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 Unia walutowa coraz bardziej realna? Rosną szanse na 
europejskie porozumienie dotyczące drugiego filaru unii bankowej. 
Jak informował niemiecki dziennik Handelsblatt, Komisja Europejska 
jest gotowa do kompromisu w sprawie mechanizmu restrukturyzacji 
zagrożonych upadkiem banków. Gazeta cytowała unijnego komisarza 
ds. rynku wewnętrznego Michela Barniera. Polityk był gotów do 
ustępstw w sprawie mechanizmu naprawy upadających banków. 
Dotychczas Barnier domagał się, aby to Komisja Europejska decydowała 
o restrukturyzacji albo likwidacji banków. Na to nie zgadzały się 
jednak Niemcy. Oprotestowywały przede wszystkim pomysł powołania 
paneuropejskiego funduszu gwarancyjnego. Powodem tego sprzeciwu 
jest m.in. to, że niemieckie banki musiałyby składać się na gwarancje np. 
dla banków hiszpańskich, na ubezpieczenie ich depozytów itd. Niemiecki 
minister finansów Wolfgang Schaeuble twierdzi, że „likwidacja banków 
musi opierać się na jasnych i niepodważalnych zasadach”, co wymaga 
zmiany unijnych traktatów. Tymczasem EBC stoi na stanowisku, że dla 
stworzenia mechanizmu ratowania banków wystarczy obecne prawo Unii 
Europejskiej.

Prezes niemieckiego Bundesbanku Jens Weidmann również 
wypowiedział się przeciwko przejęciu na stałe przez Europejski 
Bank Centralny nadzoru nad bankami w strefie euro. Wskazywał na 
niebezpieczeństwo konfliktu interesów pomiędzy zadaniami EBC 
wynikającymi z nadzoru a prowadzeniem przez niego polityki monetarnej. 
Najnowsza propozycja zakłada, że KE tylko początkowo kontrolowałaby 
proces naprawy banków. Następnie odpowiedzialność miałby przejąć 
Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, czyli gigantyczny fundusz powołany 
do ratowania zagrożonych bankructwem krajów Unii. Aby do tego doszło, 
musi on jednak stać się unijną instytucją, co wymaga zmiany traktatów. 
Nie wiadomo, czy Niemcy zgodzą się na takie rozwiązanie. Michel Barnier 
ma nadzieję, że porozumienie uda się osiągnąć do końca roku. I tym 
samym powołać rdzeń unii bankowej.

Były szef Europejskiego Banku Centralnego Jean Claude Trichetz apeluje 
z kolei, by Europa jak najszybciej wprowadziła realną unię bankową 
w postaci silnej instytucji centralnej, która będzie miała władzę nad 
borykającymi się z problemami bankami. – Ożywienie jest dobre, bo 
znów mamy pozytywne, a nie negatywne dane – powiedział. – Musimy 
jednak zrobić wszystko co możliwe, aby poprawa koniunktury była trwała 
i bardziej przekonująca, więc nie jest to czas na samozadowolenie. (AW)

Przegląd wydarzeń
Opracowali: Jacek Biernacki (JB), Anna Waśkiewicz (AW) – dział zagraniczny „Panoramy” TVP2

