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 Portugalskie banki dołują. Kryzys zmusił portugalskie banki do poważnej 
restrukturyzacji, w rezultacie z mapy kraju zniknęło ćwierć tysiąca oddziałów. 
Jak obliczył dziennik Dinheiro Vivo, tylko w 2013 r. pięciu gigantów branży 
finansowej zlikwidowało 7 proc. wszystkich placówek – najwięcej właściciel 
Banku Millennium, spółka BCP. Pracę straciło ponad 1,2 tys. osób. Najwięk-
sze redukcje personelu przeprowadziła należąca do skarbu państwa generalna 
kasa depozytowa (CGD). Drastyczne posunięcia w sektorze bankowym są pró-
bą wyjścia z rekordowych strat – ponad 2 mld euro. To najgorsze wyniki w hi-
storii. Z kryzysem najgorzej radzi sobie właściciel Banku Millennium, który 
zanotował prawie 750 mln euro strat – mimo to jego sytuacja nie jest zła, od-
notowuje bowiem dobre wyniki na rynkach zagranicznych: w Polsce, Mozam-
biku czy Angoli. Ponad pół miliarda strat odnotowała państwowa Generalna 
Kasa Depozytowa, Banco Espirito Santo oraz Banif. Nawet te instytucje, które 
osiągnęły zyski, jak bank BPI czy Santander, nie mają zbyt wielu powodów do 
zadowolenia, ponieważ za sprawą kryzysu ich profity spadły w porównaniu do 
2012 r. nawet o 70 proc. Paradoksalnie w tym samym czasie portugalski fiskus 
zanotował całkiem przyzwoite wpływy z podatku od sprzedaży domów – 390 
mln euro, czyli o 5 mln więcej niż w 2012 r. Dzieje się tak mimo kryzysu na 
rynku nieruchomości, a to z powodu rekordowego popytu na luksusowe po-
siadłości. Okazuje się, że piękne wille wykupują przede wszystkim Chińczycy 
i Rosjanie. Wystarczy, że nabędą nieruchomość o wartości ponad pół miliona 
euro, a zyskują tak zwaną złotą wizę, która umożliwia nieograniczone poru-
szanie się po Wspólnocie. 

Przegląd wydarzeń
Opracowała ANNA WAŚKIEWICZ – dział zagraniczny „Panoramy” TVP2

 Austriacka afera bankowa. Spokojnym Wiedniem wstrząsnęła afera ban-
kowa. Na ławie oskarżonych zasiadł m.in. były wiceszef banku centralnego. 
Prokuratura oskarża kierownictwo Austriackiej Drukarni Banknotów i Papierów 
Wartościowych (Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruckerei, OeBS), 
a także zarząd państwowej austriackiej mennicy o to, że wypłacało łapówki 
członkom władz banków centralnych Azerbejdżanu i Syrii, dla których drukowa-
no banknoty i bito monety. Prowizje te, wynoszące w przypadku Azerbejdżanu 
20 proc., a w przypadku Syrii 14 proc. wartości całego zamówienia, były zapłatą 
za wybranie dostawcy austriackiego jako partnera kontraktu.

Według ustaleń śledztwa w latach 2005–2011 w ramach tego procederu za 
pośrednictwem spółek zarejestrowanych w państwach trzecich przekazano 
łapówki w łącznej kwocie 14 mln euro. Na ławie oskarżonych zasiadło dziewięć 
osób, w tym były wicegubernator banku centralnego Wolfgang Duchatczek, 
który w czasie wypłacania łapówek był przewodniczącym rady nadzorczej OeBS. 
Głównym oskarżonym jest były dyrektor OeBS Michael Wolf. Postawione w tej 
sprawie zarzuty obejmują zawiązanie przestępczego spisku, pomoc w sprzenie-
wierzeniu, pranie pieniędzy, łapownictwo i fałszowanie ksiąg rachunkowych. 
Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

