože Čína je pre Austráliu najväčším 

exportným trhom. 

  "Čínsky rast zostal aj v 1. polroku pomerne robustný, aj keď 

bol v porovnaní s výnimočným tempom z posledných rokov nižší," 

uviedol guvernér RBA Glenn Stevens. "Niektoré aktuálne indikátory sú 

slabšie, čo zvyšuje neistotu týkajúcu sa strednodobých rastových 

vyhliadok." 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Španielske a talianske firmy sa financujú výrazne drahšie než 
nemeck 

 Londýn 4. septembra (TASR) - Eurozóna sa stále viac triešti. 

Nielenže krajiny ako Španielsko a Taliansko musia platiť výrazne 

vyššie úroky pri štátnych dlhopisoch, ale firmy z juhu Európy tiež 

získavajú úvery čoraz drahšie. Z krízy profitujú nemecké spoločnosti, 

ktoré sa dostávajú k peniazom podstatne lacnejšie. 

 V pondelok (3. 9.) zverejnené údaje Európskej centrálnej banky 

(ECB) ukázali, že úrokové náklady firiem zo slabších krajín eurozóny 

prudko vzrástli. Napríklad úročenie dlhu španielskych malých firiem 

je najvyššie za takmer štyri roky. Naopak úročenie úverov 

konkurenčných nemeckých firiem je na rekordnom minime. 

 Jednotná menová politika v menovej únii sa mala pôvodne 

postarať o to, aby sa európske firmy mohli financovať za podobných 

podmienok. Úročenie ich pôžičiek sa v normálnych časoch odvíja od 

kľúčového úroku Európskej centrálnej banky (ECB), pri ktorom si 

komerčné banky požičiavajú peniaze od ECB. V súčasnosti však tento 

mechanizmus nefunguje tak, ako bol naplánovaný. 

 Pre hlbokú hospodársku krízu v juhoeurópskych krajinách sa 

náklady na financovanie čoraz viac rozchádzajú, čo spôsobuje, že 

firmy z krízových krajín sa dostávajú do konkurenčnej nevýhody. 

 Podľa ECB úročenie 1- až 5-ročných úverov španielskych firiem 

dosiahlo v júli 6,5 %, čo je najviac od konca roka 2008, kedy 

vrcholila finančná kríza rokov 2008/09 a ECB začala prudko uvoľňovať 

menovú politiku. Talianske firmy museli v júli platiť pri rovnakých 

úveroch úrok v o výške 6,24 % a nemecké len 4,04 %, čo je najmenej od 

zverejňovania tejto štatistiky v roku 2003. 

 Nemecké firmy tak získavajú konkurenčnú výhodu voči 

juhoeurópskym firmám, čo môže ešte zväčšiť priepasť medzi silnými a 

slabými ekonomikami v eurozóne. "Fragmentácia sa zhoršuje," citoval 

britský denník analytika agentúry Fitch Ratings Davida Rileyho. "Ak 

sa tento trend posilní, povedie to k fundamentálnej zmene 

usporiadania eurozóny. To podkopáva základný princíp eura a môže 

nakoniec prispieť k jeho rozpadu." 

 Zvyšovanie rozdielov pri úročení je predovšetkým výzvou pre 

ECB. Tradičné nástroje menovej politiky v súčasnosti nefungujú. Preto 

prezident ECB Mario Draghi oznámil, že banka siahne k netradičným 

opatreniam. Očakáva sa, že Draghi vo štvrtok (6. 9.) po zasadnutí 

Rady guvernérov oznámi spustenie nového programu výkupu štátnych 

dlhopisov, ktorý by mal pomôcť stlačiť predovšetkým úročenie dlhu 

talianskej a španielskej vlády. 

 Informovali o tom Financial Times a portál spiegel.de. 
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FINANCIE: Grécko predalo pokladničné poukážky za 1,137 miliardy eur 

 Atény 4. septembra (TASR) - Grécko na dnešnej aukcii získalo z 

predaja 6-mesačných pokladničných poukážok 1,137 miliardy eur. Ich 

úročenie v porovnaní s poslednou podobnou aukciu konanou v auguste 

kleslo, informovala dnes grécka agentúra pre riadenie dlhu. 

