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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYZYS FINANSOWY A SYTUACJA BANKÓW
KRAJOWYCH W NIEMCZECH
Streszczenie: Banki krajowe w Niemczech zostały w szczególny sposób dotknięte kryzysem
lat 2007-2009. Banki te odgrywają znaczącą rolę w systemie bankowym i w niemieckiej
gospodarce. W celu ich ratowania konieczna stała się pomoc ze strony państwa. W artykule
omówione zostały przyczyny złego położenia tych banków oraz sposoby ich ratowania przed
upadłością.
Słowa kluczowe: banki krajowe, kryzys finansowy, system bankowy.

1. Wstęp
Niemieckie banki krajowe (Landesbanken) należały do pierwszych ofiar kryzysu
finansowego i gospodarczego w Europie w 2007 r. W wielu przypadkach udało się
im przetrwać kryzys jedynie w wyniku pomocy kapitałowej i gwarancji wypłacalności ze strony rządów krajów związkowych i kas oszczędnościowych. Głównym problemem banków krajowych w przeszłości był brak wyraźnie zdefiniowanej filozofii
biznesu i wizji działania. Fundamentalną przyczyną ich trudnej sytuacji finansowej
były implicite gwarancje władz dla wierzycieli banków, że w sytuacji zagrożenia
otrzymają zasilenie w środki umożliwiające utrzymanie płynności finansowej. Niosło to ze sobą wykrzywione motywacje do nadmiernego rozszerzania działalności i
podejmowania wysokiego ryzyka inwestycyjnego na rynkach finansowych.
Aktualność tej problematyki stała się przyczyną jej podjęcia w ramach niniejszego opracowania. Celem artykułu jest zbadanie przyczyn złej sytuacji finansowej
banków krajowych w Niemczech oraz omówienie sposobów ich ratowania przed
upadłością. Opracowanie ma charakter rozważań teoretycznych na podstawie danych statystycznych.
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2. Banki krajowe w niemieckim systemie bankowym
Niemiecki system bankowy wykazuje jedyną w swoim rodzaju strukturę w Europie1,
składającą się z trzech sektorów: banków prywatnych (duże banki, oddziały zagranicznych banków i inne banki kredytowe), banków prawa publicznego (banki krajowe i kasy oszczędnościowe) oraz banków spółdzielczych (spółdzielcze banki centralne i spółdzielnie kredytowe)2. O jego sile ekonomicznej stanowi fakt, że suma
bilansowa wszystkich banków w systemie bankowym wyniosła 7 522,7 mld euro
(luty 2010 r.), co stanowi prawie trzykrotność wypracowanego w 2009 r. przez gospodarkę niemiecką PKB3.
Jeden z filarów niemieckiego systemu bankowego stanowią kasy oszczędnościowe i banki krajowe. Ich udział w rynku mierzony wysokością sumy bilansowej
wynosił ok. 33%, przy czym ok. 20% przypadało na banki krajowe4. Banki krajowe,
podobnie jak kasy oszczędnościowe, są stowarzyszeniami prawa publicznego (publicznoprawne), a ich właścicielem jest państwo, regionalne związki kas oszczędności odpowiednich krajów związkowych i inne korporacje prawa publicznego5.
Banki krajowe spełniają wielorakie funkcje, które można podzielić na trzy grupy. Są to funkcje:
1. Centralnego banku kas oszczędności (żyrocentrali) działających na terenie
danego landu. Głównym ich zadaniem jest m.in. wyrównywanie płynności kas
oszczędności, usługi w obrocie żyrowym, papierami wartościowymi oraz w obsłudze działalności międzynarodowej.
2. Własnego banku poszczególnych krajów federacji, za pośrednictwem którego realizowana jest regionalna polityka gospodarcza i strukturalna.
3. Właściwe dla banków komercyjnych.
Banki krajowe działają od lat na podobnych polach jak duże banki (pięć największych, to: Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG, UniCreditbank AG, Deutsche Postbank AG). Przy czym grupa banków krajowych w 2009 r.
przewyższała nawet wielkością sumy bilansowej (1 521,2 mld euro) sumę bilansową
tych pięciu największych prywatnych banków (1 365,1 mld euro)6.
Wśród największych niemieckich banków Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW) w 2008 r. z sumą bilansową 440 mld euro znalazł się na czwartym miejscu,