 Pierwsza kobieta za sterami Fed.  
Od pięciu lat wspierała Bena Bernanke 
jako jego zastępczyni, teraz stanęła na czele 
amerykańskiego banku centralnego jako 
pierwsza kobieta w jego 100-letniej historii. 
67-letnia Janet Yellen będzie miała więk-
szy wpływ na życie Polaków, którzy wzięli 
kredyty we frankach niż minister finansów 
Jacek Rostowski. A to dlatego, że wysokość 
miesięcznych rat zależy od zmiany kursu 
złotego wobec franka, a ten uzależniony jest 
od kursu dolara względem euro. O tym, ile 
będą kosztować dolary na rynku walutowym 
decydować będzie Janet Yellen, szef Fed ma 
bowiem możliwość obniżania i podnoszenia 
stóp procentowych. Wiadomo jednak, że 
utytułowana pani profesor ekonomii nie ma 
zwyczaju szaleć ze stopami i bardziej niż jej 
dotychczasowy przełożony, Ben Bernanke, 
jest zwolenniczką niskich stóp procentowych 
i taniego pieniądza, co jej zdaniem służy 
poprawie sytuacji na rynku pracy, sprzyjając 
nowym inwestycjom i zatrudnianiu. Nie ma 
więc wątpliwości – rewolucji monetarnej 
za rządów Yellen nie będzie. Można za to 
spodziewać się dalszego drukowania tanich 
dolarów (obecnie co miesiąc Fed dodru-
kowuje aż 85 mld dolarów). Od dłuższego 
czasu ekonomiści liczyli na to, że zacznie 
ograniczać dodruk jeszcze w tym roku. Po 
nominacji Yellen obstawiają, że stanie się to 
dopiero w połowie 2014 r. Tym bardziej że 
pani profesor nie ukrywa, iż w sytuacji  
7,5-proc. bezrobocia oczkiem w głowie jest 
dla niej zapewnienie pracy Amerykanom, na-
wet kosztem wzrostu inflacji. Dotychczas nie 
odpowiedziała jednak na pytanie, jakich in-
strumentów może jeszcze użyć, aby pobudzić 
rynek pracy, skoro rekordowo niskie stopy 
procentowe i dodruk dolarów nie działają na 
niego tak uzdrawiająco, jak by chciał Fed. 

Yellen, z powodu trafnych przewidywań, 
które przygotowywała w czasie swej kariery, 
ma opinię czołowego prognostyka Fed i to 
nie tylko dlatego, że w banku centralnym 
spędziła ponad pół życia i w domowym 

zaciszu może liczyć na rady nobli-
sty z ekonomii, czyli męża, którego 
poznała w bankowej kafeterii. Prywat-
nie stanowią zgrany duet, który choć 
nigdy nie zarabiał kokosów, to – jak 

donosi New York Times – zdołał zaosz-
czędzić ok. 14 mln dolarów, które są 
ulokowane między innymi w akcjach 
amerykańskich firm, a także w bogatej 
kolekcji znaczków. (AW) 
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 Przejrzysty bank watykański. 
Pierwszy raz w historii Instytut Dzieł 
Religijnych, powszechnie znany jako 
bank watykański ujawnił sprawozdanie 
finansowe. W dziesięciostronicowym 
dokumencie czytamy, że bank odnotował 
w ubiegłym roku ponad 86 mln euro 
zysku. W porównaniu z rokiem 2011 
zyski wzrosły aż czterokrotnie, co 
pozwoliło watykańskiemu bankowi 
przekazać blisko 55 mln euro do budżetu 
Stolicy Apostolskiej, a prawie 32 mln do 
własnych rezerw. W dokumencie pojawiły 
się informacje o sześciu podejrzanych 
transakcjach z minionego roku. Dwie 
z nich już trafiły do prokuratora, nie 
wyjaśniono jednak o jakie operacje 
chodziło. Jak podkreślił we wstępie 
do raportu prezes Ernst von Freyberg, 
instytut służy globalnej misji Kościoła 
katolickiego, chroniąc majątek osób 
związanych ze Stolicą Apostolską 
i samego Kościoła. Jego klienci prowadzą 
szpitale, szkoły i misje, a nie zajmują się 
biznesem. Dlatego przystąpiono do rewizji 
około 20 tys. kont, by zamknąć te, które 
nie mają nic wspólnego z charakterem 
banku. Do tej pory zamknięto już 6 tys., 
głównie z powodu podejrzeń wobec ich 
właścicieli. 

W 2012 r. wysokość wkładów 
powierzonych watykańskiemu bankowi 
przez klientów przekroczyła 6 mld 
euro. O ponad 7 proc. spadły natomiast 
przychody z tytułu tzw. świętopietrza 
oraz ze strony zgromadzeń zakonnych 
i diecezji, zobowiązanych prawem 
kanonicznym do pomocy finansowej 
Stolicy Świętej. Ponadto w minionym 
roku zarejestrowano prawie 2400 
deklaracji złożonych przy bramach 
wejściowych Watykanu o transferze 
pieniędzy przez jego granice, dotyczących 
sum powyżej 10 tys. euro. Zgodnie 
z obowiązującym prawem każdy, kto 
wkracza na teren państwa Watykan lub 
go opuszcza z taką kwotą, musi o tym 
poinformować. Jak tłumaczy w wywiadzie 
dla Corrie della Sera Ernst Von Freyberg, 
54-letni niemiecki bankier, jednym 
z celów instytutu jest poprawa reputacji 
banku oraz jego relacji z zagranicznymi 
partnerami, poczynając od Banca d’Italia 
(centralnego banku Włoch). (AW)