 Priemerný výnos 26-týždňových poukážok predstavoval 4,54 %, čo 

je o 14 bázických bodov menej než na aukcii 7. augusta. Dopyt 

prekonal ponuku 1,95-násobne. Tento pomer mierne klesol, keďže v 

auguste dopyt prevýšil ponuku 2,06-krát. 
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 Mesačný predaj pokladničných poukážok je pre Grécko jediným 

zdrojom financovania prostredníctvom trhu. Inak je krajina plne 

závislá od záchranného úveru od krajín eurozóny a Medzinárodného 

menového fondu (MMF). Väčšinu poukážok tradične kupujú grécke banky, 

ktoré sú zasa závislé od financovanie Európskou centrálnou bankou. To 

znamená, že výška úročenia poukážok plne neodráža hĺbku gréckej 

dlhovej krízy. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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R. JELAŠIĆ: Maďarsko tento rok úver od MMF nezíska,  a možno ho 
vôbec nedostan 

 Budapešť 4. septembra (TASR) - Maďarsku sa pravdepodobne 

nepodarí uzavrieť ešte v tomto roku dohodu s Medzinárodným menovým 

fondom (MMF) o úverovom rámci. A možno bude mať problém vôbec sa 

dohodnúť s MMF na finančnej pomoci. Vyhlásil dnes Radovan Jelašić, 

šéf maďarskej dcéry rakúskej bankovej skupiny Erste. 

 Vláda v Budapešti, ktorá sa snaží získať od fondu a Európskej 

únie (EÚ) multimiliardový úver, aby ochránila svoj trh a ekonomiku 

pred dôsledkami krízy v eurozóne, by mala dať potenciálnym veriteľom 

tento mesiac odpoveď na ich predbežné podmienky. 

 Zástupcovia MMF a EÚ po júlovom "zahrievacom" kole zatiaľ 

neurčili žiadny ďalší termín rokovaní s vládou premiéra Viktora 

Orbána, ktorá vystrašila trhy sériou kontroverzných opatrení. 

 "Ak sa im aj podarí dospieť k dohode, v tomto roku to nebude," 

povedal generálny riaditeľ Erste Hungary v rozhovore pre internetový 

portál index.hu. A dodal, že podľa neho má Maďarsko len veľmi malú 

šancu na dohodu. 

 Jelašić sa podobne ako riaditelia ďalších bánk v Maďarsku 

stretol s delegáciou MMF a EÚ. Rakúska banka je spolu s Raiffeisen 

Bank International druhým najväčším poskytovateľom úverov v strednej 

a východnej Európe, po talianskej UniCredit. Vlani však musela Erste 

poslať svojej dcére finančnú injekciu 600 miliónov eur, aby zaplátala 

jej straty. Tie majú na svedomí kontroverzné opatrenia maďarskej 

vlády, ktorá okrem zavedenia vysokých daní pre banky umožnila 

domácnostiam v krajine, aby svoje úvery v zahraničných menách 

splácali pri nižšom ako trhovom kurze, čo poškodzuje banky. 

   To viedlo k zmrazeniu úverov v krajine a prispelo - spolu s 

úspornými opatreniami a znížením dopytu v eurozóne - k recesii 

maďarského hospodárstva, v poradí druhej za štyri roky. 

 Jelašić očakáva, že Erste Hungary vykáže stratu aj v tomto 

roku. Avšak aj napriek problémom, ktorým banka v Maďarsku čelí, 

neplánuje odísť z tohto trhu. Nešetril však kritikou na adresu 

maďarskej vlády za spôsob, ako pristupuje k rokovaniam s finančným 

sektorom. 

 "Za uplynulý rok som sa naučil, čo v Maďarsku znamená slovo 

diskusia," vyhlásil s tým, že banky dostávajú len veľmi obmedzené  

informácie o plánoch a faktoch a v limitovanom čase. 

 Podľa Jelašića v Maďarsku je na predaj viacero bánk. Ale na to, 

aby sa nejaká transakcia uskutočnila, sú potrebné dve strany - nielen 

predávajúci, ale aj kupci, a tí zjavne chýbajú. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Maďarská vláda ráta so septembrovým pokračovaním 
rokovaní s MMF 

 Budapešť 4. septembra (TASR) – Maďarská vláda aj naďalej ráta 

s tým, že rokovania s Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Európskou 

úniou budú pokračovať v septembri v súlade s pôvodným plánom. 