 Barclays zwalnia. Z powodu niższych 
zysków i straty w IV kwartale ub. r. zwol-
nienia zapowiedział trzeci co do wielkości 
bank Anglii – Barclays. W ramach redukcji 
kosztów pracę straci 12 tys. osób, z czego 
7 tys. w Wielkiej Brytanii. Równocześnie, 
o paradoksie, bank poinformował o zwięk-
szeniu rocznych premii dla pracowników. 
Najwyższe – ponad 60 tys. funtów – dostaną 
pracownicy działu inwestycji, który zatrud-
nia ponad 26 tys. osób. Pozostali otrzymają 
premie o 10 proc. wyższe niż w 2012 r., 
mimo że zysk banku za ubiegły rok był 
niższy o 32 proc. Posunięcie to wywołało 
falę krytyki. Władzom instytucji zarzuca 
się, że nie wyciągnęły wniosków z kryzysu 
finansowego, do którego przyczyniły się tak-
że i banki, podejmując zbyt wysokie ryzyko 
i ponosząc duże koszty m.in. z powodu zbyt 
wysokich wypłat dla pracowników. Te z kolei 
tłumaczyły się, że oferują konkurencyjne 
płace, ponieważ najlepszych pracowników 
podkupują im inne instytucje finansowe 
o światowym zasięgu. Owocem krytyki jest 
to, że prezes banku, Antony Jenkins, zrzekł 
się rocznej premii. W sumie w ubiegłym 
roku bank wypłacił pracownikom prawie 2,5 
mld funtów, podczas gdy jego zyski wynio-
sły niewiele ponad 5 mld funtów. Z tego 
powodu specjaliści zalecili mu, by poprawił 
rentowność. Obecnie 43,2 proc. przycho-
dów Barclays przeznacza na wypłaty dla 
pracowników, zamierza jednak w najbliż-
szym czasie zmniejszyć ten wskaźnik do 
35 proc. 820 z 12 tys. pracowników, którzy 
zostaną zwolnieni to menedżerowie i dy-
rektorzy – 400 z nich pracuje w bankowości 
inwestycyjnej. 2014 będzie drugim z rzędu 
rokiem zwolnień w Barclays. Rok temu za 
pracę podziękowano 7,6 tys. pracownikom. 
W sumie na całym świecie bank zatrudnia 
140 tys. osób, jednak w najbliższym czasie 
planuje zamknąć ¼ oddziałów i otworzyć 
punkty obsługi klienta w supermarketach. 
Ponadto usługi bankowe mają być dostępne 
przez smartfony. 
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 Argentyna przeciwko zagranicznym bankom. Prezydent 
Argentyny Cristina Kirchner oskarżyła zagraniczne banki o ataki 
spekulacyjne na waluty wschodzących gospodarek. Na swym koncie 
na Twitterze napisała po spotkaniu z prezydent Brazylii Dilmą Rous-
seff, że „głównym jego tematem były presje spekulacyjne” na waluty 
krajów wschodzących.

„Kto to robi? Ci co zawsze” – dodała Kirchner, odnosząc się do 
zagranicznych banków i grup finansowych. Tylko banki mogą 
dokonywać takich manewrów spekulacyjnych, ale dzieje się to 
„przy współpracy grup interesów, m.in. eksporterów i importerów” 
– napisała prezydent Argentyny. Wcześniej kraj ten zniósł częściowo 
restrykcje dotyczące zakupu dolarów amerykańskich, ale tylko za 
20 proc. deklarowanych dochodów i nie więcej niż 2 tys. dolarów 
miesięcznie. Argentyńczycy, aby nabyć dolary, będą musieli wypełnić 
formularz dostępny na stronach internetowych władz podatkowych 
i jeśli zostanie on zatwierdzony przez fiskusa, będą mieli 72 godziny 
na wymianę stosownej sumy w banku.

Po kryzysie z 2001 r. i załamaniu argentyńskiego sektora bankowe-
go, który pozbawił ludzi oszczędności zdeponowanych w bankach, 
Argentyńczycy wciąż obawiają się zarówno oszczędzania we własnej 
walucie, jak też trzymania rezerw w krajowych instytucjach finanso-
wych. Ceny nieruchomości są np. ustalane w dolarach, choć płacone 
w lokalnej walucie. Nakłada się to na doświadczenia ostatnich  
40 lat, kiedy to w Argentynie utrzymywała się inflacja na przemian 
z hiperinflacją. Zamożni obywatele otwierają więc konta bankowe 
w Stanach Zjednoczonych, Europie czy w sąsiednim Urugwaju.

Argentyńczycy nie ufają nadal peso, dlatego w kraju funkcjonuje 
tzw. błękitny dolar, czyli dolar czarnorynkowy, którego cena odbiega 
od kursu oficjalnego. Ułatwienia dotyczące nabywania dolarów 
mają zlikwidować to, co Argentyńczycy nazywają „błękitnodola-
rową gospodarką”, ale ekonomiści nie są przekonani, że te ogra-
niczone reformy przyniosą skutek. W ciągu ubiegłych 12 miesięcy 
rezerwy dewizowe Argentyny spadły o 40 proc., osiągając poziom 
najniższy od siedmiu lat. Skłoniło to rząd do zmniejszenia kwoty 
obcych walut przeznaczonej na podtrzymywanie oficjalnego kursu 
waluty krajowej. W rezultacie kurs peso wobec dolara obniżył się 
o 16 proc., do około 8 do 1. 

