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 Wariant cypryjski dla całej UE... – czyli II filar unii bankowej. Za rato-
wanie systemu bankowego na Cyprze płacili także posiadacze depozytów. Teraz 
ma się to stać normą w całej Unii Europejskiej. Odpowiednie porozumienie 
zawarły Komisja Europejska, Parlament Europejski i przedstawiciele krajów 
członkowskich. Nadrzędnym celem było odejście od finansowania upadają-
cych banków z pieniędzy publicznych. Uzgodniony bail-in nakazuje bankom 
przedstawianie planów działań na wypadek kryzysu. Ustala też, że koszty ich 
upadłości banków będą ponosić w kolejności: udziałowcy, wierzyciele oraz 
posiadacze depozytów powyżej 100 tys. euro. Czyli w założeniu co najwyżej ci 
najlepiej sytuowani obywatele Unii. Wreszcie – mają powstać krajowe fundusze 
ratowania zagrożonych banków. Złożą się nań same banki, docelowo w 2025 r. 
wysokość funduszu ma odpowiadać 1 procentowi depozytów zgromadzonych 
w kraju członkowskim UE. Na etapie przejściowym możliwa będzie jeszcze 
pomoc państwa. Przy czym będzie mogło ono nałożyć wtedy dodatkowe opłaty 
na krajowe banki lub wykorzystać inny kapitał krajowy. Jeśli i tego nie wystar-
czy, państwo będzie mogło się zwrócić o pożyczkę z Europejskiego Mechanizmu 
Stabilizacyjnego. Uregulowania przejściowe zostały wprowadzone, gdyż według 
założeń, fundusze na ratowanie banków będą gromadzone stopniowo przez 10 
lat. Oczekuje się, że w skali całej strefy euro zgromadzone środki wyniosą 55 
mld euro. Fundusz ratowania banków też będzie mógł występować o pożyczki, 
ale za spłatę zobowiązań będą musiały już odpowiadać same banki. Inicjatorem 
likwidacji banku ma być Komisja Europejska. Urzędnicy brukselscy liczą, że 
regulacje dotyczące unii bankowej przejdą teraz szybką ścieżkę legislacyjną i już 
w kwietniu zostaną zatwierdzone. Wcale jednak tak stać się nie musi. (JB)

Przegląd wydarzeń
Opracowali: JACEK BIERNACKI (JB) i ANNA WAŚKIEWICZ (AW) – dział zagraniczny „Panoramy” TVP2

 Konto dla każdego. Każdy obywa-
tel Unii Europejskiej ma prawo do konta 
bankowego. Co więcej – każdy, kto legalnie 
przebywa na jej terenie będzie mógł otwo-
rzyć rachunek bankowy. To projekt dyrekty-
wy, którą poparł już Parlament Europejski. 
Komisja Europejska obliczyła, że aż 59 mln 
Europejczyków nie ma w ogóle rachunku 
bankowego, choć połowa chciałaby go mieć. 
2,5 mln dostało odmowę ze strony banków, 
na przykład ze względu na niewypłacalność. 
Dyrektywa unijna wprowadzi kategorię tak 
zwanego podstawowego rachunku banko-
wego. Będzie on umożliwiał wpłaty i wypła-
ty oraz dokonywanie transakcji na terenie 
UE. Rachunek podstawowy ma być bezpłat-
ny bądź obciążony niewielką opłatą. Każdy 
bank będzie musiał zresztą zagwarantować, 
że jest on najtańszy w jego ofercie. (JB)

 Chudsze portfele. Aktywa europej-
skich banków zmniejszyły się między 
grudniem 2011 a czerwcem 2013 r. 
o 817 mln euro – podał Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego. To pierw-
szy wyraźny efekt podporządkowania 
się regułom Bazylei III. Banki muszą 
zapewnić środki na stabilizację swoich 
bilansów, a jednocześnie wyzbywać  
się ryzykownych aktywów. Działania 
stabilizacyjne doprowadziły też do 
spadku rentowności. Jeszcze w 2008 r.  
kilkunastoprocentowa stopa zwrotu 
z zainwestowanego kapitału nie była 
niczym nadzwyczajnym, teraz to już 
rzadkość. W tym samym czasie aktywa 
europejskich banków zmniejszyły się 
o 12 proc. – do 29,5 bln euro. One same 
zaś stały się statystycznie mniejsze, ale 
jednocześnie bardziej stabilne finan-
sowo – uważa część ekspertów. Inni 
jednak przestrzegają, że w roku 2014 
w bilansach europejskich banków wciąż 
będzie dziura wysokości 280 mld euro – 
i najlepiej przygotowywać się na kolejną 
fazę kryzysu. (JB)