 Kryzys sprzyja hiszpańskim bankierom. W pogrążonej od pięciu lat 
w kryzysie Hiszpanii w ciągu roku liczba milionerów wzrosła o ponad  
13 proc. – wynika z najnowszego raportu Credit Suisse Global Wealth. 
Przybywa jachtów i willi w słynnym kurorcie Marbella, który jest 
hiszpańskim odpowiednikiem francuskiego Saint Tropez. Chociaż na 
tamtejszych promenadach słychać głównie rosyjski, a do 110 rosyjskich 
oligarchów należy 35 proc. bogactwa kraju, to Rosja nie przybliżyła się do 
najbogatszych krajów świata, bo przepaść między milionerami a resztą 
społeczeństwa jest jedną z największych na świecie. Obecnie w Hiszpanii 
co najmniej 402 tys. osób ma milion euro na koncie. Milionerzy to przede 
wszystkim bankierzy, których siedmiocyfrowe pensje są najwyższe we 
wszystkich europejskich krajach. W Hiszpanii bogatych bankierów przybywa 
znacznie szybciej niż choćby w Wielkiej Brytanii. Ponadto do milionerów 
dołączyli przemysłowcy, hodowcy, producenci znanych win, a także filmowcy 
i aktorzy. Na liście najbogatszych ludzi świata znalazł się choćby potentat 
odzieżowy Amancio Ortega (współzałożyciel firmy Zara) – zajmuje na niej 
piąte miejsce i jest najbogatszym Europejczykiem. 

Według raportu nowo upieczeni hiszpańscy milionerzy tworzą elitarną 
grupę rodzin, których fortuny łącznie szacowane są na 26 bln euro. Zyski 
z wciąż rosnącego eksportu i obrót taniejącymi nieruchomościami, to  
– według ekonomistów – główne źródła bogactwa hiszpańskich milionerów. 
Dzięki rosnącym szybko fortunom o ponad 100 proc. wzrosła sprzedaż 
luksusowych samochodów i dzieł sztuki, częściej też Hiszpanie kupują drogie 
wille i mieszkania. Równocześnie przybywa osób żyjących w skrajnej biedzie. 
Narodowy Instytut Statystyki informuje, że 1,7 mln rodzin jest bez pracy, 
z czego 600 tys. rodzin straciło wszystkie środki do życia.

Na całym kontynencie w ciągu ostatniego roku przybyło ok. 100 tys. 
milionerów. (AW)

 Finansiści i gangsterzy. Mizuho, trzeci co do wielkości bank w Japonii, 
świadomie pożyczał pieniądze japońskim gangsterom – przyznało jego 
kierownictwo. Dwaj następujący po sobie prezesi doskonale wiedzieli o tym, 
że kredyty o wartości 200 mln jenów trafiły na konta yakuzy i żaden nie podjął 
jakichkolwiek działań w tej sprawie. Pierwszy raz prezes Satoru Nishibori  
został poinformowany o pożyczce w sprawozdaniu zarządu w 2010 r.,  
ale dopiero ostatnio wszczęto wewnętrzne śledztwo. Sprawa wyszła na jaw, 
kiedy powiązana z bankiem firma kredytowa Orient Corp., znana jako Orico, 
zwiększyła kredyt dla gangsterów. Transakcje wykryła japońska Agencja 
Usług Finansowych (Kinyu-cho, Financial Services Agency), która udzieliła 
reprymendy bankowi Mizuho, nakazując zaprzestanie udzielania pożyczek 
yakuzie. W sumie wykryto ok. 230 transakcji o łącznej wartości 200 mln 
jenów (około 6 350 000 zł).

