
100  miesięcznik finansowy BANK | lipiec – sierpień | 2016

ZAGRANICA | NEWSY

temie bankowym. A banknoty 
o najwyższym nominale gwaran-
tują, że do nesesera lub walizki da 
się upchnąć większą sumę pienię-
dzy. Ruch EBC ma w przyszłości 
doprowadzić do utrudnienia ta-
kich transakcji. Najwyższym emi-
towanym banknotem będzie bo-
wiem 200 euro.

Szwajcaria nie chce do Unii 
Szwajcaria postanowiła oficjalnie 
i ostatecznie zrezygnować z ubie-
gania się o członkostwo w UE. 
W marcu decyzję o wycofaniu 
wniosku o członkostwo podjęła 
izba niższa parlamentu, w czerw-
cu zatwierdził to senat. Niemniej 
Szwajcaria korzysta z ułatwień 
związanych z przynależnością do 
Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. Zgodziła się też, podob-
nie jak Monako, Liechtenstein, 
San Marino i Andora, udostępnić 
dane o kontach bankowych orga-
nom UE. W ten sposób absolutna 
tajemnica bankowa staje się na 
terenie Europy powoli historią...

Z dwóch VIS jedna VISA 
Unia Europejska wyraziła zgodę 
na przejęcie przez amerykańską 
VISA Incorporated spółki VISA 
Europe, wystawiającej karty płat-
nicze na obszarze 38 krajów eu-
ropejskich, w tym członków UE. 
VISA Europe była dotąd formal-
nie własnością banków europej-
skich i operatorów transakcji kar-
tami. Konsolidacja organizacyjna 
VISA ma dać i firmie, i dotych-
czasowym udziałowcom z Europy 
duże oszczędności. Same polskie 
banki szacują swoje oszczędności 
na 337 mln euro.

Europejski e-podpis 
Od 1 lipca zaczęła obowiązywać 
regulacja o wzajemnym uzna-
waniu przez kraje członkow-

Ucieczka z kolejnego raju? 
Parlament Europejski zatwierdził 
kolejną umowę o automatycznej 
wymianie danych na temat kont 
bankowych. Tym razem dotyczy 
ona Księstwa Monako. Formalnie 
umowa wejdzie w życie 1 stycznia 
2018 r. Niemniej dane, które uzy-
skają odpowiednie instytucje UE, 
będą dotyczyć dochodów, dywi-
dend, wpływów z oprocentowania 
lub sprzedaży papierów wartościo-
wych – osiągniętych przez obywateli 
państw UE i zdeponowanych przez 
nich na kontach w monakijskich 

bankach. Do tej pory Monako za-
chęcało bogatych Europejczyków do 
uzyskiwania statusu rezydenta, co 
dawało bardzo niskie podatki i dys-
krecję w kwestii kont bankowych. 
Nic zatem dziwnego, że jedna trze-
cia obywateli oraz stałych miesz-
kańców Monako to milionerzy. Na 
terenie księstwa zarejestrowano 33 
banki, 3 towarzystwa finansowe, 60 
funduszy oraz 55 spółek inwestycyj-
nych. Sektor finansowy Monako ob-
raca 112 mld dolarów, generuje 17% 
PKB oraz zatrudnia 7,5% wszyst-
kich pracujących w księstwie.

Przegląd wydarzeń

Początek końca 
banknotów 500 euro 
Europejski Bank Centralny ogło-
sił, że od końca 2018 r. zaprze-
stanie emisji banknotów o nomi-
nale 500 euro. Niemniej te, które 
wejdą wcześniej do obiegu, będą 
legalnie krążyć aż do fizyczne-
go zużycia. 500 euro rzadko tra-
fia do portfela zwykłego obywate-
la, natomiast podobno najwyższy 
nominał upodobali sobie wszel-
kiej maści terroryści i gangste-
rzy. Rozliczają się gotówkowo, by 
nie pozostał ślad transakcji w sys-
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skie UE podpisu elektroniczne-
go i certyfikatu kwalifikowanego. 
Innymi słowy – certyfikat wysta-
wiony w jednym kraju członkow-
skim będzie teraz ważny w po-
zostałych. Co więcej, dotyczy to 
także już wystawionych certyfika-
tów, zatem zmienia się tylko ich 
zakres terytorialny. W praktyce 
każdy polski przedsiębiorca bę-
dzie mógł załatwiać sprawy w eu-
ropejskich urzędach i startować 
w przetargach na terenie innych 
krajów Unii on-line, bez ruszania 
się z domu. W Polsce z e-podpi-
su korzysta około 400 tys. przed-
siębiorców.

