
raport usługi za graniczne

pozycji czwarej za Ciigrolp i Merńli
Lynch. Po rekordow;rm skoku o ponad
40 proc. napozycji dzlesiąĘ znalazł się
Pictet z aktywami o wartości 192 mld
dolarów. Łączńe te trzy szwajcarskie
bartkizaruądzają blisko 2,5bir' dol., co
stanoń ponad 35 proc. aktywów pierw-
szej dziesiąLki. To siedem razy ńęcĄ
niż wynosi roczny PKB Polski.

W szwaicarskiei bankowości prywat-
nej można wyo drębnić trzy segmenty:
krajowy (Domestic Private Banking)

na trzecia światowego rynku bankowo-
ści prywatnej tlpu offshore mleży do
instytucji szwajcarskich. Jednak
w ostatnich latach tempo wzrostu qm-
ku szwajcarskiej bankowości prl,wat-
nej spadło, stąd wyjście poza granice
kraju w kierunku usług onshore,

- Rozbudowuj emy r.aszą sieć od-
dzińów zagr anicznych. Rozpoczęliśmy
ekspansję w 2000 roku od Stanów Zjed-
noczonych, gdzie funtcjonuje IIBS We-.

alth Managem ent zarządzający akty-
wami o wartości 909 mld franków
szwajcarskich - opowiada Isenberg.
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MiliaĄ dolarów i innych walut codziennie k ąrąpo wszystkich rynkach finansowych

świata. Przy kolejnych wstrząsach t kryzysach odpływaj ą z Azjt, to zr'ów opuszczają

Amerykę albo chwieją rynkami Europy Wschodniej. A w Szwajcarii bez zmian

jczyzla Wilhelma Tella od
dziesiątków lat przyciąga po-
szukuj ących b ezptecznej pr zy -

stań oraz możliwości pomna-
żania majątkll Liczby udowa dniają, że
Szwajcaria nie traci na popularności.
Jak wynika z danycb, tamtejszego ban-
ku centralnego, Schweizerische Na-
tionalbank, na koniec 2006 roku ak-
t).wa banłów przek;oczyŁy 3,1 bln
Franłów i były wyższe o \2,2 proc.
w porównaniu z 2005 rokiem.

Znaczńe sĄciej rosły przy tynr
aktywazagrańcz-

ne (16,7 proc.) niż
krajowe (3,9 proc.).

Dowodzi to ogrom-
nego zainteresowa-

nia szwajcarską ban-
kowością, którą zde-
cydowanie zdomino-
wało dwóch absolut-
nychliderów: 68 proc.

wszystkich akty-
wówbankówna-
leży do UBS oraz
credit suisse.

Aż trzy in-
stytucje szwaj-

carskie plasują się
w pierwszej dziesiątce pod względem
wartości zarządzanych aktywów naj-
zamożnielszych klientów - wynika
z ostatniego raportu międzlmarodo-
wej firmy konsultingowej Scorpio
Partnership.

Nie pierwszy już rok pryrm wśród
nich wiedzie UBS, posiadający na
koniec 2006 roku w sektorze we-
alth management akt)rvva o wafto-
ści ponad 1,6 bln dol,, wyższe

o ponad 20 proc. ńż rok wcze-
śniej. Credit Suisse z kwotą
642 mld dol. plasuje się na

obsługuje klientów

, R.ozbudowuj emy':łr:;ł:;:ł,t:;:
11.1, niczny(OffshorePri-

SrcC O0lAZXatOW vate ńanking) zalmu_
, t ie sie nierezvdentami.ZagraruCznYcn'', O.,rt,o.J Private

,o rr.o li ior, ł Banking tworzązagra-
liczle oddzińy ban-

rs§ Staw§zł ków szvłajcarskich,

l , opiekujące się klien-
ZJ€dnaczonych tami w krajach ich re-

zydencji,
Peterlsenberg Jak twierdzi Peter

dyrektor przedstawicielstwa Isenberg, dyrektor
UBS w Polsce p.r.d.to:*i.i"i.t*"

UBSwPolsce,ńjed-



Poza Polską UBS ma również od-
dztńy we Francji, w Hiszpanii, Niem-
czech, \Ąłoszech i Wielkiej Brytańi, za-

trudniające Łącznie 870 doradców.
Z dn:,giej strony świetnie sobie po-

czlmają w Szwaj carii bankt zagranicz-

ne, takie jak Merri1l Lynch, Citigroup,
Deutsche Bank, Barclays, HSBC. Loka-
Iizulą tam swoje oddziały śwndczące
u,sŁlgi zar ządzania bo gactwem.