N. Dieckmann, Die Entwicklung der deutschen Landesbanken, 2012, Books on Demand GmbH,
Nordestedt, s. 19.
2
S. Jaschinski, Das deutsche Finanzsystem, Schäffer Poeschel, 2011, Stuttgart, s. 71.
3
M. Schrooten, Landesbanken: Megafusion ist kein Ausweg, 18/2010, Wochenbericht des DIW
Berlin, s. 9.
4
M. Schrooten, Landesbanken: Rettung allein reicht nicht, 24/2009, Wochenbericht des DIW
Berlin, s. 390.
5
M. Schrooten, Finanzkrise: Landesbanken in Wanken, 11/2008, Wirtschafstdienst, s. 746.
6
M. Schrooten, Landesbanken: Zukunft ungewiss, 10/2009, Wirtschaftstdienst, s. 666.
1
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Bayern LB z ok. 420 mld euro na szóstym, a WEST LB z 290 mld euro na dziesiątym7.
Wszystkie banki krajowe działały jako instytucje użyteczności publicznej. Oznaczało to, że miały one statutowy obowiązek służenia dobru wspólnemu, ale równocześnie korzystały ze szczególnego statusu dzięki gwarancjom swojej wypłacalności
ze strony krajów związkowych. Właściciele banków krajowych odpowiadali za ich
zobowiązania bez ograniczeń i na ogół proporcjonalnie do udziału w kapitale założycielskim (tzw. Gewährträgerschaft) oraz musieli utrzymać zdolność do funkcjonowania banku przez udostępnianie wymaganych środków (tzw. Anstallslast).
Gwarancje te umożliwiały bankom krajowym pozyskiwanie tańszych środków
pieniężnych (m.in. przez emisję dłużnych papierów wartościowych) dzięki korzystniejszym ratingom, niż mogły to uczynić banki prywatne. Ten szczególny status banków krajowych był od wielu lat przedmiotem krytyki ze strony niemieckich banków
prywatnych i zwrócił w 1999 r. uwagę Komisji Europejskiej8.
Po trwającej od ponad roku procedurze analizowania sytuacji Komisja Europejska uznała utrzymywanie rękojmi wypłacalności banków krajowych przez władze
landów za nieuprawnioną pomoc, umożliwiającą uzyskiwanie przez te banki nieuzasadnionych korzyści konkurencyjnych. Przyjęto rozwiązanie likwidujące te specjalne gwarancje władz krajów związkowych dla banków krajowych, jednakże z zachowaniem okresu przejściowego. Dla zobowiązań, które powstały pomiędzy 17 lipca
2001 r. a 18 lipca 2005 r., zachowano ważność gwarancji publicznych do 2015 r.9
Zakres działalności banków krajowych określają ich statuty i w odróżnieniu od
kas oszczędnościowych nie podlega on żadnym ograniczeniom. Banki krajowe mają
różnych udziałowców. Właścicielami są kraje federacji oraz kasy oszczędnościowe,
ewentualnie inny krajowy bank (tab. 1). Jedynie Landesbank Berlin AG nie jest już
w posiadaniu landu, lecz został sprzedany grupie finansowej kas oszczędnościowych. Obie zasadnicze grupy właścicieli, tzn. kraje federacji i związki kas oszczędnościowych, realizują często różne cele i blokują tym samym wyraźne strategiczne
cele banku10.
Udział prywatnych banków w publicznoprawnym sektorze instytucji kredytowych jest jak dotąd w Niemczech niemożliwy. Dozwolony jest za to udział lub przejęcie prywatnego banku przez publicznoprawny podmiot. Pojedynczym wyjątkiem
w grupie banków krajowych jest HSH Nordbank, którego udziałowcami są prywatni
inwestorzy11. Każdy bank krajowy kierowany jest przez zarząd i radę nadzorczą.
D. Schäfer, Konsolidierung des Landesbankensektors ist ein Muss für die zweite Regierung
Merkel, 1/2010, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, s. 119.
8
N. Dieckmann, Die Entwicklung der deutschen Landesbanken…, s. 25.
9
Europäische Kommission Germany Agrees on the Implementation of the Understandig with the
Commission on State Guarantees for Landesbanken and Savings Banks, Reference IP/02/34, 2002, Brüssel.
10
H. Gischer, P. Reichling, T. Hartmann-Wendels, Modell für eine Leistungsfähige Sparkassen-Finanzgruppe: Kooperation in Verbund statt vertikale Konzentration, 8/2011, Kreditwesen, s. 379.
11
M. Schrooten, Landesbanken-Tragfähiges Geschäftsmodell gesucht, [w:] WisoDiskurs: Die
Zukunft der Landesbanken-Zwischen Konsolidierung und neunen Geschäftsmodell, FridrichEbert
Stiftung, 2009, Bonn.
7
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Tabela 1. Banki krajowe w Niemczech (wrzesień 2012)
Bank krajowy
HSH Nordbank
AG