Cybernetyczne stress testy 
Kraje członkowskie UE powinny 
na własną rękę urządzić swoim 
bankom stress testy z odporności 
na ataki cybernetyczne – zapropo-
nował szef Europejskiego Nadzo-
ru Bankowego (ENA) Andrea En-
ria. Jego zdaniem ENA nie będzie 
urządzać masowych ćwiczeń na 
skalę europejską, jak to robił Eu-
ropejski Bank Centralny w kwe-
stii odporności finansowej ban-
ków na zawirowania na rynkach 
światowych. Niemniej indywidu-
alna kontrola byłaby bardzo wska-
zana, gdyż w świecie bankowym 
wielkie wrażenie zrobił lutowy 
udany atak hakerów na bank cen-
tralny Bangladeszu. Cyberprze-
stępcom udało się wtargnąć po-
przez sieć SWIFT i wyprowadzić 
81 mln dolarów.

Gerhard Schroeder przetarł szlak
Były socjaldemokratyczny kanc-
lerz Niemiec, który po odejściu 
z polityki został pracownikiem 
Gazpromu, ma już swoich naśla-
dowców. Tym razem na rosyjski 
żołd przeszedł były centrowy pre-
mier Finlandii Aho Esko Tapani. 
Został członkiem rady nadzorczej 
największego banku rosyjskiego 
– Sbierbanku, i to w czasie, gdy 
objęty jest on unijnymi sankcjami 
za atak Rosji na Ukrainę. W ra-

dzie nadzorczej Sbierbanku spo-
tka godne międzynarodowe towa-
rzystwo – w tym byłego prezesa 
grupy Unicredit Alessandro Pro-
fumo.

Ratowanie Grecji, 
czy przekładanie pieniędzy 
z jednej kieszeni do drugiej? 
Według raportu berlińskiej pry-
watnej szkoły wyższej ESMT (Eu-
ropean School of Management 
and Technology), hasło „Rato-
wanie Grecji” to jedna z najwięk-
szych polityczno-ekonomicznych 
fars w historii. Eksperci ESMT 
wyliczyli, że z prawie 216 mld 
euro pierwszego programu po-
mocowego, które Grecja formal-
nie otrzymała od UE i MFW – 
zaledwie niecałe 10 mld trafiło 
faktycznie do greckiego budżetu 
i mogło zostać wykorzystane dla 
poprawy losu obywateli. 139 mld, 
czyli dwie trzecie, trafiło z powro-
tem do banków europejskich, Eu-
ropejskiego Banku Centralnego 
i MFW w formie spłaty greckiego 
zadłużenia (kapitału i odsetek). 
Ponad 37 mld euro, czyli 17%, 
trafiło bezpośrednio do greckich 
banków jako ich dokapitalizowa-
nie. 30 mld miało wynagrodzić 
prywatnym inwestorom z zagra-
nicy zrzeczenie się wierzytelno-
ści. W praktyce ratowanie Grecji 
sfinansowano w całości z podat-
ków obywateli innych państw Eu-
ropy, a pieniądze wzbogaciły eu-
ropejski sektor bankowy.

