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 Bezpieczniej w europejskich bankach. Mają być one odporniejsze na 
kryzys i nie łatać budżetów oszczędnościami klientów. Parlament Europejski 
przyjął w tej sprawie pakiet przepisów. Powodem tych radykalnych zmian 
był kryzys finansowy oraz bankructwa banków. Nowe regulacje, w ramach 
tworzonej unii bankowej, spowodują, że postanowienia dotyczące ok. 550 
głównych banków eurolandu będą zastrzeżone dla rady SRM, złożonej m.in. 
z przedstawicieli krajów strefy euro. To znaczy, że decyzje, czy zamknąć bank, 
czy też zarządzić jego naprawę, będą wspólnie podejmowane w Brukseli, a nie 
w macierzystych krajach. To historyczna reforma. Pieniądze na ratowanie 
banków mają pochodzić z funduszu SRM utworzonego ze składek banków. 
Docelowo będzie to 55 mld euro w 2023 r. (to 1 proc. gwarantowanych depo-
zytów), jednak na początku każde państwo należące do unii bankowej będzie 
samo musiało odłożyć pieniądze dla swoich banków. Na wspólny garnuszek 
przejdą one dopiero po ośmiu latach. Taką klauzulę wprowadzono na żądanie 
Niemiec, które obawiały się, by z niemieckich składek nie ratowano banków 
np. w Europie Południowej, choćby greckich. Ponadto banki, w przypadku 
kłopotów finansowych, będą musiały zagwarantować wypłatę do 100 tys. euro 
depozytów, czyli oszczędności ulokowanych przez klientów. Zatwierdzono już 
mechanizm tzw. bail-in, który wejdzie w życie w 2016 r. Podczas restrukturyza-
cji banków straty w pierwszej kolejności będą ponosić jego udziałowcy oraz in-
westorzy, a w ostatniej kolejności właściciele depozytów powyżej 100 tys. euro 
(jak to miało miejsce na Cyprze). W sytuacji gdy to nie wystarczy, bank będzie 
mógł sięgnąć do funduszy SRM. Jeśli zabraknie pieniędzy w SRM, banki będą 
musiały prosić o pomoc rządy swych krajów, a dopiero w ostateczności ESM – 
fundusz ratunkowy eurolandu. (AW)

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

 Niebieska książeczka oszczędno-
ściowa? Konto dla każdego to już byt 
realny. Komisja Europejska ma jednak 
jeszcze jeden pomysł – wprowadzenie 
wspólnej unijnej książeczki oszczędno-
ściowej. Osobom wpłacającym na nią 
przysługiwałyby ulgi podatkowe, a nawet 
gwarantowana przez państwo wysokość 
oprocentowania. Wzorem jest istniejąca 
już we Francji tak zwana Livret A.  
Książeczkę zaproponowano, Komisji 
uważa bowiem, że rekordowo niskie 
oprocentowanie wkładów bankowych 
zniechęca mieszkańców Unii do oszczę-
dzania. A mają oni sporo niewykorzysta-
nych środków finansowych. Pieniądze 
zyskane dzięki niebieskim książeczkom 
oszczędnościowym miałyby posłużyć do 
finansowania inwestycji publicznych 
– dróg, szpitali, mieszkań socjalnych, 
przedsięwzięć innowacyjnych, a także do 
kredytowania małych i średnich przed-
siębiorstw. To wszystko miałoby przy 
okazji pobudzić koniunkturę gospodar-
czą. Emitentem książeczek mógłby zostać 
Europejki Bank Inwestycyjny. Idea jest 
na razie w fazie początkowej, konkretny 
projekt ma zostać opublikowany pod 
koniec roku. Potem musiałby zostać 
zatwierdzony przez rządy państw człon-
kowskich, a niemiecki sektor bankowy 
już ostro lobbuje przeciwko europejskim 
książeczkom oszczędnościowym. Zda-
niem bankowców, urzędnicy brukselscy 
przejęliby bezpośrednią kontrolę nad 
częścią zasobów finansowych obywa-
teli Unii, uszczuplając rynkowe szanse 
produktom bankowym. Na dodatek 
gwarantowane odsetki wymagałyby 
dotacji finansowych – a skąd Komisja 
Europejska miałaby wziąć na to środki, 
jak nie poprzez uszczuplenie budżetu 
wspólnotowego... (JB)