Vyhlásila to dnes v Budapešti kancelária maďarského ministra bez 

kresla zodpovedného za rokovania s MMF Mihálya Vargu. 

 Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI kancelária konštatovala, 

že "udržiavanie kontaktov dotknutých strán je priebežné". 

 Maďarský Inštitút pre výskum hospodárstva (GKI) sa ale 

domnieva, že maďarská vláda deklarovala, že nemieni meniť svoju 

hospodársku politiku, preto k dohode s MMF a EÚ o úverovom programe 

nedôjde. Následkom toho nebude možné obnoviť ani dôveru investorov, 

ktorá by bola potrebná k naštartovaniu hospodárskeho rastu a k 

potrebným investíciám. 

 GKI v pondelok zverejnenej analýze predpovedal pre zvyšok roka 

pokračovanie recesie maďarskej ekonomiky – pre tento rok očakáva 

pokles HDP o 1,5 %. Podľa GKI tohtoročný a najmä budúcoročný cieľ 

deficitu bude možné udržať iba v prípade nových korekcií.  

 MMF minulý piatok vyhlásil, že udržiava kontakty s maďarskou 

vládou a s Európskou komisiou, zatiaľ však nevytýčil termín 

pokračovania rokovaní o úverovom programe, ktoré sa začali v júli. 

Riaditeľ MMF zodpovedný za zahraničné vzťahy Gerry Rice poznamenal, 

že júlové rokovania s Maďarskom boli konštruktívne a že dialóg bude 

pokračovať.  

 Podľa jeho slov k uzavretiu zmluvy bude ale potrebné dosiahnuť 

dohodu v niektorých zásadných hospodársko-politických oblastiach, 

vrátane oblasti plánovaných opatrení k posilneniu rozpočtu, ktoré 

musia byť vyvážené a udržateľné, ako aj v štrukturálnych reformách, 

ktoré by podporili ekonomický rast. 

 Rokovania Maďarska s delegáciami MMF a EÚ sa začali 17. júla. 

Maďarsko sa od vstupu do MMF pripravuje na uzatvorenie zmluvy o ôsmej 

pôžičke. Vláda koncom minulého roka avizovala, že chce rokovať s MMF 

o "spolupráci nového druhu". Maďarský parlament prijal 6. júla úpravu 

zákona o maďarskej centrálnej banke, ktorý bol v pôvodnej forme zo 

strany MMF, EÚ aj Európskej centrálnej banky neprijateľný. 

 

 

      (spravodajca TASR Ladislav Vallach) vs 

 

 

FINANCIE: Úročenie rakúskeho dlhu je najnižšie v histórii 

 Viedeň 4. septembra (TASR) - Rakúsko sa financuje na trhu 

najlacnejšie v histórii. Viedeň získala na dnešných aukciách 5- a 7-

ročných dlhopisov celkovo 1,1 miliardy eur. Ich úročenie kleslo na 

historické minimum. 

  Rakúsko predalo dlhopisy splatné v roku 2017 za 500 miliónov 

eur. Ich priemerný výnos dosiahol 0,829 %. Na paralelnej aukcii 

dlhopisov splatných v roku 2019 získalo 600 miliónov eur. Výnos 

predstavoval 1,344. Oba výnosy sú nové historické minimá a sú nižšie 

v porovnaní s výnosmi podobných rakúskych dlhopisov na sekundárnom 

trhu, uviedla šéfka rakúskej agentúry na obsluhu dlhu ÖBFA Martha 

Oberndorferová. 

 Aktuálny dopyt po rakúskych dlhopisoch je podporený tiež 

faktom, že sa zvýšila dôležitosť Rakúska v rôznych dlhopisových 



 

 
Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 
                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

indexoch, čo je dôležité pre indexovo orientovaných investorov, myslí 

si Oberndorferová. 