Władze banku wyraziły wprawdzie żal z zaistniałej sytuacji, ale nie 
przewidują żadnych dymisji. Prezes zapowiedział natomiast, podjęcie kroków 
mających na celu zrewidowanie polityki banku, związanej z udzielaniem 
pożyczek. Mizuho ma przedstawić szczegółowy plan działania mający na 
celu wdrożenie obiecanych zmian w życie. To nie pierwsze kłopoty banku 
z prawem – dwa lata temu Mizuho otrzymało podobną reprymendę, kiedy za 
sprawą błędu w systemie komputerowym utrudniony został przesył pieniędzy 
po trzęsieniu ziemi i tsunami. (AW)
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 Kto zapłaci za ratowanie banków? 
Na razie szczyt Unii wezwał kraje człon-
kowskie do przygotowania krajowych 
zabezpieczeń na wypadek, gdyby stress testy 
wykazały konieczność pilnego dokapitalizo-
wania określonych banków. Negocjowany 
wciąż SRM ma dysponować specjalnym 
funduszem na ratowanie banków. Ale 
jego tworzenie, z zasobów bankowych, nie 
państwowych, i tak ma trwać około 10 lat. 
Zatem niezbędne są środki krajowe. Francja 
i kraje południa Europy postulują, by w ra-
zie konieczności wkraczał do akcji Europej-
ski Mechanizm Stabilizacyjny. Tu wiele wąt-
pliwości miały Niemcy, choćby z racji obaw 
o kolejne sięganie do kieszeni podatników. 
Wszak w latach 2008–2011 euroland wydał 
na ratowanie banków jedną trzecią PKB. 
Dlatego generalnie system kontrolowanej 
likwidacji banków ma iść w tym kierunku, 
by przerzucić na udziałowców i niektórych 
wierzycieli część strat upadającego banku. 
Niewykluczone, że dla krajów spoza euro-
landu potrzebujących środków na pomoc 
dla banków ma być utworzona specjalna 
spółka córka w ramach SRM. Polska wywal-
czyła sobie na szczycie w Brukseli, że będzie 
miała głos decydujący, na ile polski bank 
będący własnością zagraniczną bądź polską 
filią zagranicznego banku może uczestniczyć 
w ewentualnym ratowani spółki matki. Ale 
na razie nasz kraj, choć popiera unię banko-
wą, chce do niej przystąpić dopiero wtedy, 
gdy uzna, że jest to bezpieczne. (JB) 

 Najpierw jednak czekają je stresy. Nadchodząca zima to początek kolejnych stress 
testów europejskich banków przed objęciem ich wspólnym nadzorem. Najpierw EBC ma 
prześwietlić 130 największych unijnych instytucji finansowych, przede wszystkim pod kątem 
jakości ich aktywów. Dokładnie zbada, ile największe banki udzieliły złych kredytów i czy mają 
dość środków na pokrycie ewentualnych strat. Te o rozmiarach wpływających na kondycję ca-
łego sektora będą musiały mieć dodatkowe zabezpieczenia kapitałowe. Po kontroli EBC typowe 
stress testy dla pozostałych banków ma przeprowadzić EBA, czyli Europejski Nadzór Bankowy. 
Część specjalistów obawia się, że może skończyć się to ujawnieniem kapitałowych dziur euro-
pejskich banków – i co za tym idzie – kolejną paniką na rynkach finansowych. (JB) 

 Banki pod specjalnym nadzorem. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego Michel 
Barnier proponuje objęcie największych banków w Unii specjalną troską. Chodzi o uniknięcie 
sytuacji, gdy bank jest zbyt duży, by pozwolić mu upaść, gdyż zatrzęsłoby to całym sektorem 
finansowym. Wtedy trzeba by topić miliardy w ratowanie takiego banku. Barnierowi podoba się 
propozycja szefa fińskiego banku centralnego, Erki Liikanena, by wielkie banki oddzieliły dzia-
łalność depozytowo-kredytową od działalności inwestycyjnej. Wtedy nie można byłoby obarczać 
klientów detalicznych stratami z ryzykownych inwestycji. Propozycje Barniera chłodno przyjęto 
jednak w londyńskim City. (JB) 