 Największe kary w historii Unii. 1,7 mld euro – taką gigantycz-
ną karę nałożyła Komisja Europejska na osiem wielkich amerykańskich 
i europejskich banków oraz instytucji finansowych, które, według niej, 
dokonały zmowy kartelowej dla manipulowania wskaźnikami stóp pro-
centowych LIBOR, EUROIBOR i TIBOR przy ustalaniu oprocentowania 
kredytów i derywatów. A i tak wszystko odbyło się na zasadach ugody, 
inaczej kara byłaby jeszcze o 10 proc. wyższa. Najwyższą karę jednostko-
wą – 725 mln euro – zapłaci Deutsche Bank. Jeden z banków biorących 
udział w procederze wywinął się od płacenia uczestnictwem w programie 
leniency, czyli pomocy w ujawnieniu kulis zmowy w zamian za złagodzenie 
kary. Zdaniem komisji, na zmowie kartelowej straciło aż 40 proc. kredyto-
biorców w UE. Na całym świecie kary za manipulacje wskaźnikami stóp 
procentowych sięgnęły już 3,7 mld euro. To nie koniec, bo Komisja Euro-
pejska prowadzi postępowania przeciwko kolejnym winowajcom. Część 
z nich odmówiła ugody, dlatego prowadzone jest przeciwko nim normalne 
postępowanie antymonopolowe. Banki, spodziewając się kar, uwzględniły 
już je w swoich bilansach. (JB)
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 Bank Światowy poprawił progno-
zy gospodarcze dla Polski. Z najnow-
szego raportu wynika, że wzrost PKB 
w naszym kraju w 2013 r. wyniesie 1,5, 
a w tym roku 2,8 proc. Bank Świato-
wy prognozuje, że w przyszłym roku 
Europa Środkowa i Wschodnia zanotuje 
wzrost gospodarczy na poziomie 2,3 
proc, czyli ponad dwukrotnie wyższy 
niż Zachodnia. W Polsce będzie on o 0,8 
proc. wyższy niż przewidywano w po-
przednim raporcie. Wzrost PKB dla Pol-

ski w 2013 r. podniesiono o pół punktu 
procentowego. W publikacji wskazano, 
że na początku ub. roku gospodarki 
naszego regionu zamarły, ale trend ten 
odwrócił się w drugim półroczu. Był to 
efekt ożywienia gospodarczego w strefie 
euro, której w drugim kwartale udało 
się wyjść z recesji. Bank Światowy 
zwraca uwagę na pozytywne sygnały 
z polskiej gospodarki, w tym poprawę 
sytuacji na rynku pracy. Jego eksperci 
zauważają, że poziom zatrudnienia 

w naszym kraju powraca do poziomu 
sprzed kryzysu. Zwracają też uwagę na 
poprawę sytuacji polskiego budżetu. 
Główny ekonomista Banku Światowego 
dla regionu Europy i Azji Środkowej 
Theo David Thomas powiedział, że z ra-
portu wynika, iż widać ogólną poprawę 
w UE, sytuacja w strefie euro ustabili-
zowała się, a działania poszczególnych 
rządów wsparły wzrost. Odrodzenie 
gospodarki było dość słabe, ale będzie 
mocniejsze w 2014 r. (JB)