Nord LB
Norddeutsche
Landesbanaken
Girozentrale

Saar LB
Landesbank
Saar
Landesbank
Baden-Württemberg

Landesbank
Berlin AG
Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale

Bayern LB

Suma
bilansowa
Liczba
Udziałowcy
(mld
zatrudnionych
euro)
135,90
4265
59,9% HSH Finanzfonds AÖR
12,4 % Freieund Hansestad-Hamburg
11,0% Land Schleswig-Holstein
10,7% Trusts
6,1% Kasy oszczędności i związek żyrowy
Schleswig-Holstein
227,60
7318
56,03% Land Niedersachsen
6,00% Land Sachsem-Anhalt
28,36% Sparkassenverband Niedersachsen
5,68% Sparkassenbeteiligungsverband Sachsem-Anchalt
3,94% Sparkassenbeteiligungszweckverband
Meklemburg-Vorpommern
19,63
520
49,9% Bayern LB
35,2% Land Saarland
14,9% Sparkassenverband Saar
373,10
12 231
40,534% Sparkassenverband Baden- Wittemberg
19,570% Land Baden- Wirttemberg
18,932% Landeshauptstadt Stuttgart
18,258% Landesbeteiligungen Baden Wittemberg
GmbH
2,706% L-Bank, Staatsbank für Baden- Württemberg
94,70
4 770
100 Landesbank Berlin Holding AG
166,50

5 912

309,10

4 151

68,85% Sparkassen und Giroverband Hessen-Thüringen
8,10% Land Hessen
4,05% Freistaat Thüringen
4,75 Reinischer Sparkassen und Giroverband
4,75% Sparkassenverband Westfalen-Lippe
4,75% Treuhänder der Sicherungsreserve der Landesbanken
4,75% Treuhänder der Regionalen Sparkassentützungfonds
94,03% Freistaat Bayern
5,97% Sparkassenverband Bayern

Źródło: www.voeb.de/grafik_Landesbanken_2012.pdf, dostęp 15 marca 2013.

Inaczej niż w klasycznej spółce akcyjnej powoływana jest rada nadzorcza. Przewodniczącym rady jest z urzędu stosowny minister finansów danego landu. Do zadań
rady nadzorczej należy nadzorowanie prac zarządu z uwzględnieniem celów, które
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dla danego kraju związkowego nakreślają władze poszczególnych landów i wprowadzają w życie poprzez delegowanych przedstawicieli.