Iak wyliczył niedawno dziennik
,,Neue Zrircher Zeiu:ng" (z 20 czerw-
ca ż007 r.), przycięająje do Szwajca-

rii trzy czl,nniki: chęć posiadania sta-

tusu banku szwajcarskiego, kolarzące-

go się z nadzwyczajrtym bezpieczeń-
stwem informacji o klientach, uzyska-
nie dostęptl do know-how, produktów
i usług finans owych oraz zdobycie no-
wych rynków i segmentów klientów.
M i ęd zynarod owy charakter szw ajcar -

skich banków powoduje, że dostoso-

wały się one do obsługi klientów z ca-

łego świata. Polacy mogą wlęcltczyć la
to, że będą obsŁlżerr:. przez mówiących
po polsku doradców.

Tajemnica jest znakiem firmowym
szwajcarskich bankierów. Bez względu
na kraj zamieszkania, każdy klient jest

przez nich traktowany la równi z re-

zydentami Szwajcarii. Ma zagwaralto-
waną poufność informacji dotyczących
jego konta (nawet samego faktu jego

istnienia), dochodów wydatków, da-

nych osoborłlrch, atakże spraw osobi-
stych, z jakiml,bank zapozttał się pod-
czas wieloletniej współpracy.

poufność ma kluczowe znaczenie
w przypadku bankowości pr;,,watnej

Mniej banków, więcej pieniędzy

i w świadczeni u usŁug zńęanych z za-

rządzariem majątkiem (na przykład
sprawami spadkowymi).

Szwajcarskie prawo federalne stano-

rłriące o tajemnicy bantowej datuje się

w obecnym ksztalcie na 1934 rok. Jej
naruszenie jest przestępst\vem. Pracow-

647

1 58 tys. osób

681 mld PLN

0,64

13,4 mld PLN

10,6 mld PLN

nikowi, który się tego dopuści, grozi
kara sześciu miesięcy pozbawienia wol-
nośct otaz 50 tys. franków grzywny
(około 1 10 tys. zŁotych). Dodatkowo ko-

deks kałny za natuszenie tajemnicy za-

wodowej przewiduje karę pozbawienia
wolności do lat trzech oraz grzryr'ę.

I tu niespodzianka: polskie przept-
sy przewidują za te s^me czyny iden-
tyczną karę pozbawienia wolności
i grz;,,wnę do 1 mln złotych. Jak widać,
nasze prawo jestbardziej surowe, tyle
że wysokość kary nie ma tu decydują-
cego zlaczerrta, Szwajcarska marka jest

lepszą rękojmią dyskrecji niż zapisy ko-
deksu karnego.

Barki działające w tym kra1ll sązo-
bowiązane ud zielać informacji jedynie
w uzasadnionych pr zyp adl<ach, kiedy
wymagalątego organa ścigania, a spra-

wa dotyczy przestępstw kryminal- 9

Banki w Szwajcarii wypracowują lącznie około 1 1 proc. produktu krajowego brutto.

Dla porównania:to więcej niż cały sektor budowlany w Polsce.

liczba banków

zatrudnienie W sektorze bankowym

aktywa sektota bankowego

aktywa sektora bankowego/PKB

kapitał statutowy sektota bankowego

33,1

128 tys.osób

3194,2 mld tHF (7251 mld PLN)

6,7

92 mld (HF (209 mld PLN)

20.1 mld tHF (45,6 mld PLN)

Źródło:5chWeizelisch€ Nationalbank,NalodoWy BankPolski,1 (HF=2,27 PLN

zysk netto 5ektora
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laport usłu gi zagraniczne

nych, takichjak nieiegalny handel bro-
nią, narkotykami czy prarr:'e brudnych
pieniędzy. DIa kwalifikacji czynl za-
bronionego stosuje się wykładnię pra-
wa szwajcarskiego. Jeśli śledztwo pro-
wadzi orgal zagraniczny, wymagana
jest zgoda nadzorl bankowego Szwaj-
carii. Tajemnica bankowa nie jest jed-
nak uchylana w przypadku śledztwa
związanego z unikaniem płacenia po-
datków, bo w tym kraju nie jest to
przestępstwo kr}rminalne.

Bank może uchylić rąbka tajemni-
cy również w pewnych sprawach cy-
wilnych, jak postępowanie spadkowe
czy rozwodowe. W takich przypad-
kach niezbędny jest wniosek szwajcar-
skiego sądu.

W Polsce - jak podkreśla Robert
Nogacki, ekspert międzlmarodowej fir-
my doradczel KPMG - lista wyjątków
'zwalniających banki z Lajemnicy jest
długa. Mają obowiązek udzielenia po-
ufnych informacji w różnych okolicz-
nościach między innymi sądom, pro-
kuratorom, policji, komornikom sądo-
wl,rn, Agencji Wywiadu, Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu, I(omisji
Nadzoru Finansowego, szefowi Służ-
by Celnej, Generalnemu Inspektorowi
I(ontroli Skarbowej, prezesowi Naj-
wyższej Izby Kontroli, Żandarmerli
Wojskowej, Slrazy Granicznej oraz
Służbie \ĄĄęziennej.

