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 Za dużo cyfr, za mało czasu na wdrożenie. Formalnie od 1 lutego przy-
szłego roku wszystkie unijne banki powinny posługiwać się już tylko numerami 
kont według wzoru SEPA. Okazuje się jednak, że to zbyt poważne wyzwanie 
dla wielu instytucji w krajach uważanych za gospodarczych i organizacyjnych 
liderów Unii Europejskiej. Stowarzyszenie niemieckich banków alarmuje, że 
przez pięć miesięcy nie uda się doprowadzić operacji do końca. Wciąż bowiem 
zdecydowana mniejszość firm posługuje się nowymi kontami o większej liczbie 
cyferek – w handlu jedynie 5 proc. przedsiębiorstw, w przemyśle – 20 proc. Co 
więcej – pracownicy banków czują się przeciążeni zadaniami, bo większość 
wniosków o zmianę numeru konta jest w Niemczech obrabiana ręcznie. Bez 
dodatkowego personelu nie da się wszystkiego zrobić do lutego – alarmu-
ją niemieccy bankowcy. Jednak zdecydowana większość banków – bojąc się 
generowania nowych kosztów – nie planuje naboru pracowników do obsługi 
przekształcenia kont. Zagrożeniem jest także niefrasobliwość wielu przedsiębior-
ców. Niewielu z nich planuje szybkie zabranie się do zmieniania numeru konta. 
Tymczasem posługiwanie się starymi kontami po 1 lutego może prowadzić do 
opóźnień w realizacji przelewów i innych operacji bankowych. A takie zatory 
mogą doprowadzić nawet do bankructwa firm. Tak czy inaczej, chaos wydaje 
się nie do uniknięcia – ostrzegają niemieccy bankowcy. W całej zjednoczonej 
Europie już 50 proc. wszystkich operacji dokonuje się za pomocą kont według 
standardu SEPA. W Niemczech – ledwie 9 proc.

Przegląd wydarzeń
Opracował: Jacek Biernacki (dział zagraniczny „Panoramy” TVP2)

 Luki w unijnym prawie umożliwiły złe transak-
cje w Ameryce. Europejskie banki mogą sporo stracić 
na inwestycjach w amerykańskie obligacje komunalne. 
Wszystkiemu winne poluzowanie unijnych przepisów. 
Przez lata obowiązywała dyrektywa EWG z 1989 r., która 
zezwalała co prawda na zakup obligacji komunalnych 
poza wspólnym rynkiem, ale uznawała, że są to trans-
akcje obciążone wysokim stopniem ryzyka – aż 80-proc. 
W roku 2000 obniżono ten próg dla obligacji amerykań-
skich do 20 proc. W roku 2006 jeszcze poluzowano prze-
pisy w kontekście wytycznych Bazylei II. Pozostawiono 
20-proc. wskaźnik ryzyka jako bazowy, ale banki mogły 

same szacować ryzyko na jeszcze niższym poziomie. 
W związku z tym europejscy bankowcy zaczęli skupować 
obligacje amerykańskich miast. Bańka zaczęła pękać 
teraz, gdy Detroit ogłosiło bankructwo, mając  
18,5 mld dolarów długu. Europejskie banki wykupiły 
obligacje Detroit za co najmniej 1,4 mld dolarów. I zaczy-
nają już te pieniądze wpisywać w straty. Rodzi to obawy, 
że za chybione inwestycje w Ameryce zapłaci w kon-
sekwencji europejski podatnik. Tym bardziej że sporo 
amerykańskich miast jest w finansowej zapaści i grozi 
im bankructwo. A wiele z nich sprzedawało obligacje 
europejskim bankom. 

 Mniej za transakcje kartą. Komi-
sja Europejska chce także obniżenia 
wysokości opłat od transakcji doko-
nywanych kartą płatniczą. Jej zda-
niem opłaty interchange są za wysokie 
i kosztują obywateli Unii dziesiątki 
miliardów euro rocznie. Według propo-
zycji KE powinny wynosić 0,2 proc. 
wartości transakcji kartą kredytową. 
Komisja postuluje też wiele regulacji 
umożliwiających rozwój transakcji 
internetowych. Okres przejściowy na 
wprowadzenie w życie nowych regu-
lacji trwałby jednak aż 22 miesiące, 
by i banki, konsumenci i operatorzy 
systemów kart płatniczych mogli 
dostosować się do nowej sytuacji. 
Brukselscy urzędnicy obawiają się, że 
przymusowe obniżenie opłat za trans-
akcje kartami skłoni europejski sektor 
bankowy do powetowania sobie strat 
podniesieniem opłat za wydanie kart 
płatniczych.

 Porównanie opłat bankowych w internecie. Komisja 
Europejska domaga się, by każdy obywatel UE mógł porównać 
w internecie koszty kredytów, operacji bankowych i obsługi 
kont, oferowanych przez instytucje finansowe. W każdym 
kraju członkowskim miałaby powstać co najmniej jedna in-
ternetowa porównywarka kosztów. Dzięki temu klient mógłby 
wybrać najoszczędniejszą dla siebie propozycję, a jednocześnie 

miałoby to skłonić banki do rezygnacji z różnych ukrytych 
kosztów, w zawieranych umowach podpisywanych z klien-
tami. Komisja chce też wprowadzić ujednolicony europejski 
wzór tabeli opłat za konto oraz ułatwienia w procedurach 
przenoszenia konta z kraju do kraju. Umocniłoby to zasadę 
swobody przepływu kapitału, będącą jednym z filarów jednoli-
tego rynku wewnętrznego.