3. Przyczyny kryzysu banków krajowych
Z chwilą unieważnienia „gwarancji publicznych” przez Komisję Europejską banki
krajowe znalazły się, ze względu na możliwości refinansowania swojej działalności,
w podobnej sytuacji jak banki prywatne. Konieczne też stało się ukierunkowanie na
nowy model funkcjonowania biznesowego12.
Dotychczasowy model działalności banków landowych opierał się w dużej mierze na kredytowaniu przedsiębiorstw na bardziej dogodnych warunkach, niż czyniły
to banki prywatne. W szczególności dotyczyło to małych i średnich firm oraz gmin,
które miały problemy z pozyskaniem kredytu w bankach prywatnych. Jednakże biorąc pod uwagę rentowność niemieckich banków, można zauważyć, że banki krajowe pomimo szerokiej oferty produktów (finansowanie przedsiębiorstw, inwestycji,
handlu i nieruchomości, jak też projektów i eksportu dla średnich i dużych firm)
odznaczały się niższą od innych grup bankowych rentownością (tab. 2).
Banki krajowe, wykorzystując okres przejściowy dla gwarancji wypłacalności
ze strony landów, obowiązujący do 18 lipca 2005 r., podejmowały masowo zobowiązania, dla których ważne miały być rękojmie jeszcze do 2015 r. Stało się to dodatkowym bodźcem do swoistego „hazardu moralnego” w efekcie niekorzystnych
inwestycji podejmowanych bez odpowiednich analiz i dobrej znajomości rynku
amerykańskiego. W okresie tym nastąpiła także wzmożona ekspansja banków krajowych na międzynarodowych rynkach finansowych.
W latach 2003-2004 emisja dłużnych papierów wartościowych przez banki krajowe wzrosła znacząco ponad dotychczasowe roczne wartości, które dotąd wynosiły
ok. 10 mld euro, osiągając poziom 30-40 mld euro. W okresie od 1 stycznia do
18 lipca 2005 r. emitowany wolumen dłużnych papierów wartościowych wyniósł
ponad 90 mld euro. W przypadku Sachsem LB wielkość emisji wzrosła w latach
2001-2005 aż 16-krotnie13.
Banki krajowe stały się pierwszymi ofiarami kryzysu finansowego i gospodarczego w Europie. Należy jednakże pamiętać, że wiele z nich już od dłuższego czasu
znajdowało się w trudnym położeniu, a kryzys je tylko wydatnie pogłębił.
W celu podwyższenia rentowności banki krajowe w szerokim zakresie rozpoczęły inwestowanie w amerykańskie zabezpieczone hipotecznie dłużne papiery
wartościowe, emitowane przez banki inwestycyjne. Niemieccy inwestorzy zostali
skuszeni m.in. wysokimi ocenami wiarygodności kredytowej wydanymi przez renomowane amerykańskie agencje ratingowe.
12
A. Dombrat, W. Rippin, Landesbanken zwischen strukturellen Verwundbarkeiten und Aufarbeitung der Finanzkrise, Orientierungen zur Wirtschafts-und Gesellschaftspolitik, 128/2011, s. 6.
13
M. Fischer, Ch. Hanz., J. Rochom, S. Steffen, Wie wirkt sich der Wegfall staatlicher Garantien
auf die Risikoübernahme von Banken aus?, www.oekonomestimme. org/a/477/, dostęp 10.03.2013.
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Tabela 2. Rentowność kapitału własnego poszczególnych grup bankowych w Niemczech 2000-2011
(zysk przed opodatkowaniem w % przeciętnego kapitału własnego)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8,19 4,75 0,97 –6,42 –0,42 21,82 11,23 19,1 –15,49 –5,82
3,0
Banki
kredytowe
6,34 4,96 –3,14 –12,9 –3,97 31,72 14,01 26,0 –25,3 –9,1 2,88
Duże
banki
3,81 0,06 2,76
Regional- 11,58 4,13 8,99 4,53 5,66 8,63 6,99 8,51
ne banki
kredytowe
i inne
8,14 4,78
2,8 –4,25 1,07 6,44 11,4 1,46 –11,07 –8,18 –1,5
Banki
krajowe
13,39 9,16 8,15 10,9 9,72 10,45 8,94 7,24
4,0 8,48
Kasy
oszczędności
–4,4 7,24 5,77
Spółdziel- 12,95 4,43 4,56 0,66 2,91 5,25 4,49 –4,0
cze banki
centralne
5,53 8,96 12,12
Spółdziel- 8,59 7,46 9,68 10,6 10,3 13,79 11,04 8,14
nie kredytowe