 Szwajcarskie banki raczej nie unikną rozbudowy przedstawicielstw na terenie 
Unii. Unia bankowa i nowe regulacje na rynku finansowym mają swoje następstwa, które 
są raczej niemile widziane przez szwajcarskich bankierów. Od roku 2016 banki spoza Unii, 
jeśli będą chciały oferować usługi finansowe bądź zarządzanie majątkiem na terenie UE, 
będą musiały czynić to poprzez swoje przedstawicielstwa w UE, a nie zdalnie z centrali. 
Chodzi o ochronę interesów obywatela Unii – by w ewentualnym sporze z zagranicznym 
bankiem mógł się odwoływać do placówki na miejscu, a nie do centrali działającej poza 
unijną jurysdykcją. Władze szwajcarskie próbowały lobbować u komisarza Michela Bar-
niera, by dla szwajcarskich instytucji finansowych uczynić wyjątek. Wszak Szwajcaria jest 
z krajami Unii we Wspólnym Obszarze Gospodarczym. Komisarz Barnier pozostał jednak 
nieugięty. W efekcie Szwajcarzy liczą się z likwidacją u siebie po 2016 r. kilku tysięcy 
miejsc pracy w sektorze bankowym, względnie z koniecznością nakłaniania części pracow-
ników, by przenieśli się do filii w krajach unijnych. (JB) 

Władze Londynu wspierają islamską bankowość. Magi-
strat Londynu powołał specjalny zespół zadaniowy, mający ułatwić 
klientom banków dostęp do islamskich produktów bankowych. 
Wiceburmistrz brytyjskiej stolicy sir Edward Lister nie ukrywa, że 
londyńskie islamskie instytucje finansowe mają rzucić wyzwa-
nie tym, które działają na Bliskim Wschodzie i również tą drogą 
umacniać pozycję City jako najważniejszego centrum finansowego 
świata. Teraz działają w Wielkiej Brytanii 22 islamskie instytucje 
finansowe. Brytyjscy eksperci szacują, że do roku 2020 dołączyć  
do nich może jeszcze 150 – i znajdą klientów. Bo już za 4 lata,  
według prognoz, obroty islamskiej bankowości na świecie przekro-
czą 2,5 bln dolarów. Średni roczny wzrost tego rynku to bowiem  
aż 30 proc. A Londyn jest postrzegany przez bogatych muzułmanów 
jako bezpieczna przystań dla ich kapitału.

Islamscy specjaliści od finansów zachwalają zalety bankowo-
ści opartej na szariacie szczególnie w czasach kryzysu. Tu nie ma 
pogoni za zyskiem, bo prawo islamskie nie pochwala riba (odsetek), 

uważając je za lichwę. Kredytów udziela się na konkretne inwesty-
cje, a zyskiem banku jest udział w zwiększeniu obrotów kredyto-
wanej firmy. Obowiązuje zasada – muzułmanin obraca pieniądzem 
nie tylko dla bogactwa własnego, ale by przysparzać bogactwa 
także bliźnim. Wszelkie transakcje finansowe mają opierać się na 
zasadzie sprawiedliwości i przejrzystości oraz równej odpowiedzial-
ności stron. Haram (nieczyste) są wszelkie spekulacje, ryzykowne 
transakcje czy transakcje fikcyjne niemające oparcia w realnym 
towarze, derywaty etc. Dlatego islamskie banki chwalą się, że nie 
ma u nich złych kredytów, złych papierów i innych przynoszących 
straty papierów. A islamscy finansiści twierdzą wręcz, że ich zasady 
to powrót do korzeni bankowości, recepta na wszystkie ujawnione 
przez kryzys bolączki sektora finansowe. Tyle przynajmniej teoria. 
O praktyce europejski klient przekona się dopiero wtedy, gdy 
islamskie banki zdecydują się wyjść szeroko poza krąg wyznawców 
Mahometa i zechcą zaoferować swoje produkty także przeciętnemu 
Europejczykowi, konkurując z tradycyjnymi bankami. (JB) 
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 Pierwsza w Europie islamska 
karta płatnicza już wkrótce. Inter-
national Bank of Azerbaijan, największy 
bank w Azerbejdżanie (pakiet kontrolny 
należy do państwa), zapowiedział wy-
puszczenie wkrótce pierwszej w Europie 
islamskiej karty płatniczej. W założeniu 
ma to być karta debetowa, niemniej 
na przynależnym do karty koncie bank 
może udzielać także odnawialnego 
kredytu, nadając karcie pewne cechy 
kredytowej. Ma ona funkcjonować jako 
Master Card Platinum. Posiadacz będzie 
mógł nią normalnie płacić, pobierać 
za jej pomocą gotówkę z bankomatu. 
Dodatkowo karta będzie miała wmon-
towany elektroniczny kompas, wskazu-
jący Mekkę z każdego zakątka świata. 
Dlatego karta ma nosić nazwę Qibla – co 
po arabsku oznacza kierunek na Mekkę, 
który każdy wierny musi obrać podczas 
codziennych modlitw. (JB) 

