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Trzymajcie się z daleka od 

rosyjskich obligacji. Taką sugestię 

wystosowały wobec banków 

zgodnie: amerykański Departament 

Stanu i Unia Europejska. Chodzi 

o pierwszą od zajęcia Krymu 

emisję euroobligacji przez rząd 

rosyjski. Kreml zaplanował pozyskać 

za pomocą 10-letnich obligacji 

około 3 mld euro. Jednak władze 

amerykańskie i UE doszły do 

wniosku, że pieniądze te mogą być 

wykorzystane na rozwój rosyjskiego 

potencjału zbrojeniowego.

Amerykańskie banki postanowiły 

nie narażać się administracji, 

dlatego w komplecie postanowiły 

nie korzystać z oferty Kremla. 

Groźba działań administracji 

amerykańskiej na rzecz obniżenia 

wiarygodności „nieposłusznych” 

instytucji finansowych zrobiła swoje. 

Część banków europejskich też 

postanowiła trzymać się z daleka 

od rosyjskich obligacji, część waha 

się. Sprawa pokazała przy okazji, jak 

nieprecyzyjnie określone są sankcje 

UE wobec Rosji za zajęcie Krymu 

i agresję na wschodnią Ukrainę. 

Nie uwzględniono w nich zakazu 

kupowania rosyjskich obligacji, 

dlatego naciski na europejskie banki 

mają raczej nieformalny charakter.

Obligacje państwowe jednak 

ryzykowne? Do takiego wniosku 

doszła Komisja Europejska 

i zamierza jeszcze w tym półroczu 

zaproponować regulacje, które 

uznają obligacje państwowe za 

papiery ryzykowne i banki, które 

je nabyły, powinny zabezpieczyć 

je na kapitale własnym. Od czasu 

kryzysu finansowego groźba 

niewypłacalności części państw 

strefy euro stała się realna. 

W dodatku KE wszczęła też wstępne 

śledztwo na temat bankowej zmowy 

kartelowej w obrocie obligacjami 

posiadającymi gwarancje państwowe. 

Chodzi głównie o zmowę 

cenową przy sprzedaży obligacji 

emitowanych przez Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju oraz 

niemieckie landy. Na tym etapie 

śledztwa Komisja Europejska nie 

ujawniła, o jakie banki chodzi.

Bank Anglii szykuje „tratwę 

ratunkową”. Co prawda w sondażach 

powoli zaczęli zyskiwać przewagę 

zwolennicy pozostania Wielkiej 

Brytanii w Unii Europejskiej, 

jednak prawdopodobieństwo, że 

w referendum 23 czerwca górę 

wezmą zwolennicy wyjścia z niej, jest 

wciąż duże. Dlatego, by zapobiec 

gwałtownym perturbacjom na 

brytyjskich rynkach finansowych, 

Bank Anglii przygotował specjalną 

finansową „tratwę ratunkową”. 

Banki i inne instytucje finansowe, 

bojące się utraty płynności, mogą 

zwrócić się do niego o dodatkowy 

zastrzyk finansowy. Przewidziano trzy 

terminy na uzyskanie finansowego 

wsparcia: 14, 21 i 28 czerwca. Analitycy 

przestrzegają eurosceptyków, że 

wyjście z UE może kosztować Wielką 

Brytanię, do 2020 r., 100 mld funtów 

i blisko milion utraconych miejsc pracy. 

Strat tych nie powetuje nawet zawarcie 

przez rząd brytyjski dwustronnych 

umów handlowych z członkami UE.

Brytyjskie sfery gospodarcze 

podzielone w sprawie Brexitu. 

Londyński „The Times” opublikował 

list otwarty 200 najwyższych rangą 

przedstawicieli brytyjskiego biznesu, 

ostrzegający przed negatywnymi 

konsekwencjami ekonomicznymi 

wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Wśród 

sygnatariuszy listu są prezesi 36 ze 

100 największych brytyjskich spółek. 