 Włoskie banki przegrywają z internetem. W najbliższych latach we Wło-
szech zostanie zamkniętych 1500 filii wielkich banków i nieznana liczba mniej-
szych instytucji finansowych. Powodem tych zmian jest przeniesienie dużej części 
bankowych operacji do internetu. Niemal wszystkie instytucje od pewnego czasu 
ograniczają liczbę swych oddziałów, ale ta operacja w ostatnim czasie znacznie 
przyspieszyła, przede wszystkim z powodu rozpowszechnienia się bankowości  
on-line. Z danych banku centralnego Banca d’Italia wynika, że od 2007 r. zamknię-
to w całym kraju 800 oddziałów. W kolejnych latach liczba ta będzie prawie dwa 
razy wyższa – ocenia dziennik „La Repubblica”, zastrzegając, że dotyczy to jedynie 
filii największych banków. Mniejsze zapewne postąpią podobnie. Oddziały, które 
pozostaną, również w istotny sposób zmienią charakter swej działalności, stając się 
przede wszystkim punktami doradczymi, np. dla osób zainteresowanych uzyska-
niem kredytu. Przeciwko reformie, która sprowadza się do zamykania oddziałów 
i zwalniania pracowników, protestują związki zawodowe, a włoskie gazety nie 
omieszkają wytykać bankowcom, że zanim zaczną oszczędzać na zamknięciu swych 
filii, wydają najpierw tysiące euro na prace związane np. z usunięciem pancernych 
szyb oraz sejfów. (AW)
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 Papież nie zlikwiduje watykańskiego banku. Wstrzą-
sany licznymi skandalami bank IOR nadał będzie pełnić swoją 
misję dla dobra Kościoła katolickiego, Stolicy Apostolskiej 
i Państwa Watykańskiego. Jego przyszłość stała pod znakiem 
zapytania, krążyły nawet pogłoski, że zostanie zlikwidowany. 
IOR powstał w latach 40. XX w. W latach 80. jego ówczesny 
prezes, amerykański arcybiskup litewskiego pochodzenia Paul 
Marcinkus, był zamieszany w skandal upadłości włoskiego 
Banco Ambrosiano. W ramach zadośćuczynienia Watykan 
wypłacił wtedy jego udziałowcom kilkaset milionów dolarów, 
co nadszarpnęło poważnie jego finanse. Kilka ostatnich dekad 
w historii watykańskiego banku naznaczyły takie skandale, 
jak zarzuty powiązań z groźnym rzymskim gangiem Banda 
della Magliana, prowadzenia niejasnych operacji finansowych 
i prania brudnych pieniędzy. Również w atmosferze skandalu 
do ustąpienia zmuszony został poprzedni prezes Ettore Gotti 
Tedeschi, któremu za pontyfikatu Benedykta XVI rada kardy-
nałów zarzuciła nielojalność i niewywiązywanie się z obowiąz-
ków. On sam broni się i argumentuje, że został zdymisjonowa-
ny przez tych przedstawicieli hierarchii, którzy byli przeciwni 
wprowadzaniu programu reform i przejrzystości. Reforma ban-
ku była przedmiotem dyskusji kardynałów przed ubiegłorocz-
nym konklawe, które wybrało Franciszka. Podejmując decyzję 
co do przyszłości banku, papież miał się przychylić do propozy-
cji przedstawionych mu przez kilka komisji doradczych. W za-
mian za ocalenie obecny zarząd i kierownictwo banku musiały 
zobowiązać się do dokończenia programu reform instytucji, tak 
by mogła ona działać jako część nowej struktury finansowej 
Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Najważniejszy-
mi elementami przebudowanej struktury, odpowiedzialnymi 
za wszystkie sprawy finansowe za Spiżową Bramą, są Rada 
oraz Sekretariat ds. Ekonomicznych, powołane przez papieża. 
Działalność banku będzie regularnie kontrolowana przez utwo-
rzony w Watykanie Urząd ds. Informacji Finansowej. Ponadto 
w watykańskiej nocie przypomniano podjęte przez IOR zobo-
wiązania dotyczące przestrzegania przepisów o przejrzystości 
transakcji finansowych i ich nadzorowaniu oraz dostosowaniu 
reguł banku do międzynarodowego prawodawstwa. (AW)