www.aleBank.pl

 Za rok EBC przejmie nadzór nad bankami. Od listopada 2014 r. ma 
ruszyć wspólny unijny nadzór nad bankami. Bezpośrednim nadzorcą będzie 
Europejski Bank Centralny. Brukselski szczyt przywódców Unii pod koniec 
października br. wezwał kraje członkowskie do zakończenia drugiego etapu 
unii bankowej. Chodzi o stworzenie SRM, czyli wspólnej procedury restruk-
turyzacji i kontrolowanej likwidacji banków, które znalazły się w sytuacji bez 
wyjścia. Według planów unijne kraje powinny ustalić wspólne stanowisko 
w sprawie SRM do końca grudnia, by nowe regulacje mógł zatwierdzić Parla-
ment Europejski jeszcze w obecnej kadencji, czyli do końca maja 2014 r. (JB)

 Łagodniej w sprawie bonusów dla ban-
kowców? Krytyka ze strony City i energiczne 
działania brytyjskiego rządu zaczynają przy-
nosić efekty. Europejski nadzór bankowy chce 
złagodzić obostrzenia dotyczące bonusów dla 
top menedżerów bankowych. Ich wprowadzenie 
wynikało z przekonania, że mając w perspekty-
wie nawet pięcio- czy sześciokrotne pomnożenie 
swoich rocznych zarobków poprzez bonusy, ban-
kowcy rzucali się na dochodowe, ale ryzykowne 
dla ich firmy przedsięwzięcia, co skończyło się 
pęknięciem bańki spekulacyjnej na rynku finan-
sowym, kryzysem gospodarczym i koniecznością 
ratowania upadających banków z pieniędzy 
podatników. Unia wprowadziła zatem zasadę, że 
bonusy nie mogą przekroczyć wysokości roczne-
go uposażenia, a tylko w wyjątkowych przy-
padkach rada nadzorcza może potroić spraw-
nemu menedżerowi roczne zarobki. Najostrzej 
protestowali Brytyjczycy, bojąc się, że odpływ 
bankowców poza granice Unii pozbawi City 
miana pierwszego centrum finansowego świata. 
Zaczęło się zresztą zatrudnianie top menedżerów 
w filiach banków poza Unią Europejską, gdzie 
bonusy zaczęto im wypłacać znów dowolnie. 
W tej sytuacji europejski nadzór bankowy propo-
nuje, by bankowcy mogli dostawać dodatkowy 
bonus w wysokości połowy rocznych zarobków, 
ale miałby on być wypłacany dopiero po pięciu 
latach. Nie wiadomo jednak, czy to szybko zła-
godzi sztuczne wyprowadzanie top menedżerów 
poza obszar Unii Europejskiej. (JB) 

 Chcieli zarobić na lewo  
– to teraz zapłacą. Kończy 
się unijne śledztwo w sprawie 
manipulacji Liborem i innymi 
wskaźnikami międzybankowymi. 
Komisarz do spraw konkurencji 
Joaquin Almunia zapowiedział 
osiągnięcie do grudnia porozu-
mienia z bankami zamieszanymi 
w skandal. Zgodnie z unijnym 
prawem grożą im miliardowe 
kary. Część ekspertów zakłada, 
że będą to jedne z najwyższych 
kar, jakie kiedykolwiek nakładała 
Komisja Europejska. Może to  
być nawet 30 proc. rocznych  
obrotów banku. Komisja jednak 
sugeruje nieoficjalnie, że ban-
ki, które przyznały się do winy 
i współpracowały w śledztwie, 
mogą liczyć na łagodniejsze  
potraktowanie. (JB) 
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