Wciąż pod kreską, ale pomocy unijnej nie 
trzeba. Po przeprowadzeniu stress-testów słoweński 
bank centralny ogłosił, że w tamtejszym sektorze 
bankowym wciąż brakuje 4,8 mld euro. Jednak 
na razie Słowenia nie będzie występować o pomoc 
unijną. Rząd w Lublanie czeka na formalną zgodę 
Komisji Europejskiej, by dziury w bilansach trzech 
największych banków załatać własnymi środka-
mi. Głównie dokapitalizowaniem gotówką, ale 
też emisją obligacji rządowych i przerzuceniem 
części strat na posiadaczy obligacji tych banków. 
Pięć mniejszych instytucji finansowych ma zdobyć 
w ciągu roku ponad miliard euro kapitału prywat-
nego. Urzędnicy brukselscy generalnie nie stawiają 
przeszkód, ale podkreślają, że reforma bankowa 
powiedzie się wtedy, gdy Słowenia poprawi wa-
runki funkcjonowania biznesu. Słoweńcy nato-
miast zapewniają, że po zastosowaniu programu 
ratunkowego będą mieli jedne z najlepiej dokapi-
talizowanych banków w Europie. (JB)

 Polska mniej skorumpowana niż 
w 2012 r. Według najnowszego rapor-
tu Transparency International korupcja 
w sektorze prywatnym pozostaje jednym 
z najpoważniejszych problemów. Do 
najmniej skorumpowanych krajów należą 
Dania i Nowa Zelandia. Polska awanso-
wała z 41. na 38. miejsce ex aequo z Brunei. 
Badania objęły 177 krajów. Dwie trzecie 
z nich ma poważne problemy z korupcją. 
Największe Sudan, Afganistan, Korea 
Północna i Somalia. Zagrożenie dotyczy 
wszystkich szczebli władzy – zarówno 
lokalnego, jak i krajowego. W europejskiej 
rodzinie uwagę przykuwa spadek Hiszpa-
nii o 10 miejsc w rankingu. Afery obej-

mują wszystkie poziomy w administracji 
publicznej, a nawet rodzinę królewską. 
Z raportu hiszpańskiego urzędu podat-
kowego wynika, że rocznie do fiskusa nie 
trafia 72 mld euro, z czego 42 mld euro 
to pieniądze nie zapłacone przez najbo-
gatszych. Zazwyczaj ukrywane są one na 
zagranicznych kontach. Drugim sposobem 
jest założenie firmy w krajach, w których 
nie płaci się podatków. Jedynym wydat-
kiem wtedy jest 300 do 500 euro za założe-
nie firmy, a za zyski czy depozyty bankowe 
nie płaci się nic. Jeśli w Hiszpanii, wzorem 
Francji, zostałby ustanowiony podatek od 
wielkich fortun, do kasy państwa wpłynę-
łoby rocznie ponad 3 mld euro. Inspektorzy 

podatkowi oskarżają rząd, że unika takiego 
rozwiązania z obawy przed narażeniem 
się najbogatszym. W UE krajem najgorzej 
ocenianym przez Transparency Interna-
tional jest Grecja. Swoją pozycję nieznacz-
nie poprawiły Niemcy, przesuwając się 
o jedno oczko z 13. na 12. miejsce. Według 
szefowej niemieckiej sekcji TI głównym 
problemem naszych zachodnich sąsiadów 
jest działalność lobbystów i dotacje od 
prywatnych firm dla partii politycznych. 
Dosyć surowo Transparency oceniła Ukra-
inę, która wylądowała na 144. miejscu. 
W czołówce krajów mających najmniejszy 
problem z korupcją znalazły się Finlandia, 
Szwecja, Norwegia i Singapur. (AW)

 Grecja wraca na wokandę. Według Komisji Europejskiej Grecy naduży-
wają zakazu przejmowania domów przez banki, gdy znajdujący się w trudnej 
sytuacji właściciele nie spłacają pożyczek. – Zachęcamy władze greckie, by 
przemyślały sposoby ochrony najbardziej narażonych rodzin i gospodarstw 
domowych. Chcemy upewnić, że chronieni są naprawdę narażeni ludzie, a nie 
wszyscy – tłumaczył rzecznik KE ds. gospodarczych i walutowych Simon 
O’Connor. – Obecny system daje możliwość nadużyć tym, którzy nie potrzebują 
ochrony i jest to prawdziwy problem, bo do nadużyć dochodzi systematycznie.