 Unijne instytucje oblężone przez lobbystów. Ponad 
5700 firm lobbingowych i organizacji pozarządowych zareje-
strowało się w brukselskim Rejestrze Przejrzystości Lobbystów. 
Około 2 tys. z nich ma własne biura. To może być wierzchołek 
góry lodowej, gdyż rejestr jest całkowicie dobrowolny, dlatego 
duża część lobbystów postanowiła się w nim nie ujawniać. Jeśli 
chodzi o sektor finansowy, dane są tu dokładniejsze. Działa tu 
1700 lobbystów i 700 organizacji pozarządowych. Nie wpisało się 
do rejestru 450 z nich. Lobbyści finansowi dysponują rocznym 
budżetem aż 123 mln euro, tymczasem organizacje pozarządo-
we i związki zawodowe, działające wokół unijnych instytucji 
w obszarze finansów muszą zadowolić się 4 mln euro rocznie. 
Najwięcej brukselskich lobbystów pochodzi z Wielkiej Brytanii 

i Niemiec. Zdaniem niektórych ekspertów, bankowe regulacje 
unijne byłyby jeszcze ostrzejsze, gdyby nie działalność lobbystów. 
Wpływają oni nie tylko na brukselskich urzędników, ale przede 
wszystkim na doradców opiniujących różne projekty. Parlament 
Europejski postawił nawet cztery warunki, które muszą spełnić 
eksperci, by liczyć na wynagrodzenie z unijnej kasy:
•  Interes ekonomiczny doradcy nie może wpływać na niezależ-

ność opinii.
• Doradca nie może być jednocześnie lobbystą.
•  Powoływanie nowych doradców musi być szczegółowo uza-

sadnione.
•  Wszystkie porządki dnia i protokoły posiedzeń ciał doradczych 

muszą być jawne i przejrzyste. (JB)