 Riziková prirážka voči referenčným nemeckým dlhopisom klesla 

pri 5-ročných dlhopisoch na 36 bázických bodov a v prípade 7-ročných 

dlhopisov na 51 bázických bodov. 

 Po dnešných emisiách má Rakúsko pokrytých už viac než 80 % 

svojich tohtoročných finančných potrieb.  

 Informovala o tom agentúra APA. 

 

 

 3 lom vs 

 

FINANCIE: Španielsky minister hospodárstva nevylúčil, že vláda požiada 
o pomoc 

 Madrid 4. septembra (TASR) - Španielsky minister hospodárstva 

Luis de Guindos nevylúčil, že Madrid požiada o finančnú pomoc z 

európskych stabilizačných mechanizmov. "Najprv sa musia vyjasniť 

podmienky. Myslím si, že po tomto a budúcom týždni budeme múdrejší," 

povedal de Guindos v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt. 

"Zasadnutie Rady guvernérov ECB tento týždeň a stretnutie ministrov 

financií eurozóny na budúci týždeň vyjasnia veci." 

 Španielsko už požiadalo finančnú pomoc z Európskeho fondu 

finančnej stability (EFSF) na konsolidáciu domáceho bankového 

sektora. 

  Podľa de Guindosa možno bude potrebná intervencia Európskej 

centrálnej banky (ECB). Uznal, že ECB nemôže suplovať snahu štátov o 

konsolidáciu verejných financií a reformu ekonomiky. "V súčasnosti je 

však potrebné rozptýliť pochybnosti o eure a dať jasne najavo, že 

euro je nevratné. Na to bude možno krátkodobo potrebné, aby ECB 

zasiahla." 

 Prezident ECB Mario Draghi stanovil ako podmienku prípadných 

nákupov dlhopisov žiadosť vlády, ktorá sa ocitne v problémoch, o 

pomoc z EFSF alebo z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS). 

 "Španielsko sa pokúša robiť to, čo Nemecko urobilo pred 

desiatimi rokmi, aby zvýšilo svoju konkurencieschopnosť," uviedol de 

Guindos. Na margo nemeckých pochýb o správnosti prípadnej ďalšej 

intervencie ECB na dlhopisových trhoch povedal, že ECB si veľmi dobre 

uvedomuje "súčasné problémy a pochybnosti o eure. Všetci sme na 

jednej lodi." 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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FINANCIE: Mario Draghi údajne bránil nákup dlhopisov štátov eurozóny 

 Brusel 4. septembra (TASR) - Prezident Európskej centrálnej 

banky (ECB) Mario Draghi poskytol doteraz najjasnejšiu predstavu o 

jej ďalšom postupe v boji s dlhovou krízou eurozóny. Uviedla to dnes 

agentúra RTTNews s odvolaním sa na "neoficiálny únik" informácií zo 

stretnutia Draghiho s poslancami Európskeho parlamentu, ktoré 

prebiehalo za zatvorenými dverami. 

 Podľa týchto informácií Draghi bránil návrh opatrení, ktoré 

pripravila ECB, vrátane kontroverzného nákupu dlhopisov členských 

štátov eurozóny. Naznačil, že centrálna banka nie je proti nákupu 
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štátnych papierov s termínom splatnosti do troch rokov na 

sekundárnych trhoch. Podľa neho by to nemalo zvýšiť objem financií, 

ktoré vlády eurozóny poskytli na boj s krízou. 

 Trhy očakávajú, že Draghi predstaví svoj návrh opatrení na 

najbližšom zasadaní Rady guvernérov ECB, ktoré sa uskutoční 6. 

septembra. Najťažším orieškom pre prezidenta banky bude získať 

podporu Nemecka pre svoj plán. Najväčšia ekonomika bloku je totiž 

proti tomu, aby ECB kupovala dlhopisy problematických štátov. 

 Náklady na obsluhu dlhu niektorých krajín, ako je napríklad 

Španielsko a Taliansko, však v uplynulých týždňoch mierne klesli 

práve pod vplyvom špekulácií, že sa ECB v blízkej budúcnosti rázne 

zapojí do boja s krízou. Aj kurz eura vďaka tomu vzrástol. 