Z tego powodu kłopoty mają greckie banki i kredytowanie gospodarki jest 
utrudnione, bo nie udzielają one pożyczek zwłaszcza małym i średnim przed-
siębiorstwom. To z kolei hamuje inwestycje i wzrost zatrudnienia.

Niedawno przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego przerwali misję, której 
celem był przegląd realizacji programu pomocowego przez Grecję. Kłopoty 
na runku krajowym nie ułatwią Atenom przejęcia przewodnictwa w Radzie 
UE. Dotychczasowe programy pomocowe przyznane Grecji na lata 2010–2014 
w zamian za bolesne dla społeczeństwa cięcia, oszczędności i reformy są warte 
240 mld euro. Choć program pomocowy powinien dobiec końca w bieżącym 
roku, to jednak już w lipcu ub. roku KE przyznała, że pod koniec 2014 r. Grecja 
może mieć „relatywnie niewielką lukę w finansowaniu”. Komisja wspomniała 
o kwocie rzędu 2,8–4,6 mld euro. Szacunki MFW mówią o 10,9 mld euro luki 
na lata 2014 i 2015. (AW)
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 Bogaczy nie brakuje. Majątek 300 najbogatszych oby-
wateli Szwajcarii wzrósł o 10 proc. i przekroczył rekordową 
sumę 560 mld franków – informuje szwajcarski magazyn 
ekonomiczny Bilanz, który od 25 lat prowadzi odpowiednie 
statystyki. Oznacza to, że najbardziej zamożni Szwajcarzy po-
trzebowali sześciu lat, by przezwyciężyć skutki kryzysu, który 
uszczuplił ich aktywa o 70 mld franków. Jak podsumowuje 
Bilanz w rękach dziesięciu najbogatszych szwajcarskich rodzin 
znajduje się majątek wart 159 mld franków, czyli o 18 mld 
większy niż w zeszłym roku. Listę szwajcarskich miliarderów 
otwiera niezmiennie od 11 lat Szwed Ingvar Kamprad, właści-
ciel sieci IKEA. Także w Portugalii krezusi mają się świetnie. 
Na pierwsze miejsce wśród najbogatszych wrócił król korko-
wego imperium Americo Amorim, którego fortunę szacuje 
się na 45,5 mld euro. Na drugim znalazł się właściciel grupy 
Jeronimo Martins, do której należą między innymi sklepy 

„Biedronka”. Według magazynu Exame, na kontach Alexan-
dre Soaresa Dos Santosa znajduje się 2,2 mld euro. Ranking 
potwierdza, że w czasie gdy większość obywateli zmuszanych 
jest do wyrzeczeń w imię walki z kryzysem, pierwsza dziesiąt-
ka na liście najbogatszych w ciągu ostatniego roku znacznie 
się wzbogaciła. Obecnie wartość ich fortun wynosi blisko 16,7 
mld euro, co stanowi 10 proc. PKB Portugalii. We Włoszech 
skutki kryzysu również w największym stopniu odczuwają 
najbiedniejsi. Jak podsumował w swym raporcie narodowy 
bank emisyjny, w ciągu ostatnich dwóch lat zarobki pracow-
ników najemnych spadły o ponad 800 euro w skali roku. 
Jednocześnie do 32 proc. wzrosła liczba młodych ludzi, którzy 
znaleźli pierwszą pracę w najgorzej opłacanych zawodach. 
Kryzys, jak w wielu innych krajach europejskich, ominął 
natomiast włoskich bankierów. 109 menedżerów w bankach 
gromadzi rocznie na swych kontach ponad milion euro. (AW)

