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 Stress-testy – tak źle, że aż dobrze. Jedna piąta największych 
europejskich banków oblała ostatnie stress-testy. Dokładnie 25 ze  
130 badanych instytucji. Stress-testy miały sprawdzić, jakim kapitałem 
własnym dysponują największe banki, by w razie nawrotu kryzysu 
i zawirowań na rynkach finansowych obronić się przed upadłością bez 
pomocy państwa. Część banków przetrwała ostatni kryzys tylko dzięki 
ogromnej pomocy publicznej, przez co spadło zaufanie do sektora 
bankowego. Stress-testy mają być elementem jego przywracania.  
Wyszło w nich, że negatywnie ocenionym bankom brakuje jeszcze prawie 
10 mld euro kapitału. Pocieszające, zdaniem ekspertów, jest to, że 12 
z negatywnie ocenionych banków już w czasie stress-testów wdrożyło 
program naprawczy, a pozostałe musiały to zrobić w ciągu dwóch tygodni 
od ogłoszenia wyników. Co ciekawe, przedstawiciele Europejskiego Banku 
Centralnego, którzy są w stałym kontakcie z amerykańskimi finansistami, 
ćwiczyli z nimi wspólnie scenariusze zamykania upadłego banku nawet 
w ciągu jednej nocy. Amerykanie, którzy w czasie kryzysu musieli 
zlikwidować 500 banków, mają sporo doświadczeń, jak to robić, by nie 
wywołać paniki wśród klientów banku.

Przegląd wydarzeń

 Od kogo i po ile na fundusz 
upadłościowy. Wielkość i ponoszo-
ne ryzyko – te czynniki mają, według 
decyzji Komisji Europejskiej, wpływać 
na wysokość wkładu banku do unijnego 
funduszu upadłościowego o docelowej 
wysokości 55 mld euro. Banki naj-
mniejsze i kasy oszczędnościowe będą 
płacić ryczałty w wysokości od 1000 
do 50 tys. euro rocznie. Zdaniem KE, 
małe instytucje finansowe, z bilansem 
rocznym poniżej miliarda euro, zwykle 
nie zajmują się ryzykownymi przedsię-
wzięciami, zatem niewielkie są szanse, 
by miały korzystać z pieniędzy prze-
znaczonych na kontrolowaną upadłość. 
Natomiast największe banki sfinansują 
lwią część funduszu – i dlatego, że 
dysponują największymi aktywami, 
i dlatego, że skłonność do ryzyka jest 
w nich największa. Fundusz upadłościo-
wy ma zapobiegać w przyszłości zna-
nym z pierwszych lat obecnego kryzysu 
sytuacjom, gdy miliardy z pieniędzy 
podatników szły na utrzymanie przy 
życiu wielu dużych i znanych instytucji 
bankowych w Europie – by ich upadek 
nie doprowadził do zapaści całego unij-
nego systemu finansowego. 

 Rosyjskie banki zaskarżają unijne sankcje w Strasburgu. Sbierbank, 
WTB i WEB zdecydowały się złożyć w Trybunale Sprawiedliwości w 
Luksemburgu wniosek o uchylenie unijnych sankcji. UE nałożyła restrykcje 
1 sierpnia w odwecie za rosyjską agresję na Ukrainie. Objęły one łącznie 5 
rosyjskich banków – wstępnie na rok z możliwością rewizji po 3 miesiącach. 
Jednak filie ukaranych banków w krajach unijnych zostały wyłączone spod 
sankcji (o ile nie działają bezpośrednio na zlecenie spółek matek.)

Rosjanie zaskarżają sankcje, ale jednocześnie twierdzą, że przy niskim 
zadłużeniu państwa i 400 mld dolarów rezerw finansowych są długo w stanie 
podtrzymywać objęte restrykcjami firmy – i tym samym minimalizować 
skuteczność sankcji.

 Żegnaj tajemnico bankowa. Unijni ministrowie finansów zatwierdzili 
zmiany w dyrektywie z 2011 r. o współpracy administracyjnej w dziedzinie 
podatkowej, faktycznie likwidujące tajemnicę bankową w krajach UE. Banki 
krajów członkowskich będą zobowiązane przekazywać automatycznie dane 
o kontach klientów służbom podatkowym krajów członkowskich. Innymi 
słowy – konto w Luksemburgu nie będzie już poza zasięgiem np. polskiego 
fiskusa. Nowe zmiany mają wejść w życie od 2017 r. Tylko Austria wynego-
cjowała sobie roczny okres przejściowy (do 2018 r.) na udoskonalenie syste-
mu wymiany danych bankowych. Nowe regulacje mają na celu zapobieżenie 
unikaniu płacenia podatków przez obywateli krajów UE. Według szacunków, 
co roku z tego powodu kraje unijne tracą około biliona euro.

 Znów kary za zmowy kartelowe.  
JP Morgan, UBS i Credit Suisse to kolejne 
banki ukarane przez Komisję Europejską za 
zmowy kartelowe. Tym razem jednak suma 
nie jest drastycznie wysoka – kara wynosi 
łącznie 94 mln euro. Według KE JP Morgan 
uczestniczył w latach 2008–2009 w mani-
pulacjach wskaźnikiem LIBOR dla franka 
szwajcarskiego. Zapłaci za to ponad 61,5 mln 
euro (wliczono już 20 proc. rabatu za współ-
pracę z KE w czasie dochodzenia). Wszystkie 
trzy ukarane banki w 2007 r. manipulowały 
ceną instrumentów pochodnych denomino-
wanych we frankach szwajcarskich.
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