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Europejczyk, Chińczyk – dwa 
bratanki. Biznes to biznes, dla-
tego największe potęgi gospo-
darcze Unii Europejskiej: Wielka 
Brytania, Niemcy i Francja posta-
nowiły dołączyć do chińskiej ini-
cjatywy: AIIB, czyli Azjatyckiego 
Banku Inwestycji Infrastruktural-
nych. Władze w Pekinie stworzy-
ły AIIB w październiku ubiegłe-
go roku, zapraszając inne kraje do 
udziału w bardzo sprytny sposób: 
oferując status członka założy-
ciela. I do tej pory akces zgłosiło 
już ponad 30 państw, w tym druga 
obok Chin azjatycka potęga: Indie. 
Bank ma mieć kapitał założyciel-
ski 100 mld dolarów i inwestować 
w azjatycką infrastrukturę: przede 
wszystkim w transport, energety-
kę i telekomunikację. Szacuje się, 
że w tych dziedzinach potrzeby in-
westycyjne Azji wynoszą aż 8 bi-
lionów dolarów, a zatem to biznes 
pewny i długofalowy.
Chińczycy nie ukrywali, że AIIB 
miałby stać się swoistą konkuren-
cją dla Banku Światowego, Mię-
dzynarodowego Funduszu Walu-
towego czy Azjatyckiego Banku 
Rozwoju. Dlatego powstanie AIIB 
bardzo chłodno przyjęli Ameryka-
nie, obawiający się w dodatku, że 
nowa inicjatywa ugruntuje chińską 
dominację ekonomiczną w Azji. 
Innych to nie odstrasza: przystą-
pienie zadeklarowali także Włosi 
oraz Australijczycy. Ci ostatni, by 
nie robić przykrości Waszyngtono-
wi, ogłosili jednak, że ostateczną 
decyzję podejmą wtedy, gdy dzia-

łania i procedury AIIB spełnią za-
sady przejrzystości. Na razie Chiń-
czycy zrezygnowali z prawa weta 
przy podejmowaniu decyzji w AIIB, 
co zachęciło europejskie potęgi do 
włączenia się w prace nowej insty-
tucji bankowej. Przy okazji słyn-
ny amerykański portal Huffington 
Post zakpił sobie z niezaradności 
polityczno-propagandowej ekipy 
Baracka Obamy, która przestarza-
łymi metodami – przejazdem ko-
lumny pancernej – chce umacniać 
swoje wpływy w Europie Środko-
wej i uśmierzać antyrosyjskie oba-
wy. Chińczycy, zdaniem lewicu-
jącego Huffington Post stosują 
bardziej nowoczesne i wyrafino-
wane sposoby – utrzymują dobre 
układy z Kremlem i jednocześnie 
kupują sobie przychylność Europy 
perspektywą zyskownej ekspansji 
kapitałowej w Azji.

Tańsze transakcje kartami płatni-
czymi w Europie coraz bliżej. Par-
lament Europejski przegłosował 
obniżenie interchange od trans-
akcji kartami płatniczymi. Nowe 
przepisy wejdą w życie prawdopo-
dobnie w maju. W transakcjach za-
granicznych opłata spadnie do 0,2 
proc. dla kart debetowych i 0,3 proc. 
dla kart kredytowych. W transak-
cjach na rynku wewnętrznym przez 
pięć lat poszczególne kraje człon-
kowskie mogą jeszcze zezwolić 
na naliczanie opłaty w wysokości 
0,2 proc. średniej wszystkich trans-
akcji na wewnętrznym rynku. Po-
tem ma to być sztywno 0,2 proc. 

każdej transakcji albo najwyżej 5 
eurocentów za transakcję. Ogra-
niczenia nie będą dotyczyć kart 
płatniczych biznesowych, a karty 
American Express i Diners zostaną 
objęte nowymi przepisami za trzy 
lata. Polska już od 1 lipca ubiegłe-
go roku wprowadziła limity opłat 
od transakcji: 0,2 proc. dla kart de-
betowych i 0,3 proc. dla kart kre-
dytowych. Oblicza się, że z tytułu 
opłat interchange handlowcy de-
taliczni w Europie oddawali ban-
kom 10 mld euro rocznie, odbija-
jąc to sobie podwyższeniem ceny 
towaru. Teraz, dzięki nowym limi-
tom, będą to tylko 4 mld. Bruksel-
scy urzędnicy liczą, że wpłynie to 
na delikatny spadek cen oraz za-
chęci tych sprzedawców towarów 
i usług, którzy dotąd przyjmowali 
od klientów tylko gotówkę i prze-
lewy – do wprowadzenia transak-
cji kartami.