Ważnym sygnałem dla biznesu było 

lekkie załamanie kursu funta po tym, 

jak wpływowy burmistrz Londynu 

Boris Johnson ogłosił, że angażuje 

się na rzecz Brexitu. Z punktu 

widzenia zwykłego obywatela Brexit 

nie byłby odczuwalny od razu dla 

obydwu stron – Londyn nie jest 

w strefie euro, zachował kontrole 

graniczne. Co więcej, wyjście 

Brytyjczyków mogłoby doprowadzić 

do wyraźnego podziału na dwie 

Unie dwóch różnych prędkości – 

z perspektywą wyjścia tych krajów, 

które nie wprowadziły euro. Ale 

jednocześnie scementowałoby 

strefę euro – która mogłaby stać 

się tą „Unią właściwą”, jeszcze 

bardziej zintegrowaną politycznie 

i gospodarczo. Ta „Eurounia” byłaby 

w stanie rzucić wyzwanie Londynowi 

jako światowemu centrum 

finansowemu i związać ręce City 

i brytyjskim bankom, choćby poprzez 

zapanowanie nad transakcjami 

w euro i narzucanie w nich własnych 
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zalecają wyzbywanie się akcji. Jednak 

szef eurogrupy Jeroen Dijsselbloem 

oraz szef Europejskiego Banku 

Centralnego Mario Draghi cały czas 

próbują wylewać oliwę na wzburzone 

fale, zapewniając, że banki w strefie 

euro dzięki wdrażaniu zasad unii 

bankowej i przeprowadzanym 

restrukturyzacjom są zdrowsze 

i mocniejsze niż kilka lat temu. 

W drugiej połowie lutego zresztą 

te banki, które prezentowały 

się najsłabiej, zostały poddane 

przez EBC kolejnym stress-

testom z odporności na kryzys.

Unijne ograniczenia zarobków 

bankowców – w większości 

na papierze. Według danych 

Europejskiego Nadzoru Bankowego 

narzucone przez UE ograniczenia 

zarobków czołowych bankowców 

są bardzo zręcznie omijane przez 

instytucje finansowe. Dlatego 

w 2014 r. liczba top menedżerów 

bankowych zarabiających ponad 

milion euro rocznie wzrosła aż 

o 22 proc. – do 3685. Bardzo ciekawa 

sytuacja wytworzyła się w londyńskim 

City, największym europejskim 

centrum finansowym. Formalnie 

zarobki spadły tam o 16 proc. Ale 

uwzględniwszy zmiany kursu funta do 

euro – wzrosły o 40 proc! Generalnie 

ograniczenia unijne dotyczą 

zmniejszenia wysokości bonusów 

reguł. A to już oznaczałoby 

ogromne straty finansowe dla 

brytyjskiej gospodarki, z perspektywą 

głębokiej recesji włącznie.

Kolejny kryzys lada chwila? Tak 

przynajmniej przewiduje główny 

strateg Société Générale Albert 

Edwards. Według niego zapalnikiem 

nowego kryzysu może być krach 

Deutsche Banku, który spędza sen 

z powiek ekonomistów na świecie już 

od pewnego czasu. Przy aktywach 

rzędu 2,5 biliona euro zanotował 

w zeszłym roku 6,7 mld euro straty. 

Mówi się, że jego zaangażowanie 

w derywaty i inne ryzykowne 

przedsięwzięcia może sięgać 

wysokości 12-letniego PKB Niemiec, 

nałożono też na DB kary za łamanie 

międzynarodowych sankcji i udział 

w praniu brudnych pieniędzy, agencje 

ratingowe szacują go bardzo nisko. 

Zdaniem Edwardsa – DB straszy 

z Europy, z Ameryki z kolei straszy 

niezbyt stabilna pozycja dolara 

i brak zaufania obywateli do elit 

polityczno-biznesowych. Ewentualny 

nowy kryzys byłby na początku pełną 

powtórką lat 2008–2009, a dalej 

ma być już tylko gorzej – prorokuje 

Edwards. Z kolei ekonomiści Royal 

Bank of Scotland zalecają swoim 

klientom wyprzedaż wszystkich 

walorów, z wyjątkiem najlepszych 

obligacji, a analitycy JP Morgan 

i innych niestałych składników 

wynagrodzenia, zależnych od wyników 

finansowych, co ma zniechęcić 

menedżerów do spekulacyjnych 

działań, mogących w konsekwencji 

zagrozić wypłacalności banków. 

Rady nadzorcze zadecydowały 

zatem, że menedżerowie będą 

dostawać wyższe płace zasadnicze.

