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Według części analityków to wła-
śnie z Italii może nadejść kolejny 
ewentualny kryzys. Włoskie ban-
ki mają gigantyczny portfel nie-
spłaconych kredytów – 360 mld 
euro. Do końca tego roku może 
to być nawet 390 mld. Zadecydo-
wały bardzo niskie stopy procen-
towe w połączeniu ze zmianami 
w prawie mającymi ulżyć kredy-
tobiorcom, w efekcie czego Włosi 
przestają spłacać kredyty na ma-
sową skalę. Rząd planował zasi-
lić banki pomocą rzędu 40 mld 
euro, ale nie uzyskał na to zgo-
dy Komisji Europejskiej. Zgodnie 
bowiem z zasadami unii banko-
wej, banki powinny ratować wy-
płacalność w pierwszym rzędzie 
z pieniędzy udziałowców i wie-
rzycieli. Obywatele Włoch wpadli 
zatem w panikę, że mogą rychło 
stracić aż 31 mld euro z oszczęd-
ności ulokowanych w bankach. 
Słaba gospodarka, rozczarowanie 
z powodu dyktatu brukselskiego, 
napływ imigrantów, którzy w wy-
niku uszczelnienia granic we-
wnętrznych UE pozostają w Ita-
lii tak pogorszyły nastroje, że już 
prawie połowa Włochów, wzo-
rem Brytyjczyków, opuściłaby 
Unię Europejską. Na szczęście 
kolejne referendum, tym razem 
w sprawie italexitu, tym razem 
Europie nie grozi, jako że jego 
rozpisanie popiera obecnie tylko 
co piąty Włoch.
Niemniej część analityków mówi 
wprost – gdyby rząd brytyjski zre-
alizował brexit szybko, zgodnie 
z wezwaniami choćby szefa Ko-
misji Europejskiej Jeana-Claude’a
Junckera – zawirowania pogrą-
żyłyby włoskie banki, a za nimi 
portugalskie, hiszpańskie i grec-
kie, nawet jeśli część z nich za-
liczała stress testy – mielibyśmy 
nowy kryzys finansowo-gospo-
darczy już teraz.

Stress testy coraz bardziej 
optymistyczne
Europejski Nadzór Finansowy 
przetestował po raz kolejny kryzy-
sową odporność banków. Tym ra-
zem pod lupę wzięto tych 51, które 
poprzednim razem wypadły nie 
najlepiej bądź tylko poprawnie. 
Skoncentrowano się na ogólnej 
ocenie. Wynika z niej, że general-
nie banki europejskie podniosły 
już na tyle kapitał własny i pora-
dziły sobie z toksycznymi aktywa-
mi i złymi kredytami, iż powinny 
przetrwać bez problemu kolej-
ny kryzys podobny do tego z lat 
2007–2008. Ale czarne owce też 
się znalazły. Kilka banków dosta-

ło ostrzeżenia, a zupełnie poległ 
włoski Monte dei Paschi di Sie-
na. Jego sytuacja finansowa jest 
od dłuższego czasu kiepska, a to 
przez nadmiar złych kredytów. 
Gdyby w tym roku zaczęła się za-
łożona przez scenariusz stress te-
stów recesja, jeszcze w roku 2018 
wypłacalność Monte dei Paschi 
byłaby ujemna (-2,44%). Musi on 
bardzo szybko podwyższyć swój 
kapitał własny o 5 mld euro i roz-
mawia z włoskimi bankami oraz 
amerykańskimi bankami inwe-
stycyjnymi na temat pozyska-
nia tych pieniędzy w zamian za 
część akcji. Żółte kartki dostały 
też Allied Irish Bank (wypłacal-

Przegląd wydarzeń

ność w 2018 r. +4,31 %), austriac-
ki Reiffeisen (+6,12 %), hiszpań-
ski Banco Popular (+ 6,13 %) oraz 
Bank of Ireland (+6,15 %.). Jedy-
ny polski bank wzięty pod lupę, 
PKO BP, wypadł dobrze, uzyskał 
współczynnik wypłacalności na 
poziomie +11,44 proc, w sytu-
acji, gdy za próg bezpieczeństwa 
uznawane jest +7%.

