
Prodloužení vládního programu TARP

Podle agentury Bloomberg americký ministr financí Timothy Geithner plánuje oznámení, že 
záchranný  fond  TARP bude  prodloužen  až  do  října  roku  2010.  Původně  měl  program 
expirovat už ke konci tohoto roku.

TARP,  který  byl  schválen  v říjnu  roku  2008,  původně  zaměřený  pouze  na  podporu 
bankovního systému, se nevyhnul ostré kritice ze strany té části Kongresu, která byla proti 
záchraně bank použitím peněz z kapes daňových poplatníků.
 
Administrace Bílého domu, která již nějakou dobu připravuje půdu pro rozšíření programu, 
zdůrazňovala,  že  fond  TARP  by  mohl  být  použit  i  k pomoci  vlastníkům  rezidenčních 
nemovitostí a malým podnikům. Prezident Obama již dříve prohlásil, že i přesto, že jde o 
velmi  kontroverzní  program,  je  zároveň  v této  době  naprosto  nezbytný  a  žádal  ministra 
financí, aby bylo umožněno použít prostředky z TARP i pro úvěry malým podnikům. Rok po 
Obamově zvolení  do funkce,  na základě  průzkumu věří  jen 32% dotázaných,  že USA se 
ubírají tím správným směrem. Nezaměstnanost se pohybuje na úrovni 10% a prezident je tak 
stále častěji nucen sahat po více či méně populistických opatřeních.

Americké  ministerstvo  financí  minulý  týden  oznámilo,  že  finální  náklady  na  bankovní 
záchranný program TARP budou s největší pravděpodobností až o 200 mld. USD nižší, než se 
původně čekalo. V srpnu administrativa odhadovala,  že náklady po splacení poskytnutých 
prostředků a dalších investic budou dosahovat maximálně 341 mld. USD. Pozitivně se do 
nákladů promítly nižší než očekávané náklady některých stimulačních programů pro tvorbu 
nových pracovních míst a rychlejší splácení závazků velkých bankovních institucí. Bankovní 
instituce  již  splatily  71  mld.  USD  a  po  plánovaném vrácení  peněz  společností  Bank  of 
America by se tato hodnota mohla dostat až na 116 mld. USD. I další banky hledají praktické 
cesty jak v blízké době splatit peníze čerpané ze záchranného fondu. Ministr financí Geithner 
v minulém týdnu uvedl, že očekává, že do konce roku 2010 by se do TARP mohlo od bank 
vrátit až 175 mld. USD.

Potřebu  alternativního  využití  fondů  z programu  TARP zdůrazňuje  i  šéf  demokratických 
kongresmanů Steny Hoyer.  Ten se nechal  slyšet,  že  zákonodárci  možná budou požadovat 
financování  výstavby  dálnic  a  dalších  projektů,  které  sebou  přinášejí  vytváření  nových 
pracovních příležitostí, z nevyužitých zdrojů ve fondu.  Republikáni naopak navrhují využít 
tyto peníze na snížení rozpočtového schodku.
 
Podle analytiků fakt, že banky vracejí zpět prostředky obdržené z TARP, indikuje lepší než 
očekávaný reálný vývoj ve finančním sektoru, ale i v celé ekonomice. Vládní představitelé na 
adresu efektivnosti programu uvádějí, že tento nouzový projekt by neměl být posuzován jen z 
hlediska výše nákladů, ale především z pohledu výsledného efektu na celý finanční systém.
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