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W gospodarce UE wreszcie drgnę-

ło. Według Banku Światowego wzrost 

unijnej gospodarki, liczonej jako całość, 

wyniósł w roku 2015 dwa procent. Ten-

dencja ma utrzymać się w roku 2016, 

Bank Światowy prognozuje 2,1 proc. 

wzrostu. Czynnikami wzrostu są spa-

dek cen surowców, rosnący optymizm 

w europejskim biznesie oraz luźna po-

lityka fiskalna. Dzięki trwałemu wzrosto-

wi zmniejszyć się ma w zjednoczonej 

Europie skala ubóstwa, która wzrosła 

po 2008 r. z powodu kryzysu gospodar-

czego. Z kolei jako czynniki ryzyka Bank 

Światowy wymienia: możliwe zawirowa-

nia geopolityczne, zmienność zachowań 

inwestorów na rynkach finansowych 

oraz wciąż dość niską stopę inwestycji.

Komisja Europejska chce zbudować 

prawdziwy wspólny rynek finansowy. 

Komisja Europejska prowadzi trzymie-

sięczny okres konsultacji i na wiosnę za-

mierza ogłosić plan działań w kierunku 

usunięcia barier ograniczających korzy-

stanie z usług finansowych za granicą kra-

ju członkowskiego, czyli w innych krajach 

UE. Do tej pory jedynie 3 proc. mieszkań-

ców Unii skorzystało z usług finansowych 

w innych krajach członkowskich, a tylko 1 

proc. wzięło tam kredyt. W całej opera-

cji nie chodzi o total-

ne ujednolicenie ryn-

ku finansowego, bo 

ze względu na różnice 

siły nabywczej obywateli 

w różnych krajach człon-

kowskich – nie jest to moż-

liwe. Stworzenie zachęt do skorzy-

stania z oferty finansowej w innym kraju 

UE ma generalnie doprowadzić do spad-

ku kosztów usług finansowych. W starej 

Unii sporo niższe jest na przykład opro-

centowanie kredytów hipotecznych niż 

w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii czy Ru-

munii. Odwrotnie jest natomiast z ubez-

pieczeniami samochodów – szczegól-

nie wysokie kwoty płacą Włosi. Ogromne 

różnice między poszczególnymi krajami 

utrzymują się też w kosztach posiada-

nia karty kredytowej. Komisja Europejska 

chce przynajmniej spłaszczyć te koszty.

Pazerny eurodeputowany. 48 go-

dzin spędził w szwajcarskim areszcie 

62-letni czeski eurodeputowany z ra-

mienia komunistów – Miloslav Rans-

dorf. W towarzystwie trzech Słowaków 

wszedł do oddziału Zuercher Kanto-

nalbank i usiłował wypłacić... 350 mln 

franków. Ponieważ pracownicy banku 

wykryli rozbieżności w dokumentach 

przedstawionych przez przybyłych – 

wezwali policję. Ransdorf i dwaj Słowa-

cy zostali po serii przesłuchań zwolnie-

ni, trzeci ze Słowaków trafił do aresztu 

śledczego pod zarzutem posługiwania 

się fałszywymi pełnomocnictwami. Li-

der czeskich komunistów Vojtech Fi-

lip zaprzeczył, jakoby Ransdorf, od 11 

lat europarlamentarzysta, wykonywał 

„zadanie partyjne”. Według Filipa, być 

może Ransdorf próbował dobrać się do 

szwajcarskich kont czeskich Żydów, za-

mordowanych w holocauście. Konta te, 

jeśli nie zgłosili się legalni spadkobiercy, 

w dalszym ciągu istnieją w szwaj-

carskich bankach z adnotacją „brak 

wieści o właścicielu”.

