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Europejskie banki będą płacić po-
datki w krajach, w których działają. 
Ma to zapobiegać przenoszeniu 
zysków do państw, gdzie opodat-
kowanie jest niższe. Odchodzący 
członkowie Komisji Europejskiej 
uważają, że nowe zasady płace-
nia podatków nie osłabią kondy-
cji finansowej banków. Decyzja 
ta to pokłosie „afery luksembur-
skiej”, gdy okazało się, ze ponad 
300 wielkich firm, w tym banków, 
wynegocjowało z rządem Luk-
semburga poufne umowy, gwa-
rantujące im płacenie niższych 
podatków w tym kraju. 

Walka o osłabienie amerykań-
skich regulacji bankowych. Unia 
Europejska zamierza ostro wal-
czyć podczas negocjacji na te-
mat umowy o wolnym handlu ze 
Stanami Zjednoczonymi o to, by 
europejskie banki, działające na 
rynku amerykańskim lub na nie-
go wchodzące, nie były obciąża-
ne amerykańskimi regulacjami 
powyżej tego, co absolutnie nie-
zbędne, gdyż zmieni to w sposób 
niekorzystny rynkowe warunki ich 
działania. Podobno część krajów 
Unii wręcz zażądała od Komisji, 
by przyjęła twardy kurs w nego-
cjacjach i nie rzucała ręcznika na 
ring wcześniej, niż będzie to ab-
solutnie jedynym wyjściem. 
Taka postawa irytuje nawet nie-
zależnych amerykańskich eksper-
tów. Ich zdaniem, Europejczykom 
przydałyby się twardsze regula-
cje bankowe, gdyż banki z Euro-

py są słabsze rynkowo. Tymcza-
sem żąda się dla nich furtki do 
obejścia amerykańskiego prawa, 
by zaistniały na tamtejszym ryn-
ku. W tej sytuacji postawa nego-
cjacyjna administracji amerykań-
skiej może być równie twarda.

Europejski Bank Centralny rzą-
dzi! Formalnie od listopada prze-
jął nadzór nad blisko 130 naj-
większymi bankami Eurolandu. 
Dominująca pozycja EBC i wspól-
ny fundusz pozwalający na kon-
trolowany upadek banków uwa-
żane są przez brukselskich 
urzędników za największe osią-
gnięcia unii bankowej. Nie bra-
kuje jednak głosów krytycznych. 
Ponieważ Wielka Brytania jest 
poza strefą euro, również poza 
systemem kontrolowanej likwi-
dacji banków pozostaje w prak-
tyce główne centrum finansowe 
Europy – Londyn. Pojawiają się 
też obawy, czy europejski nad-
zór bankowy i fundusz kontro-
lowanej upadłości rzeczywiście 
wystarczą, by – w razie nowych 
kłopotów – zapanować nad sytu-
acją w największych bankach Eu-
rolandu.

Niemcy formalnie zatwierdziły 
unię bankową. Bez specjalnego 
szumu medialnego, największa 
potęga gospodarcza Unii Europej-
skiej zatwierdziła unię bankową. 
Jednocześnie, skoro uprawnie-
nia w zakresie nadzoru bankowe-
go i kontroli rynków finansowych 

oraz pieniądza przeszły na Euro-
pejski Bank Centralny i Europejski 
Nadzór Bankowy, w Niemczech 
rozgorzała dyskusja na temat 
przyszłości Bundesbanku. We-
dług skrajnych opinii, cała struk-
tura przestała być potrzebna, 
skoro dotychczasowe kompeten-
cje przeszły na organy Eurolandu. 
Słychać nawet głosy, by Bundes-
bank albo całkowicie zlikwido-
wać, albo zostawić tyko prezesa, 
dać mu gabinet, sekretarkę, ko-
mórkę i laptopa z dostępem do 
internetu. To ma wystarczyć, by 
reprezentować interesy Niemiec 
wobec Europejskiego Banku Cen-
tralnego. Na razie jednak, według 
koncepcji Angeli Merkel, urzędni-
cy Bundesbanku mają wspoma-
gać instytucje Eurolandu w kwe-
stiach emisji pieniądza i nadzoru 
nad rynkami finansowymi. A nie-
miecka komisja nadzoru finanso-
wego pozostanie i będzie spra-
wować pieczę nad 2  tys. małych 
instytucji finansowych: kasami 
oszczędnościowymi i bankami 
spółdzielczymi.

Europejskie banki też odczuły 
sankcje przeciwko Rosji. Zda-
niem wiedeńskiego instytutu zaj-
mującego się analizą porównaw-
czą gospodarek różnych krajów 
świata – sankcje przeciwko Ro-
sji dotknęły nie tylko reżim Pu-
tina, ale także europejskie banki. 
Szczególnie odczuwalne jest ode-
branie rosyjskim bankom moż-
liwości zaciągania na Zachodzie 

kredytów dłuższych niż 30-dnio-
we. Banki europejskie, głównie 
z Francji, Austrii i Włoch, a tak-
że banki amerykańskie ponoszą 
z tego powodu wymierne straty 
finansowe. W przypadku Francji 
może to być nawet 50 mld, a Au-
strii 20 mld dolarów.

Brytyjczycy kapitulują w spra-
wie bonusów dla bankowców. 
Wielka Brytania wycofała, zło-
żoną w Europejskim Trybunale 
Sprawiedliwości, skargę przeciw-
ko Unii Europejskiej. Przypomnij-
my, że Brytyjczycy zaskarżyli tam 
decyzję o ograniczeniu bonusów 
dla bankowców, podjętą przez 
Komisję Europejską po wybuchu 
kryzysu. Zdaniem Brukseli, wy-
sokie bonusy od zysków zachę-
cały menedżerów bankowych do 
prowadzenia ryzykownych ope-
racji, które zbyt często kończyły 
się klapą i wpędzały sektor ban-
kowy w tarapaty finansowe. Bry-
tyjczycy oponowali, bo bali się, 
że bankowcy i ich banki uciekną 
z londyńskiego City – dziś czo-
łowego centrum finansowego 
w skali światowej – do krajów, 
gdzie restrykcji płacowych nie 
ma. W  Wielkiej Brytanii pojawi-
ły się pomysły na „salomonowe 
rozwiązanie”. Zamiast ograniczać 
bonusy konkretnym bankowcom, 
należy wprowadzić górne limity 
dla banków, a one w ramach tego 
limitu niech już dowolnie dzie-
lą pieniądze między swoich me-
nedżerów.