Aura tajemnic y, która otacza szw Ą-
carskie banki, prowadzi jednak do pew-

Na Łoniee 2(S§rpk! w,§ąwaiĘ§rskiei. ''' 
:.,

bankowościpracawało,hlirko l28 "' .

tysięc}ł o§óĘo.łlproeent więcej niź,: :::

w 2005 roku.Szwajcanki]Bank, ",'" -,,
Na rodówy (Schweizerische

Nationalbank) na koniec ub.r. zatrudniał

624 osoby. Dla poiównania:Narodowy

Bank polski wraz z oddziałami

nadzorujący 63 banki komercyjne oraz
584 banki spółdzielcze o łącznej 5umie

aktywów 12-krotnie mniejszej, niż
po§iadają Ńszy§tkie szwajmrskie banki, ,,

zatrudnia około 4200 osób.

Kandydilci na bankieńłWSzłłłajcarii,, :
kształcą się przede wszystkim na 34

Ędziałach uniwersytetów.w Zurythu,
§t.Gallen, Lucernią Baeytei, Brni+
Genewie, Lozannić oiaz:Neu(hat*l,;. .

W zależnoś<i od lokalizacjilczelni,, , , 
',

wykładysąprowadżone,wjęzyku |,
niemieckim, frańcus|{m bądźwłqgkim.,

nego nieporozumienia. Otóż jeśli ktoś
Iiczy rn to, że otworzy konto w t;,.rn

kraju zupełnie anonimowo, będzie rcz-
czar ow afly. Za każdym razem klient za-
kladający rachunek jest identńkowa-
ny i musi się wylegitymować.

Dotyczy to również kont numerycz-
nych. Nie manicbardziej błędnego niż
mniemanie, że dają one możliwośćpeł-
nego ukrycia tożsamości właściciela
konta za kilkoma cyframi. Rzeczywi-
ście, tożsamość klienta jest chroniona:
aby dokonać transakcji, podaje on je-
dynie numer identyflkacyjny i hasło,
ale bank przechowuje informacje

o tym, do kogo należy rachunek.
Przy jego zakładaniu oddzie-

Szwajcarski bank
Centralny obchodzi

W tym roku

1 00-1ecie

istnienia

la jednak dane osobowe właściciela od
numeru konta.Ttafiają one do odręb-
nych,baz danych i nie mogąznajdować
się razem na jakimkolwiek dokumen-
cie. Towarzyszą temu precyzyjne pro-
cedury sposobu prowadzeni a operacli,
obiegu dokumentów, archiwizacji itp.,
a każdy pracownik ma bardzo ściśle
określony zakres obowiązków i upraw-
nień. W prz:lpadku kont numerowa-
ny ch każó or azowe pobranie dokumen-
tów z archiwum musi być odnotowa-
ne w specjalnym Ęestrze. Jednocze-
śnie jeden pracownik może przeglądać
w tym samym czasie dokumenty do-
tyczące tyko jednego klienta. Bazy da-
nych sąprzy tym tak skon_figurowane,
że niemożiiwe jest skojarzenie danych
osobowych z numerem konta.

Krążące po świecie miliardy dolarów
i innych wallt przyczyniają się do
wzrostu znaczeńa nowych ośrodków
finansowych. W ztasta liczba zamoż-
nych inwestorów w Chinach, Indiach,
Korei czy Singapurze - lokują tam swo-
je oddziały banki świadczące usŁ:ugiza-
rządzańa bogacrwem. Ucierpią na tym
zapewle ośrodki finansowe w Stanach
Zjedaoczortych czy w Europie. Czy
wiodąca pozycja szwajcarskiej banko-
wości pr;rwatnej będzie zagrożona?

Z p ewao ścią tamtej si bankiet zy lie
mogą pozostać obojęmi na zmiany i mu-
sząwychodzić ze swoją oferrą pozagra-
ńce kraju, ale z dużym prawdopodo-
bieństwem zamożni klienci nadal bę-
dą chętnie korzystać z owoców boga-
te1 tradycji i niepowtarzalnego klima-
tu banków szwajcarskich, podobnie jak
z uroków alpejskich stoków narciar-
skich, smaku serów i czekoLady.

w świecie biurowców ze stali i szkła
dużym ptzeżyciem może być spacer
po Bahnhofstrasse w Zlrychll, przy
której mieszczą się siedziby dziesiątek
instytucji finansowych, szwajcarskich
i zagranicznych, ulokowane przeważ-
nie w zabytkowych budynkach.
W Szwajcańi banki nieśpiesznie prze-
noszą się do nowoczesnych wysoko-
ściowców. A pieniądze kochają stabil-
ność i spokój. O

Jan Młrurek
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