Niemiecki fiskus kontroluje konta ban-

kowe. Od 1 stycznia niemieckie banki są 

ustawowo zobowiązane do zbierania da-

nych każdego posiadacza konta dla ce-

lów fiskalnych. Każdy, kto otwiera nowe 

konto, musi podać, w którym kraju ma 

rezydencję podatkową oraz udostępnić 

bankowi swój NIP. Dane klientów, którzy 

mają już konta, będą zbierane przy okazji 

dokonywania operacji. Od 1 stycznia 2017 

r. niemieckie władze podatkowe będą już 

dysponowały tym zbiorem danych oraz 

będą automatycznie informowane przez 

banki o każdym nowym kliencie. Chodzi 

tu o uszczelnienie systemu podatkowego 

i zapobieżenie praniu brudnych pienię-

dzy. Niemieckie regulacje są zgodne z re-

gulacjami o wymianie danych bankowych 

między krajami członkowskimi UE.

Rekordowy rok banków inwestycyj-

nych. W 2015 r. banki inwestycyjne po-

biły transakcyjny rekord – 5 bln dolarów. 

To o blisko 200 mld dolarów więcej niż 

w dotychczas najtłustszym, przedkryzy-

sowym roku 2007. Połowa największych 

fuzji i przejęć, które zostały przygotowa-

ne i nadzorowane przez banki inwesty-

cyjne, miała miejsce w Stanach Zjedno-

czonych. Również amerykańskie banki 

przodują w przeprowadzaniu takich ope-

racji. Goldman Sachs zarobił na nich 

2,6 mld dolarów, JP Morgan – 1,9 mld, 

a Morgan Sachs – 1,6 mld. Najwięcej fuzji 

i przejęć było w sektorach farmaceutycz-

nym i technologicznym. „Transakcją roku 

2015” okrzyknięto zakup przez potentata 

farmaceutycznego – Pfizera koncernu Al-

lergan za 160 mld dolarów.

Finansowa ofensywa Chińczyków. 

Mimo spowolnienia wzrostu gospo-

darczego Chiny rozpoczęły prawdzi-

wą ofensywę inwestycyjną na świecie. 

Przeprowadziły swój zamysł sztandaro-

wy, czyli utworzenie Banku Rozwoju dla 

Azji. Zostały także przyjęte jako 65 czło-

nek Europejskiego Banku Odbudowy 

i Rozwoju. Otrzymały co prawda sym-

boliczny udział członkowski: 0,1 proc., 

ale Chińczycy nie kryją, że chcą odgry-

wać równie kluczową rolę jak dotych-

czas – europejscy założyciele EBOiR. 

Tym bardziej że bank inwestuje także 

w Azji Środkowej i na Bliskim Wscho-

dzie – a te rejony bardzo mocno weszły 

w orbitę zainteresowania Chin.

Komisja Europejska wstrzymuje do-

chodzenie w sprawie derywatów. Po 

dwóch latach Komisja Europejska wstrzy-

mała dochodzenie przeciwko 13 najwięk-

szym bankom inwestycyjnym, którym 

zarzucała stworzenie kartelu obracają-

cego derywatami poprzez własne plat-

formy transakcyjne, a nie przez znacznie 

bardziej przejrzyste operacje giełdowe. 

W czasach kryzysu banki inwestycyjne za-

robiły na derywatach ogromne pieniądze. 

Teraz Komisja Europejska uznała jednak, 

że zebrała zbyt mało dowodów, by pod-

trzymać zarzuty o zmowie banków.

Ograniczenie bonusów bankowców 

– także w małych bankach. Europejski 

nadzór bankowy chce, by ograniczenia 

dotyczące zarobków i bonusów najwyż-

szych menedżerów obowiązywały także 

w małych bankach. Właśnie system bo-

nusów miał skłaniać menedżerów banko-

wych do ryzykownych operacji, co skoń-

czyło się najpierw kryzysem finansowym, 

a w konsekwencji – także kryzysem go-

spodarczym. Europejski nadzór banko-

wy uważa, że w stosowaniu obostrzeń 

nie powinno być żadnych wyjątków. Małe 

banki bronią się, argumentując, że nie 

mają takich możliwości podnoszenia 

pensji podstawowych jak wielkie instytu-

cje finansowe, zatem tylko bonusy mogą 

skłonić menedżerów bankowych, by pra-

cowali w niewielkich bankach.  ▪
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