 Medzitým však agentúra Moody's zhoršila výhľad ratingu 

Európskej únie zo stabilného na negatívny. A hoci jej zatiaľ 

ponechala najvyššiu známku AAA negatívny výhľad znamená, že v 

budúcnosti ju môže znížiť. 

 Informovala o tom agentúra RTTNews. 

 

 

 12 bal pop 

 

FINANCIE: Španielsko navýši financie fondu na záchranu bánk o ďalších 
6 mld. e 

 Madrid 4. septembra (TASR) - Španielska vláda vloží do Fondu na 

rekapitalizáciu bánk (FROB) ďalších 6 miliárd eur s cieľom zabezpečiť 

pomoc bankovému sektoru do času, než získa úver na rekapitalizáciu 

bánk z eurozóny. 

 Zástupca španielskeho ministerstva hospodárstva, ktorý si 

neželal byť menovaný, potvrdil dodatočnú finančnú injekciu, čím sa 

kapitálová základňa fondu zvýši na 15 miliárd eur. Fond potrebuje 

nové peniaze najmä kvôli mimoriadnej kapitálovej injekcii pre 

zoštátnenú banku Bankia, ktorú v pondelok (3.9.) schválil na úrovni 

4,5 miliardy eur. 

 Podobne ako mnohé ďalšie španielske banky aj Bankia doplatila 

na prasknutie realitnej bubliny v roku 2008, v dôsledku čoho zostala 

zaťažená obrovským objemom zlých hypotekárnych úverov. V úsilí pomôcť 

bankám Španielsko požiadalo v júni eurozónu o záchranný úver pre 

bankový sektor, ktorý eurozóna schválila na úrovni 100 miliárd eur. 

Skutočný objem však bude známy najskôr o niekoľko týždňov, keď sa 

ukončí audit španielskych bánk. 

 Informovali o tom agentúry Reuters a AP. 

 

 

 1 2 dan pop 

 

IFP: Plošné zdaňovanie motorových vozidiel by bolo viac jednoduché a 
spravodli 

 Bratislava 4. septembra (TASR) - Plošné zdaňovanie všetkých 

motorových vozidiel by bolo viac efektívne, jednoduchšie a 

spravodlivejšie, než niektoré iné dane, ktoré vplývajú negatívne na 

ekonomický rast Slovenska. Inštitút finančnej politiky (IFP) 

Ministerstva financií (MF) SR navyše tvrdí, že zavedením registračnej 

a cirkulačnej dane na autá by malo na štátny rozpočet pozitívny vplyv 

vo výške 65,3 milióna eur. 



 

 
Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 
                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

 "Nezanedbateľným pozitívom je využitie relatívne širokej 

daňovej základne umožňujúcej stanovenie mimoriadne nízkej sadzby dane 

pre väčšinu subjektov," uvádza vo svojej analýze inštitút. Jednou z 

ďalších predností registračnej alebo cirkulačnej dane je, že v sebe 

taktiež zahŕňajú možnosť progresívneho nastavenia. To by malo 

zabrániť nadmernému zaťaženiu nízkopríjmových skupín. 

 Základom daní, ktoré IFP navrhuje, je maximálny výkon vozidla. 

Ten v značnej miere ukazuje aj hodnotu vozidla a poskytuje adresnejší 

pohľad na štruktúru vozového parku v SR, než by poskytol základ dane 

napríklad vo forme emisií oxidu uhličitého (CO2). 

 Sadzba registračnej dane by bola podľa inštitútu optimálna v 

rozpätí od 31 eur do 2992 eur, pričom najmenej by platili vozidlá s 

výkonom do 33 kW a najviac vozidlá s výkonom vyšším ako 254 kW. V 

prípade cirkulačnej dane inštitút navrhuje rozpätie od 10 do 539 eur 

pri identickej úrovni výkonu vozidiel. 

 IFP taktiež predpokladá oslobodenie od platenia týchto daní pri 

zdravotne ťažko postihnutých osobách. "Nakoľko tí sú v mnohých 

prípadoch poberateľmi príspevku vo forme dávky na kúpu, úpravu alebo 

prevádzku vozidla," skonštatoval inštitút. 