 Bankierzy trzymają kasę. 2714 bankierów londyńskiej finansjery 
zarabia ponad 1 mln euro rocznie (833 200 funtów). Na te wpływy 
składają się: pensje, premie i pakiety emerytalne – ogłosił Europej-
ski Urząd Nadzoru Bankowego EBA. City bije na głowę bankierów 
w Niemczech, we Włoszech i w Francji. W całej Unii Europejskiej za-
robki powyżej 1 mln euro osiąga 3529 bankierów. Jak widać, dotych-
czasowe zabiegi zmierzające do ukrócenia płacowych ekscesów City są 
całkowicie nieskuteczne, a finansjera nie wyciągnęła żadnych wnio-
sków po krachu na globalnym rynku finansowym z 2008 r. W tym 
samym czasie roczna płaca w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,8 proc. Być 
może sytuację zmienią nowe przepisy, które wchodzą w życie w tym 
roku. Ograniczają one maksymalną wysokość premii w bankowości 
do rocznych zarobków. Nowe rozporządzenia obejmują wszystkich 
pracowników, którzy zarabiają powyżej 500 tys. , czyli ok.10 tys. osób 
w samym tylko Londynie. Tuż przed wejściem w życie nowych zasad 
londyńskie banki podnosiły płace i świadczenia socjalne, obawiając 
się odpływu kluczowych pracowników do Stanów Zjednoczonych 
i Szwajcarii. Brytyjski rząd zaskarżył nawet rozporządzenia EBA do 
Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, argumentując, że zaszko-
dzą one randze Londynu jako centrum światowej finansjery. (AW)

 Szwecja rezygnuje z gotówki? W ciągu ostatnich sześciu 
lat zdecydowanie zmniejszyło się użycie gotówki w handlu 
detalicznym i branży restauracyjno-hotelowej. W 2007 r. 
w obrocie było 109 mld koron w banknotach i monetach. 
Na przełomie 2012/2013 – 94 mld. Natomiast na początku 
listopada ub. roku już tylko 84,5 mld. Tendencja odchodzenia 
od gotówki i zastępowanie jej kartami jest więc widoczna. Po-
twierdza to szwedzki bank narodowy, organizacje handlowe, 
media i obserwacje obywateli. Nad kasami w wielu marketach 
i sklepach sprzedających np. droższe meble czy towary luksu-
sowe pojawiają się coraz częściej napisy, że nie przyjmuje się 
gotówki. (AW)

 Uwaga na bitcoiny! Czarne chmury gromadzą się nad wir-
tualną walutą. Najpierw posługiwania się bitcoinami zakazały 
Chiny, potem Apple wycofał go z iTunes, a teraz brukselscy 
urzędnicy przestrzegają, by unikać transakcji w bitcoinach. 
Dlatego, że omyłkowo dokonywanych transakcji w bitcoinach 
nie da się już anulować. Po drugie, zdarzały się już wirtualne 
kradzieże z kont, hackerzy mają bowiem łatwiejszy dostęp do 
bitcoinów niż do rachunków w realnym pieniądzu. Po trzecie, 
posługiwanie się wirtualną walutą rodzi całkiem realne zobo-
wiązania podatkowe. Po czwarte – gwałtowny wzrost notowań 
bitcoinów względem dolara miał charakter czystej bański 
spekulacyjnej, na której można solidnie stracić. Zyskali tylko 
ci, którzy pierwsi zdążyli zamienić bitcoiny na dolary – jak 
w klasycznej piramidzie finansowej. (JB)

 Unia stawia na e-faktury. Ministrowie odpo-
wiedzialni za sprawy związane z konkurencyjnością 
w poszczególnych krajach przyjęli nową dyrektywę do-
tyczącą stosowania e-faktur w zamówieniach publicz-
nych. Propozycja wydania dyrektywy pojawiła się już 
w czerwcu ub. roku. Jej inicjatorem była Komisja Euro-
pejska. Bruksela wychodzi z założenia, że powszechne 
stosowanie elektronicznych faktur przyczyniłoby się do 
oszczędności rzędu 2 mld euro. Obecnie państwa człon-
kowskie UE stosunkowo rzadko posługują się elektro-
nicznymi fakturami. W zależności od państwa stoso-
wanie elektronicznych dokumentów kształtuje się na 
poziomie od 4 do 15 proc. całości wystawionych faktur. 
Ma się to zmienić dzięki wprowadzeniu nowej dyrek-
tywy. Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel 
Barnier ma nadzieję, że wynegocjowana dyrektywa 
wejdzie w życie jak najszybciej, jeszcze przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego. (AW)
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