2011
1,79
–0,12
4,87

0,12
27,29

10,27

16,38

Źródło: Deutsche Bundesbank, 2012, www.bundesbank.de, dostęp 14 marca 2013.

Zasadniczo swoich inwestycji banki krajowe nie dokonywały bezpośrednio,
lecz za pośrednictwem specjalnie założonych w tym celu spółek, zarejestrowanych
w Irlandii bądź w innych państwach, odznaczających się niskimi podatkami.
Spółki celowe, działając w sposób typowy, emitowały na rynku euroobligacji
krótkoterminowe papiery dłużne (commercial papers). Następnie, pozyskany z emisji kapitał lokowano w zabezpieczone na nieruchomościach sekurytyzowane amerykańskie długoterminowe papiery wartościowe.
Dzięki gwarancjom banków krajowych krótkoterminowe obligacje spółek celowych uzyskiwały wysoki rating, umożliwiając pozyskanie kapitału zwykle do
3 miesięcy za 1,5% rocznie. Amerykańskie papiery wartościowe nabywano zaś
z obietnicą zapłacenia przez emitenta ok. 7% odsetek. Marża odsetkowa wynosiła
zatem 5,5%14. Szacuje się, że siedem niemieckich banków krajowych zapewniało
w 2005 r. ok. 7% obrotów na światowym rynku ABCP (Asset Backed Commercial
Paper), a w 2006 r. nawet 8,4%15. Można więc zauważyć, że banki krajowe przyczyniły się istotnie do światowego rozwoju tego rynku, wykorzystując jeszcze, dopóki
to było możliwe, „gwarancje publiczne”. Stały się jednak także pierwszymi ofiarami
pęknięcia amerykańskiej bańki spekulacyjnej w 2007 r.
H.W. Sinn, Kasino-Kapitalismus, 2010, Ullstein, s. 84.
M. Fischer, Ch. Hainz., J. Rochol, S. Steffen, wyd. cyt., www.oekonomestimme.org/a/477/,
dostęp 10.03.2013.
14

15
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Drugą z przyczyn problemów z wypłacalnością banków krajowych wydaje się
niedostateczny nadzór nad ich działalnością16. Nadzór ten sprawują aktualne władze
poszczególnych krajów federalnych, próbujące realizować za pośrednictwem banków krajowych własne cele polityczne.