 Plaga oszust podatkowych. I to mimo nowych, ostrzej-
szych regulacji. Według rożnych danych łącznie przed fisku-
sem ukrywa się co roku około 120–150 mld euro. W kreatyw-
nej księgowości na europejska skalę przodują południowcy. We 
Włoszech np. bardziej opłaca się być pracownikiem najemnym 
niż pracodawcą. Z analiz deklaracji podatkowych wynika, że 
średni dochód pracowników najemnych wynosi niecałe 20 680 
euro rocznie, podczas gdy przeciętny dochód przedsiębiorców 
jest niższy o 210 euro i sięga 20 470 euro. Podatkowa pomysło-
wość od lat jest włoską specjalnością i osobliwością. Włoski fi-
skus stworzył jedyną w Europie mapę kraju, na której znalazły 
się dość dziwnie brzmiące określenia. „Nie jesteśmy aniołami”, 
„Wszyscy mają się dobrze”, „Totalne zagrożenie” – tak urzęd-
nicy podatkowi nazwali niektóre regiony kraju, kierując się po-
ziomem życia ich mieszkańców i skalą oszustw podatkowych. 
Mimo określeń świadczących o poczucie humoru urzędników, 
mapa to rezultat mrówczej pracy i dokładnych analiz. Krajowa 
Agencja Podatkowa podzieliła  Italię na 8 wymyślonych grup 
miast i gmin. Dokument trafił do parlamentu i potwierdza 
ogromne różnice i podziały we Włoszech, gdy chodzi o rozli-
czenia z fiskusem. Ciężki kawałek chleba urzędnicy podatkowi 
mają przede wszystkim na południu: na Sycylii, w Kalabrii 
i Kampanii – tę część nazwano „Totalne ryzyko”. Północ Sycylii 
oraz Sardynia zyskały określenie „Nie jesteśmy aniołami”, 
co ma sugerować, że mieszkańcy nie mają czystego sumienia 
w kwestiach rozliczeniowych z fiskusem. Ogólnie wskaźnik 
przestępstw i nadużyć wobec urzędu podatkowego określa 
się tam jako średni. Jednak na tej samej Sardynii są regiony 
zaznaczone jako „Nic do zadeklarowania”, co wystarczająco 
obrazowo pokazuje wiarygodność składanych deklaracji podat-
kowych. Umbria i Toskania to regiony zamieszkałe przez „po-
datkowych akrobatów”. W Ligurii część miast i gmin zyskała 
ocenę „Ryzykowne przyzwyczajenia”. Najbardziej uprzemy-
słowione części Włoch, jak Trydent, Piemont, Lombardia czy 
Emilia-Romania, gdzie mieszka ponad jedna trzecia Włochów, 
to okolice gdzie „Wszyscy mają się dobrze”. (AW)
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 Polska lepsza energetycznie. A przynajmniej 
coraz lepiej dba o własne potrzeby energetyczne. 
Widać to na przykładzie możliwości zwiększonego 
importu gazu z Niemiec – zauważył analityk 
prestiżowego tygodnika „The Economist”.  
W zeszłym roku Polska importowała 60 proc.  
swego gazu z Rosji. Od pierwszego kwietnia może 
zmniejszyć ten import, dzięki rozbudowanej stacji 
Mallnow na granicy polsko-niemieckiej. Nowy  
system oznacza, że gaz płynący normalnie z Rosji  
do Niemiec gazociągiem jamalskim, teraz po raz 
pierwszy może być pompowany z zachodu na wschód. 
W razie czego w ten sposób będzie można zapewnić 
jedną trzecią tego niezbędnego Polsce paliwa.  
Dzięki innym źródłom z Niemiec, Czech oraz 
budowanemu gazoportowi dla skroplonego gazu 
ziemnego Polska będzie mogła sama zadbać 
o zaspokojenie wszystkich gazowych potrzeb.  
Nie oznacza to, że da się uniknąć importów z Rosji  
– obowiązują nas przecież zawarte wcześniej 
kontrakty. Ale dzięki zróżnicowanym źródłom energii 
Polska być może wynegocjuje z Rosją obniżkę cen gazu  
– wnioskuje analityk „The Economist”. (AW)

 Bunt w City – chcą Unii! Im bliżej zapowiadanego na  
2017 r. referendum na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z UE  
– tym głośniej londyńscy bankierzy ostrzegają, że byłoby to 
fatalne dla City. Gdyby Brytyjczycy zagłosowali jednak za 
Brexit – część wielkich banków zapowiada wprost, że wtedy 
przeniosłyby centra swoich operacji do Frankfurtu n. Menem  
lub Paryża. Według przeprowadzonych badań aż 84 proc. 
bankowych menedżerów z City chce pozostania Wielkiej Brytanii 
w Unii. W brytyjskim społeczeństwie członkostwo popiera 
obecnie 42 proc. obywateli, za Brexit jest 37 proc., a 21 proc. nie 
ma zdania.

Bankowcy z City głośno protestują przeciwko ograniczaniu 
przez Brukselę ich zarobków, a przede wszystkim bonusów. 
Jednocześnie zdają sobie sprawę, że to istnienie unijnego 
wolnego rynku ze swobodą przepływu kapitału generuje im 
pokaźną część obrotów (16,6 bln euro rocznie). W dodatku jedna 
czwarta pracowników City nie ma brytyjskiego paszportu  
– korzystając z kolei ze swobodnego przepływu osób.