W ostatnim czasie drastycznie spadła nie tylko wartość peso, ale 
również notowania walut kilku wschodzących gospodarek, w tym 
rubla, tureckiej liry i południowoafrykańskiego randa. Ekonomiści 
tłumaczą to zjawisko wewnętrznymi problemami tych krajów, które 
po latach silnych wzrostów weszły w okres spowolnienia, jednak 
wcześniej nie przeprowadziły koniecznych reform i tracą teraz 
zaufanie inwestorów. A także odchodzeniem Fed, banku centralnego 
Stanów Zjednoczonych, od polityki luzowania ilościowego, która 
zwiększała zainteresowanie walutami krajów rozwijających się. 

Do gwałtownych spadków notowań walut odniósł się szef 
eurogrupy Jeroen Dijsselbloem, który powiedział, że strefa euro 
nie powinna się obawiać, iż te niepokoje na rynkach walutowych 
mogą przenieść się znów do Europy. Jednak „turbulencje dewizowe, 
zwłaszcza te w gospodarkach wschodzących, powinny nam przypo-
mnieć, że nadal istnieje zagrożenie i nie możemy sobie pozwolić na 
najmniejsze kompromisy we wdrażaniu reform gospodarczych”  
– tłumaczył dziennikarzom Dijsselbloem. 

 Rosja idzie z duchem czasu. Amerykańskie, eu-
ropejskie, a nawet azjatyckie firmy stały się ofiarami 
cyberataków ze strony… rosyjskiego rządu – poinformo-
wała firma CrowdStrike, zajmująca się bezpieczeństwem 
w sieci. Wśród ofiar rosyjskiej kampanii szpiegowskiej 
w internecie są przede wszystkim firmy energetyczne 
i technologiczne. Rosyjscy hakerzy to jedna z 50 grup, 
które były szczególnie aktywne w minionym roku. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych Rosji nabrało wody 
w usta i nie komentuje informacji. – Wydaje się, że mo-
tywem tych ataków były interesy rosyjskiego rządu, któ-
ry chce pomóc swojemu przemysłowi zachować konku-
rencyjność w kluczowych obszarach mających znaczenie 
dla kraju – powiedział agencji Reutera współzałożyciel 
CrowdStrike Dmitrij Alperowicz. To pierwszy przypa-
dek, że Moskwa kojarzona jest ze szpiegostwem w sieci 
w celach ekonomicznych, a nie politycznych. O tym, że 
Rosjanie mają najnowszy sprzęt do kontrolowania inter-
netu głośno było choćby przy okazji igrzysk olimpijskich 
w Soczi, które okazały się najbardziej inwigilowanymi 
igrzyskami w historii. Pod pretekstem zapewnienia bez-
pieczeństwa rosyjskie władze uznały, że konieczna jest 
kontrola elektroniczna, dlatego służby bezpieczeństwa 
dostały nieograniczony dostęp do sieci telefonii komór-
kowej i WiFi. Niezbędny do tego sprzęt Rosjanie kupili 
w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Dotychczas eksperci 
od cyberbezpieczeństwa o większość ataków w sieci wy-
mierzonych w korporacje oskarżali chiński rząd, mimo 
że Pekin stanowczo zaprzeczał. Chociaż zjawisko znane 
jest co najmniej od ponad 30 lat i właściwie wszystkie 
kraje mają swoje programy inwigilacji w sieci, to dopiero 
w ostatniej dekadzie rządy niektórych krajów zaczęły 
używać cyberszpiegostwa do zdobywania danych, które 
pomagają im promować własne interesy gospodarcze. 
Mająca siedzibę w Kalifornii firma CrowdStrike od 
dwóch lat śledzi działalność rosyjskiej grupy hakerów, 
którą nazwała „Energicznym Niedźwiedziem”. Zdaniem 
CrowdStrike wskaźniki techniczne, a także analiza wy-
branych celów i wykradzionych danych wskazują na to, 
że kampanię zorganizował rosyjski rząd. – Jesteśmy tego 
pewni – zapewnia Dmitrij Alperowicz.

Wśród ofiar, oprócz firm energetycznych, znalazły się 
osoby współpracujące ze służbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo narodowe, firmy technologiczne i agen-
cje rządowe – wynika z opublikowanego w internecie 
dorocznego raportu. Celem rosyjskich hakerów były też 
firmy produkcyjne i budowlane w Stanach Zjednoczo-
nych, Europie oraz na Bliskim Wschodzie, a także firmy 
świadczące usługi medyczne. Dodajmy, że CrowdStrike 
zbiera informacje wywiadowcze o działalności grup 
hakerskich na świecie i sprzedaje oprogramowanie do 
udaremniania takich ataków.