4. Sytuacja banków krajowych
w następstwie kryzysu finansowego
Próbując zwiększyć rentowność kapitału, banki krajowe odeszły od swych tradycyjnych zadań i weszły w ryzykowne działania, w szczególności na międzynarodowych
rynkach kapitałowych. Pierwszą ofiarą ryzykownych spekulacji stał się Sachsem
LB, bank krajowy należący do Saksonii. Był to średniej wielkości bank z sumą bilansową w wysokości 68 mld euro. Po upadku jego irlandzkiej spółki celowej –
Sachsem LB Europe, wsparcia bankowi w postaci linii kredytowej w wysokości
27,3 mld euro udzielił krajowy związek kas oszczędnościowych oraz rząd krajowy
Saksonii w wysokości dodatkowo 2,75 mld euro. W ostateczności Sachsem LB został przejęty za kwotę 328 mln euro przez Landesbank Baden-Württenberg (LBBW).
Kolejną ofiarą stał się Westdeutsche Landesbank (WEST LB). W 2007 r. zanotował on stratę w wysokości 1,3 mld euro, a inny bank krajowy Bawarii (Bayern LB) –
1,7 mld euro. W rezultacie kryzysu pomocy wymagało aż pięć z banków krajowych:
WEST LB, HSH Nordbank, Nord LB, Bayern LB, LBBW. W sumie wszystkie banki
krajowe do końca 2009 r. otrzymały wsparcie krajów związkowych dla podwyższenia kapitału własnego w wysokości 18 mld euro i gwarancji 106 mld euro.
W celu stabilizacji niemieckiego sektora bankowego w październiku 2008 r. powołany przez parlament został specjalny Fundusz Stabilizacji Rynku Finansowego
(Sonderfonds Finanzmarkstabilisierung – SoFFin), wyposażony w kwotę 480 mld
euro przeznaczoną na wspomaganie pogrążonych w kryzysie banków17.
Przyrzeczenie gwarancji płynności z tego funduszu otrzymały, oprócz innych,
również banki krajowe: 3 mld WEST LB, 7 mld HSH Nordbank, 5 mld Bayern LB18.
Oprócz tego niezbędne okazały się dodatkowe narzędzia oddziaływania na rzecz
sanacji banków. W czerwcu 2009 r. wprowadzono w życie ustawę o dalszym rozwoju stabilizacji rynku finansowego (Finanzmarkstabilisierungsfortenentwicklungsgesetz), który to akt prawny umożliwiał utworzenie instytucji zwanej „zły bank”19.
W koncepcji niemieckiej przyjęto rozwiązanie, że każdy bank, któremu grozi ryzy16
H. Klimenta, Probleme und Chancen der deutschen Bankenklandschaft, Aus Politik und Zeitgeseschichte 26/2009, s. 3.
17
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaflichen Entwicklung: Jahresgutachten 2009/2010: Die Zukunft nicht aus Spiel setzen, Wiesbaden, 2009, s. 119.
18
Ch. Kaserer, Staatliche Hilfen für Banken und ihre Kosten – Notwendigkeit und Merkmale einer
Ausstiegsstrategie, 2010, www.fm.wi.tum.de, dostęp 10.03.2013.
19
Bundesfinanzministerium (red.), Wie funkcjoniert das „Bad Bank” – Modell?, 2009, www.bundesfinansministerium.de, dostęp 20.02.2013.
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ko utraty swoich aktywów, może utworzyć swój własny zły bank, w formie spółki
specjalnie w tym celu powołanej. Do spółki tej przekazane zostaną tzw. toksyczne
aktywa, na które składają się nietrafione inwestycje banku, niespłacone kredyty itp.,
wydzielone z banku. Nowo powstały zły bank w rozumieniu prawa bankowego nie
jest bankiem i nie wymaga się w związku z tym do jego uruchomienia specjalnych
zezwoleń. W niemieckiej koncepcji funkcjonują dwa modele złego banku: model
spółki celowej oraz model konsolidacyjny20.
W modelu spółki celowej bank przekazuje swoje toksyczne papiery wartościowe
do specjalnie utworzonej spółki tzw. złego banku, po 10-procentowym obniżeniu ich
wartości w stosunku do wartości księgowej21. W zamian sanowany bank otrzymuje
obligacje o tej samej wartości. Ich wykup gwarantuje SoFFin. Banki ponoszą koszty
tych gwarancji. Ponadto są one zobowiązane do spłaty, w maksymalnie 20 ratach