Europejskim bankom grozi 
nowa dziura finansowa 
I to tym razem nie z powo-
du Brexit, ale zamiarów UE, by 
zmniejszyć powiązanie banków 
z rządami poprzez ograniczenie 
możliwości kupowania obligacji 
państwowych. Chodzi o to, że gdy-
by jakieś państwo członkowskie 
ogłosiło niewypłacalność, mogło-
by się to skończyć bankructwem 
wielu instytucji finansowych. We-
dług agencji ratingowej Fitch, 

nowe zasady mogą zagrozić stabil-
ności mniejszych banków w UE, 
szczególnie w Hiszpanii, Portuga-
lii i we Włoszech. Fitch kreśli pięć 
scenariuszy, w zależności od tego, 
jak ostry wariant regulacji zosta-
nie przyjęty. W najłagodniejszym 
luka kapitałowa wyniosłaby 15 mld 
euro, w najostrzejszym – nawet 
171 mld. Według wstępnych przy-
miarek w nowej unijnej regula-
cji będzie postawiony wymóg, by 
banki mocniej uwzględniały ob-
ligacje państwowe przy kalkulo-
waniu ryzyka. Następstwem tego 
będzie konieczność wzmocnienia 
kapitału własnego emisją nowych 
akcji, zamrożeniem części zysków 
czy sprzedażą zbyt dużych pakie-
tów obligacji.

Europejskie banki chcą 
storpedować pełne 
wdrożenie Basel III? 
Tak przynajmniej twierdzi ame-
rykański magazyn „Politico”. We-
dług niego szefowie dużych eu-
ropejskich banków wszczęli 
kampanię lobbystyczną w Bruk-
seli przeciwko pełnej implemen-
tacji zasad Basel III, wymagają-
cych posiadania odpowiedniego 
kapitału własnego i zachowania 
określonych norm płynności fi-
nansowej. Według europejskich 
bankowców, zdecydowanie fa-
woryzuje to amerykańskie ban-
ki działające na europejskim ryn-
ku, silniejsze finansowo, a zatem 
bardziej ekspansywne. „Mogą one 
nas wymieść z rynku!” – alarmują 
Europejczycy. Jako przykład po-
dają, że amerykańskie banki mają 
już 57-proc. udział w przychodach 
generowanych przez europejski 
rynek bankowości inwestycyjnej. 
Jeszcze cztery lata temu karty roz-
dawały tu banki europejskie.

Tylko pieniądz 
powstrzyma imigrację 
Takie stanowisko wyraził otwar-
cie szef Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego Werner Hoyer. 

Jego zdaniem, oprócz tego 
wszystkiego, co już UE obie-
cała zainwestować na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Północnej, 
powinna jeszcze wyłożyć dodat-
kowych 6 mld euro w ciągu naj-
bliższych 5 lat. Pieniądze powin-
ny być przeznaczone w pierwszej 
kolejności na inwestycje w Egip-
cie, Libanie, Jordanii oraz pań-
stwach leżących na obszarze 
Sahary. Ale większe sumy mu-
szą również trafić do Serbii, Bo-
śni i Albanii, bo i stamtąd wciąż 
wiele osób szturmuje europejską 
twierdzę dobrobytu. Inwestycje 
europejskie mają służyć nie tylko 
tworzeniu miejsc pracy, ale tak-
że poprawie ogólnego standardu 
życia poprzez budowę szkół, roz-
wijanie systemu opieki zdrowot-
nej, budowę systemów dostępu 
do czystej wody.

Włoski bank centralny 
podnosi kapitał zakładowy 
Tak zdecydował włoski rząd. To 
ma być skok ze 156 tys. euro na 
7,5 bln euro, gdyż porządnego 
dokapitalizowania nie było od 
czasów Mussoliniego. Ponie-
waż Banca d’Italia jest instytu-
cją formalnie prywatną, doka-
pitalizowanie spadnie przede 
wszystkim na głównych udzia-
łowców: grupy Intesa i Unicre-
dit. Ta pierwsza ma w ciągu 3 lat 
sprzedać 39% swoich udzia-
łów w Banca d’Italia, uzysku-
jąc z tego 23 bln euro. Z kolei 
grupa Unicredit ma za zadanie 
w tym samym okresie zakumu-
lować 1,15 bln euro z obrotu 19% 
posiadanych udziałów w banku 
centralnym. Resztę mają dostar-
czyć liczni pomniejsi akcjona-
riusze. Eksperci zastanawiają 
się, czy znajdą się chętni nabyw-
cy na aż tak ogromne udziały 
i czy nie trzeba będzie w prak-
tyce dokapitalizowywać banku 
centralnego po prostu pieniędz-
mi podatników.▪ 

(Oprac. JB)