Pierwszy bank islamski w Niem-
czech. BaFin, czyli niemiecki 
odpowiednik polskiej Komisji 
Nadzoru Finansowego, wydał 
pierwsze zezwolenie na działal-
ność w Niemczech banku kieru-
jącego się prawami szariatu. To 
Kuveyt Turk Bank ze Stambułu 
– instytucja turecka z dominują-
cym udziałem kapitału kuwejc-
kiego. Bank liczy na znalezienie 
licznych klientów wśród 4,5-mi-
lionowej mniejszości muzułmań-
skiej w Niemczech (wśród której 
dominują Turcy). Z badań opinii 
publicznej wynika, że co piąty mu-

zułmanin najchętniej korzystałby 
z usług banków islamskich. Kieru-
ją się one inną filozofią: ponieważ 
prawo islamskie (szariat) zabra-
nia lichwy, a za taką uważa każ-
de pożyczanie na procent i ściąga-
nie odsetek od kredytu, podstawą 
działalności jest inwestowanie 
pieniędzy klientów, by przynio-
sły zyski i bankowi, i im. Ale in-
westowanie rozsądne i bezpiecz-
ne, by zysk zawsze był, nawet 
nieduży. Dlatego po kryzysie sek-
tora bankowego w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych oraz spek-
takularnych upadłościach – banki 
islamskie zaczęły wyrabiać sobie 
renomę bardziej społecznie odpo-
wiedzialnych i godnych zaufania. 
Działają już one w Wielkiej Bryta-
nii (nawet Lloyd’s utworzył pion 
bankowości islamskiej), Francji 
i Hiszpanii. Instytucje kierujące 
się prawem szariatu planują eks-
pansję w całej Europie, korzysta-
jąc z tego, że na podstawie licencji 
wydanej w jednym kraju Unii Eu-
ropejskiej można zakładać przed-
stawicielstwa w innych. Głównym 
klientem pozostaną oczywiście 
wyznawcy Mahometa, ale ban-
ki islamskie nie kryją ambicji po-
zyskiwania klientów niemuzuł-
manów, kusząc ich stabilnością 
i niewielkim, ale jednak pewnym 
zyskiem. Pojawiają się wszak-
że głosy sceptyczne, wyrażające 
obawy, czy islamska ekspansja fi-
nansowa nie będzie aby powiąza-
na z polityczną ofensywą muzuł-
mańskich radykałów w Europie.
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Nowy komisarz finansów bardziej 
przychylny sektorowi bankowemu. 
Brytyjczyk Jonathan Hill, który objął 
stanowisko komisarza ds. finansów 
w ekipie Jeana-Claude’a Junckera, 
jawi się jako przeciwnik nadmiernej 
regulacji sektora bankowego. Jego 
zdaniem, po wybuchu kryzysu pew-
ne działania regulacyjne wydawa-
ły się zrozumiałe, ale on w czasie 
swoich pięciu lat urzędowania nie 
zamierza dokładać zbyt wielu no-
wych przepisów. Co więcej, zamie-
rza wziąć pod lupę część już wpro-
wadzonych dyrektyw bankowych, 
czy nie złamały zasady równowagi 
pomiędzy zapobieżeniem ryzykow-
nym działaniom a koniecznością za-
pewnienia stabilności sektora ban-
kowego i wzrostu gospodarczego. 
Dla Jonathana Hilla priorytety eko-
nomiczne to: wzrost i nowe miejsca 

pracy. A sektor bankowy ma 
pomóc to osiągnąć. Dlate-

go – jak uważa – dla zmini-
malizowania ryzyka upadło-

ści trzeba zrobić wszystko, by 
małe banki nie ponosiły proporcjo-
nalnie takich samych obciążeń fi-
nansowych, jak wielkie instytucje 
bankowe. 

Na razie koniec stress testów. 
W tym roku nie będzie już stress 
testów dla europejskich banków 
– ogłosili szefowie EBA, czyli Eu-
ropejskiego Nadzoru Bankowego. 
Zamiast tego będzie tylko kontro-
la przejrzystości, podobna do tej 
z roku 2013. Największe europejskie 
banki będą musiały przedstawić 
szczegóły dotyczące swoich bilan-
sów i zaangażowania kapitałowe-
go. EBA uznała, że zeszłoroczne 
stress testy zmusiły banki do pod-
niesienia zasobów kapitału wła-
snego do w miarę bezpiecznego po-
ziomu. EBA chce im też dać trochę 
więcej czasu na uzupełnienie wy-
stępujących jeszcze gdzieniegdzie 
luk kapitałowych. Ale w roku przy-
szłym zamierza jednak powiedzieć: 
„sprawdzam” i przeprowadzić kolej-
ne stress testy. ▪
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Za trzy lata definitywny koniec 
bezpiecznego azylu Europejczyków 
w szwajcarskich bankach. 

Unia Europejska i Szwajcaria zawarły osta-
teczne porozumienie o szczegółach wy-
miany danych bankowych dla celów po-
datkowych. Musi jednak być ono jeszcze 
formalnie podpisane, a także ratyfikowa-
ne przez szwajcarski parlament oraz kra-
je członkowskie UE. Procedura wymaga 
czasu, dlatego w praktyce automatyczna 
wymiana informacji o klientach banków 
między Szwajcarią a 28 państwami człon-
kowskimi UE zacznie się w 2018 r. Jednak 
już od 2017 r. szwajcarskie banki będą gro-
madzić dane o klientach z obszaru Unii 
Europejskiej, takie jak: nazwa firmy lub 
personalia posiadacza konta, numer iden-
tyfikacji podatkowej, wszystkie rodzaje 
wpływów i wydatków z konta, a także sal-
do. Banki będą przekazywać te dane wła-
dzom Szwajcarii, a te przekażą je władzom 
państw członkowskich Unii. Podobnie po-
stępować będą państwa UE w przypadku, 
gdy jakiś Szwajcar ulokuje swoje finanse na 
terenie Unii. Umowa to ostateczne zwycię-
stwo państw unijnych w ściganiu tych ich 
obywateli, którzy – by uniknąć podatków  
– przenosili swoje aktywa do Szwajcarii. 
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