
O rganami EACB są: Komitet Wy-
konawczy, Prezydent, Rada
złożona z prezydenta i wicepre-

zydentów, Sekretariat Generalny. Komi-
tet Wykonawczy EACB, który składa się
z delegatów związków członkowskich,
spotyka się dwa razy w roku i określa
strategię organizacji. Grupy robocze zło-
żone z przedstawicieli BS-ów wypraco-
wują stanowisko w takich sprawach, jak:
rynki finansowe, rachunkowość i audyt,
prawo bankowe, systemy płatnicze,
ochrona konsumentów na rynku usług
bankowych, sprawy socjalne oraz eko-
nomia społeczna i rozwój ekonomiczny.
Obecnie funkcję Prezydenta EACB pełni
Etienne Pflimlin, przedstawiciel francu-
skiej grupy Credit Mutuel.

Organizacja utrzymuje się ze składek
swoich członków. Reprezentuje i wspie-
ra wspólne interesy zrzeszonych banków
oraz chroni je przed niekorzystnymi
regulacjami. EACB jest rzecznikiem BS-
-ów w kontaktach z organami Unii.
W 2004 r., z inicjatywy Związku prze-
prowadzono ocenę systemu wartości
w spółdzielczych grupach bankowych.
Z badania wynika, że BS-y są instytucja-
mi demokratycznymi kierującymi się za-
sadą „jeden członek – jeden głos”, w któ-
rych oferuje się „szyte na miarę” produkty
bankowe po korzystnych cenach. Banki
spółdzielcze, posiadając 60 tys. placówek
obsługi klientów, są silnie zakorzenione
na lokalnych rynkach, obsługują głównie
małe i średnie przedsiębiorstwa na wsi
i w małych miastach. W latach 70. XX w.
jako pierwsze zaczęły realizować koncep-
cję integracji usług bankowych z usługami
ubezpieczeniowymi (bancassurance) i by-
ły inicjatorami bankowości elektronicznej.
Wprowadzając wysokie standardy w za-

kresie zarządzania ryzykiem, europejskie
grupy BS-ów przyczyniają się do stabili-
zacji i wzrostu konkurencyjności krajo-
wych systemów finansowych.
EACB stoi na stanowisku, że ustawodaw-
stwo UE musi uwzględniać zróżnicowa-
nie systemów bankowych pod względem
modeli biznesowych oraz wielkości i or-
ganizacji banków. Regulacje prawne nie
powinny usztywniać działania banków
i ograniczać funkcjonowania mechani-
zmu konkurencji. 

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym
z lipca 2003 r., banki spółdzielcze zobo-
wiązane są do stosowania od 2007 r.
standardu IAS 32, który dotyczy „instru-
mentów finansowych: publikacji i pre-
zentacji”. Norma ta stanowiła dla BS-ów
poważne zagrożenie, ponieważ zgodnie
z nią udziały członków nie byłyby trak-
towane jako część składowa kapitału
własnego (jak miało to miejsce dotych-
czas), lecz jako zobowiązanie. Banki spół-
dzielcze straciłyby zatem część swoich
funduszy własnych. EACB i jego człon-
kowie podjęli kampanię informacyjną
w celu wyjaśnienia istoty kapitału udzia-
łowego oraz rozmowy z Komisją Euro-
pejską, Europejskim Bankiem Central-
nym, Komitetem Bazylejskim i innymi
instytucjami, w celu zmiany niekorzyst-
nej interpretacji standardu IAS 32. Dzia-
łania te przyniosły pożądany efekt. 
Komisja Europejska przygotowała pro-
jekt dyrektywy, która zakłada poprawę
przejrzystości informacji o kosztach i wa-
runkach udzielania kredytów konsu-
menckich. Dyrektywa rozszerza ich de-
finicję o kredyty w rachunku bieżącym
i hipoteczne, ułatwia też porównywanie
ofert na płaszczyźnie międzynarodowej.
EACB zaproponowała, aby jej zakres zo-

stał ograniczony do „prawdziwych” kre-
dytów konsumenckich oraz zgłosiła po-
stulat uproszczenia formuły liczenia efek-
tywnej rocznej stopy procentowej.
Pod wpływem tych propozycji i nacisków
dokonano modyfikacji dyrektywy, która
w obecnym kształcie lepiej odpowiada
oczekiwaniom klientów BS-ów. 

Od marca 2003 r. Związek uczestniczy
w pracach powołanego przez KE zespo-
łu, którego zadaniem jest usunięcie ba-
rier rynku kredytów hipotecznych.
EACB z zadowoleniem przyjął w tym
względzie raport zawierający 48 zale-
ceń prawnych dotyczących ich sprzeda-
ży i zabezpieczenia spłaty.
Związek uczestniczy aktywnie w pra-
cach Europejskiej Rady ds. Płatności
(EPC), która dąży do stworzenia jedno-
litego Europejskiego Obszaru Płatnicze-
go. Chodzi o standaryzację przelewu,
polecenia zapłaty i stworzenie nowych
instrumentów rozliczeniowych, które
w pierwszej kolejności stosowane będą
w europejskiej strefie euro.
EACB prowadził konsultacje dotyczące
zastosowania nowego systemu rozlicze-
niowego TARGET 2, a także brał udział
w pracach grupy CESAME, która opra-
cowuje przesłanki integracji rynku pa-
pierów wartościowych i usług depozy-
towo-rozliczeniowych w Europie. 
Związek jest członkiem Komitetu Ban-
kowości Europejskiej (European Ban-
king Industry Committee – EBIC), któ-
ry został powołany w 2004 r. Do pracy
w grupach roboczych tej organizacji od-
delegował swoich ekspertów, którzy
dbają o uwzględnienie interesów BS-ów
przy wypracowywaniu regulacji praw-
nych na płaszczyźnie europejskiej.
Strona internetowa EACB (www. euro-
coopbanks. coop) umożliwia wszystkim
członkom dostęp do wewnętrznych do-
kumentów i opracowań. 
Polskie banki spółdzielcze w EACB re-
prezentuje Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych, a jego przewodniczący
jest jednym z wiceprezydentów tej 
organizacji. ■

Europejski Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych

EACB
– europejski lobbysta
Europejski Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych – EACB
(European Association of Co-operative Banks) z siedzibà
w Brukseli zrzesza 24 grupy bankowe z krajów Unii
Europejskiej. 
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Informuje, stanowi, promuje…

Stra˝nik wartoÊci spó∏dzielczych

Na zjednoczonym 
rynku Europy