Brytyjski sektor finansowy zatrudnia około 2 mln osób, 
wytwarza ponad 12 proc. PKB i zapewnia brytyjskiemu  
fiskusowi 12 proc. wpływów podatkowych. Jednocześnie 
bankowcy wysupłują ze swoich kieszeni połowę wszystkich 
dotacji dla partii politycznych. Dlatego są źli, że premier  
David Cameron ugiął się przed eurosceptykami w kwestii 
referendum. (JB)

 W szkołach matury, w bankach stress testy. Pod koniec 
maja europejskie banki czeka kolejna seria stress testów.  
Tym razem sprawdzana będzie odporność na ostre  
załamanie koniunktury gospodarczej, warunki głębokiej 
recesji, gwałtowny wzrost bezrobocia, masową ucieczkę od 
obligacji i na zagrożenia finansowe płynące ze...wschodu 
kontynentu. Europejski nadzór bankowy bardzo poważnie 
potraktował agresywne działania Władimira Putina wobec 
Ukrainy i ich potencjalny wpływ na europejskie rynki 
finansowe. Obecne stress testy mają być dużo bardziej 
kompleksowe od tych z lat 2010–2011, a sito selekcji 
znacznie gęstsze. Poprzednie testy analitycy, głównie 
amerykańscy, uznali za niewarte papieru, na którym  
je wydrukowano. Wszak niektóre banki, które zdały 
egzamin, krótko potem trzeba było ratować. Zaostrzenie 
wymagań ma związek także z unią bankową i przejęciem 
przez Europejski Bank Centralny nadzoru nad największymi 
unijnymi bankami. 128 z nich zostanie teraz poddanych 
próbie. Zdaniem niektórych ekspertów, 10 proc. banków 
może oblać ten finansowy egzamin dojrzałości. Wyniki 
mają być opublikowane w październiku. Eksperci sugerują, 
że najsłabsze ogniwa sektora bankowego powinny być 
wyeliminowane z rynku. Europejczykom nie potrzeba 
bowiem aż tak dużo banków, lepiej by te, które zostaną, były 
stabilne i pewne w oczach klientów. (JB)

 Skok na skrytki – bankowy prima aprilis? 
W okolicach 1 kwietnia na stronach niektórych 
organizacji pozarządowych pojawiły się 
alarmistyczne doniesienia o tajnym dokumencie 
Komisji Europejskiej nakazującym otwarcie 
w lecie skrytek bankowych na terenie całej 
Wspólnoty. Podobno wszystkie banki unijne  
miały wyrazić zrozumienie dla akcji. 1000 
unijnych inspektorów ma szukać w skrytkach 
kosztowności i pieniędzy pochodzących 
z przestępstw czy z unikania płacenia podatków. 
Kto ma czyste sumienie, nie musi się obawiać  
– mieli uspokajać brukselscy urzędnicy.  
Procedura akcji locker2014 miałaby wyglądać tak  
– posiadacze skrytek i sejfów zostaliby wezwani  
do ujawnienia ich zawartości i źródła jej 
pochodzenia. Gdyby nie uczynili tego w ciągu 
dwóch tygodni, wtedy wkroczyliby inspektorzy 
i siłą otwarzyli sejfy. Unijne instytucje 
finansowe zakładają, że w skrytkach mogą 
być przechowywane walory o wartości nawet 
kilkuset miliardów euro. Pozyskane z tego źródła 
pieniądze miałyby pomóc w stabilizacji euro 
i wspomóc politykę socjalną Unii. Do tej pory 
część posiadaczy bankowych schowków drży 
z niepewności – czy to był tylko primaaprilisowy 
żart, czy coś jest na rzeczy? (JB)