 

 

 har pop 

 

MFSR: Sľubuje dodržanie deficitu 4,6 %, na jeho dosiahnutie našlo 600 
mil. eur 

 Bratislava 4. septembra (TASR) - Rozpočtovaný cieľ deficitu 

verejných financií na tento rok na úrovni 4,6 % hrubého domáceho 

produktu (HDP) nie je možné naplniť v rámci parametrov schválených 

minulou vládou. Identifikované riziká, ku ktorým patrí 

nerozpočtovanie viacerých výdavkových položiek a nadhodnotenie 

niektorých príjmov, ho v súčasnosti podľa Ministerstva financií (MF) 

SR posúvajú na hodnotu 5,3 % HDP. 

 "Súčasná vláda však aj napriek nepriaznivému vývoju rozpočtu 

deklaruje záväzok dodržať rozpočtový cieľ na tento rok," konštatuje 

rezort financií v správe o opatreniach na udržanie plánovaného 

deficitu, o ktorej bude v stredu (5.9.) rokovať vládny kabinet. 

 Pripravované kroky pozostávajú podľa materiálu z reštriktívnych 

opatrení v štátnom rozpočte a prehodnotenia niektorých výdavkov 

štátu. Okrem toho sa majú už tento rok prejaviť aj parlamentom 

schválené zmeny v dôchodkovom systéme, osobitný odvod pre banky a 

regulované subjekty či novela zákona o správnych poplatkoch. Celkovo 

si MF od týchto opatrení sľubuje 601,2 milióna eur alebo 0,84 % HDP. 

 Najviac, 215 miliónov eur, má priniesť zníženie príspevkov do 

2. piliera a jeho dočasné otvorenie. Viazanie výdavkov štátneho 

rozpočtu ušetrí podľa rezortu financií 120 miliónov eur a 

zabezpečenie núdzových zásob ropy mimo okruh verejných financií 

ďalších 95 miliónov eur. Mimoriadnym zdanením bánk a regulovaných 

subjektov má štát ešte v tomto roku získať takmer 90 miliónov eur. 

Podľa MF ďalšie peniaze donesie riešenie problémov v rámci eurofondov 

či zvýšenie poplatku pri registrácii automobilov. 

 

 

 vjo 
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Holanďania už vedia, koľko by ich stál kolaps eurozóny a koľko by stál 
"grexit 

 Amsterdam/Brusel 4. septembra (TASR) - Celkový kolaps eurozóny 

by Holandsko vyšiel na 339 miliárd eur, kým odchod Grécka z európskej 

menovej únie by holandskú ekonomiku stál "iba" 22 miliárd eur, 

uviedol dnes spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje 

finančnej spoločnosti ING. 

 V prípade totálneho rozpadu eurozóny by Holandsko upadlo do 

hlbokej recesie a národná ekonomika by prišla odhadom o stovky 

miliárd eur zásluhou stratených vkladov a investícií. 

 Odborníci z finančnej spoločnosti ING tieto straty vyrátali na 

339 miliárd eur. Z tejto sumy by štát prišiel o 121 miliárd eur, kým 

bankový sektor by bol iba o trochu menej stratovejší - so sumou 111 

miliárd eur. 

 Menej bolestný by bol pre holandskú ekonomiku "grexit," čiže 

odchod Grécka z eurozóny. V tomto prípade by sa dali celkové straty 

vyčísliť na sumu okolo 22 miliárd eur, uvádza sa v dnešnej správe 

ING. Z tejto sumy by na úkor štátu pripadlo 17,75 miliardy eur a 

zvyšok strát by znášal bankový sektor. 

 "To by bolelo, ale nemalo by to viesť k neznesiteľným problémom 

pre našu krajinu. Na prvý pohľad by bol odchod Grécka zvládnuteľný," 

uvádza sa v správe ING o možnom odchode Grécka z eurozóny a o dosahu 

tohto stavu na Holandsko. 

 Správa ING však poukazuje na riziko dominového efektu spojené s 

odchodom Grécka z menovej únie a poukazuje na skutočnosť, že 

najlepším riešením pre eurozónu je prežitie spoločnej meny. Pre tento 

scenár však ING nemá vypracovaný výpočet nákladov. 

 

 

 (spravodajca TASR Jaromír Novak) pop 

 

 
 