Włochy mimo wszystko miną 
podłożoną pod europejski 
system bankowy?
Kiepski wynik Monte dei Paschi 
w stress testach wywołał ogól-
noeuropejskie zainteresowanie 
kondycją włoskiej bankowości. 
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Banki chcą wiedzieć więcej o wojnie
Komisji Europejskiej z bitcoinami 
Europejskie Zrzeszenie Banków 
(EBA) domaga się od Komisji Eu-
ropejskiej szczegółów planu wal-
ki z praniem brudnych pieniędzy 
przy wymianie walut cyfrowych 
oraz portfeli bitcoinowych. Objęcie 
transakcji bitcoinowych dyrektywą 
AML o walce z praniem brudnych 
pieniędzy ma je uczynić przejrzyst-
szymi i zlikwidować anonimowość 
obrotu, z której chętnie mają korzy-
stać terroryści i przestępcy. Prze-
ciwnicy twierdzą, że te sprawy już 
zostały uregulowane w prawodaw-
stwach krajowych, a dodatkowe re-
gulacje europejskie tylko zagma-
twają i utrudnią transakcje. EBA 
uważa z kolei, że pomysł Komisji 
idzie w dobrym kierunku, jednak 
trzeba uszczegółowić przepisy do-
tyczące zbierania danych o uczest-
nikach transakcji. Istotne jest też, 
czy nadzór nad transakcjami w wa-
lutach cyfrowych będzie sprawo-
wany na podstawie ogólnounijnej 
licencji czy schematu rejestracji ob-
rotu. W drugim przypadku każde 
państwo unijne mogłoby przyjąć 
odmienny schemat działania. Dla-
tego potrzebna byłaby chociaż wy-
kładnia, jak mają wyglądać krajowe 
przepisy rejestracyjne. Generalnie 

EBA uważa, że to krajowe instytu-
cje nadzorcze powinny mieć prawo 
nakładania kar na serwisy trans-
akcyjne za niezgodne z przepisa-
mi działania. Chce też, by mogła 
wyrazić swoją ostateczną aproba-
tę nie w styczniu przyszłego roku, 
a w styczniu 2018 r. Dzięki temu 
byłoby więcej czasu na refleksję 
nad nowymi przepisami i przygo-
towanie się państw członkowskich 
do ich wdrożenia.

Rumunia nową zieloną wyspą UE
W II kw. roku liderem wzrostu go-
spodarczego w Unii Europejskiej 
została Rumunia ze wskaźnikiem 
rocznego wzrostu rzędu 5,9%, 
przy średniej unijnej 1,6%. Drugie 
miejsce zajęli Słowacy z wynikiem 
3,7%, trzecie Hiszpanie – 3,2%. 
Sukces Rumunii eksperci wiążą 
z wprowadzonymi od tego roku 
zmianami podatkowymi, notabe-
ne oprotestowanymi przez Komi-
sję Europejską i Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. VAT zmniej-
szono w Rumunii dość radykalnie 
– z 24% do 20%, drobni przedsię-
biorcy płacą tylko 3% podatku do-
chodowego, przy czym pułap obro-
tów, poniżej którego uzyskuje się 
status mikroprzedsiębiorstwa pod-
niesiono z 60 tys. do 100 tys. euro.

Walka o schedę po City
Jeszcze nie przebrzmiały echa 
brytyjskiego referendum, a już 
wybuchła mała wojna podjaz-
dowa między Francją a Niemca-
mi o to, gdzie ulokuje się nowe 
centrum europejskich i świato-
wych finansów, gdy londyńskie 
City znajdzie się poza granica-
mi Europy. Większość instytucji 
finansowych mających siedzibę 
w Londynie już od dawna bo-
wiem zapowiada, że przeniesie 
się w przypadku realizacji brexitu 
na kontynent. Związek banków 
niemieckich wprost zażądał od 
Angeli Merkel, by rząd federalny 
zaangażował się mocno w lanso-
wanie Frankfurtu nad Menem. 
Zdaniem niemieckich bankow-
ców – polityków z Berlina prak-
tycznie nie słychać w sytuacji, gdy 
władze francuskie mocno lobbu-
ją za Paryżem. Niemieccy ban-
kowcy żądają ułatwień prawnych 
i finansowych, by zachęcić zagra-
niczne banki do przeprowadzki 
nad Men. Podobno największe 
obawy budzi niemieckie prawo 
pracy, które jest tak restrykcyjne, 
że, jak mawia się w światku ban-
kowym: „łatwiej uzyskać eksmisję 
żony z domu niż zwolnić pracow-
nika”. A przeniesienie centrum 

finansów do Frankfurtu nad Me-
nem stworzyłoby ogromną licz-
bę nowych miejsc pracy, nie mó-
wiąc już o potężnym zastrzyku 
inwestycyjno-finansowym. Wła-
dze niemieckie odpowiadają, że 
jeśli chodzi o przepisy i podat-
ki, sytuacja i tak wygląda lepiej 
niż we Francji, a generalnie trze-
ba postępować dyskretnie i z wy-
czuciem, bo rząd federalny musi 
mieć na względzie także intere-
sy innych strategicznych sekto-
rów niemieckiej gospodarki, jak 
choćby samochodowego, których 
interesy w Wielkiej Brytanii są 
zagrożone przez brexit.

Bufor bezpieczeństwa dla 
interesów w Estonii
Unijne banki inwestujące w Es-
tonii otrzymały zalecenie stwo-
rzenia bufora bezpieczeństwa 
kapitałowego w wysokości 1% 
już zaangażowanego kapitału. 
Zalecenie nie jest wiążące, ale to 
odpowiedź europejskich władz 
bankowych na wniosek banku 
centralnego Estonii. Ten zaś 
chce bufora bezpieczeństwa, by 
uchronić lokalny system ban-
kowy od ewentualnego krachu 
w przypadku powrotu kryzysu 
do Europy. ▪
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