Unia bezgotówkowa? W ciągu 

10 lat materialny pieniądz, czyli 

banknoty i monety, zniknie z obiegu, 

przekonywali szefowie największych 

banków inwestycyjnych na Światowym 

Forum Ekonomicznym w Davos. 

W użyciu będą tylko elektroniczne 

kanały płatności. Ma to zapobiec 

fałszowaniu pieniędzy, napadom na 

banki, rabunkom z bankomatów, 

praniu brudnych pieniędzy etc. Pomysł 

zrodził się wśród skandynawskich 

bankowców, ale zyskał dość 

powszechne poparcie w świecie 

bankowym, m.in. szefostwa PayPal 

czy dyrektora zarządzającego 

Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego Christine Lagarde. Cieszy 

się również branża ubezpieczeniowa 

– transakcje bezgotówkowe pozwolą 

jej stworzyć kompletne bazy danych 

potencjalnych klientów i tworzenie 

na ich podstawie polis dedykowanych 

dla określonych wąskich grup 

ubezpieczonych. A jednocześnie 

korzystniejszych dla samych 

towarzystw ubezpieczeniowych.

Dwa tygodnie później szefowie 

resortów finansów UE wezwali 

Komisję Europejską, by razem 

z Europejskim Bankiem Centralnym 

stworzyła mechanizm wycofania 

z obiegu banknotów euro o wysokim 

nominale, szczególnie 500 euro. 

To z kolei miałby być sposób 

na uporanie się z nielegalnymi 

transakcjami gotówkowymi. KE 

obiecała, że we współpracy z EBC 

i Europolem opracuje do kwietnia 

raport na temat przepływu pieniędzy 

i zaproponuje rozwiązania mające 

doprowadzić do przejęcia kontroli 

nad walorami, którymi obracają 

terroryści i przestępcy, włączywszy 

w to obrót dziełami sztuki 

i transakcje w walutach wirtualnych.

Obydwie te informacje wywołały 

prawdziwą burzę w Austrii. 

O ile jeszcze pozbycie się wysokich 

nominałów znalazło zrozumienie, 

o tyle perspektywa rezygnacji 

z gotówki w ogóle spotkała 

się z ogromnym sprzeciwem 

społecznym. Austriacka Partia 

Ludowa zaproponowała nawet 

wpisanie do konstytucji prawa do 

posługiwania się gotówką. Sprzeciwili 

się tylko socjaldemokraci, wszystkie 

partie nielewicowe poparły pomysł. 

Padły przy tym ważkie argumenty: 

gotówka pozwala zwykłym ludziom 

lepiej kontrolować wydatki i unikać 

wpadania w spiralę zadłużenia. Poza 

tym daje wolność wyboru transakcji 

i gwarantuje anonimowość przy 

wielu płatnościach. Transakcje 

bezgotówkowe oznaczają w praktyce 

totalną inwigilację obywatela. 

Sprawę zachowania obrotu 

gotówkowego Austria zamierza 

postawić na forum unijnym.

Europa wesprze budowę Gazociągu 

Anatolijskiego. Europejski Bank 

Inwestycyjny zamierza wyasygnować 

miliard euro na budowę TANAP, 

jak w skrócie nazywa się gazociąg 

prowadzący z Azerbejdżanu do 

Turcji. EBI część pieniędzy wyłoży 

w postaci kredytu dla tureckiego 

udziałowca Botas, a część jako kredyt 

bezpośrednio na budowę gazociągu. 

Wypłaty mają być zatwierdzone 

w kwietniu, a uruchomione 

w sierpniu. Budowa ma zakończyć 

się planowo w 2020 r., ale dwa lata 

wcześniej Turcy będą już mogli 

otrzymać pierwsze dostawy gazu 

z TANAP. Docelowo Turcja będzie 

odbierała 6 mld metrów sześciennych 

gazu rocznie, a 10 mld popłynie do 

Europy Południowej, gdy TANAP 

zostanie połączony z TAP, czyli 

Gazociągiem Transadriatyckim. 

Udziałowcem większościowym 

TANAP jest azerski koncern 

państwowy SOCAR, pozostałe pakiety 

akcji mają turecki Botas i BP. ▪
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