rocznych, różnicy między nominalną wartością przekazanych do złego banku aktywów a ich wartością rzeczywistą. Zapłata następuje z dywidendy banku. Wypłata
dywidendy dla akcjonariuszy jest zablokowana dopóty, dopóki rynkowa wartość papierów wartościowych znajduje się poniżej ich księgowej wartości.
Model konsolidacyjny przyjęto jako rozwiązanie problemu złych aktywów dla
banków stanowiących własność niemieckich krajów związkowych – Landesbanken22. Przewiduje on m.in. możliwość wyodrębnienia nie tylko ryzykownych aktywów, tak jak w przypadku modelu spółki celowej, ale i całych obszarów działalności
banków krajowych. Pozycje te mogą zostać przeniesione do utworzonych specjalnie
własnych złych banków. Kraje związkowe mogą same zdecydować, czy spółki celowe utworzone zostaną pod nadzorem prawa federalnego, czy na poziomie związkowym, według dotychczas obowiązującego prawa krajowego.
Wszystkie środki wspomagające banki krajowe w postaci zasilenia finansowego
i gwarancji stały się przedmiotem oceny ze strony Komisji Europejskiej. Wprowadziła ona odpowiednie nakazy. Nakazy te obejmują przed wszystkim konieczność
znacznej redukcji sumy bilansowej banków (względnie ważonych ryzykiem aktywów), ograniczenia zakresu działalności do regionu oraz istotne zmiany w zakresie
corporate governance. Zmiany w regulacjach dotyczących nadzoru korporacyjnego
powinny przyczynić się do zmniejszenia politycznego oddziaływania na banki krajowe.
Poczynając od końca 2008 r., ryzykowne aktywa banków krajowych zostały zredukowane w 2012 r. o ok. jedną trzecią – co odpowiada kwocie 230 mld euro. Dzięki
pozbyciu się tych wysoce ryzykownych aktywów kapitał własny banków wzrósł
w tym okresie z 8,3 do 13,2%.
Bundesfinanzministerium (red.), Wie funktioniert das Konsolidierungsmodell? 2009, www.
bundesministerium.de, dostęp 12.02.2013.
21
Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (red.), Zweckgesellschaftsmodell 2009, www.soffin.de, dostęp 20.02.2013.
22
Bad Bank auch für die Landesbanken 2009, www.zeit.de/onleine/2009/24/landesbanken-bad-bank/komplettansicht?print=true, dostęp 15 marca 2013.
20
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Nabrzmiałym problemem dla Komisji Europejskiej stała się pomoc udzielona
przez rząd Nadrenii-Westfalii w podwyższeniu kapitału WEST LB o 3 mld euro. Komisja Europejska, wspomagając sanację banków krajowych w kwocie 17 mld euro,
jednocześnie wydała nakaz połączenia WEST LB z innym bankiem, na przykład
z Bayern LB23. Drugą ewentualność stanowiła sprzedaż banku24.
Ostatecznie jednak WEST LB, instytucja o 180-letniej tradycji, została zlikwidowana i zakończyła swoją działalność 29 czerwca 2012 r.25. Od 2008 r. do kasy tego
banku trafiło 17 mld euro wsparcia ze strony władz krajowych. WEST LB zmienił
nazwę na Portigon i będzie jako tzw. zły bank zarządzał toksycznymi aktywami.
Portfel kredytów korporacyjnych zostanie przekazany Landesbank Essen Thieringen Girozentrale. WEST LB był także obecny na rynku polskim. Bank ten został
kupiony przez IDM SA i Abris Capital i funkcjonuje pod nazwą Polski Bank Przedsiębiorczości.
Liczba niemieckich banków krajowych zmniejszyła się. Nadrenia-Westfalia jest
pierwszym dużym krajem związkowym bez własnego banku. Wraz z likwidacją
WEST LB w wyniku kryzysu finansowego, po raz pierwszy od pięciu lat, zniknął
z rynku duży bank.
Pomoc finansowa krajów związkowych pozwoliła na przetrwanie trzem spośród
pogrążonych w kryzysie banków krajowych: LBBW, Bayern LB i HSH Nord Bank.
Ogółem pomoc państwa dla banków krajowych według szacunków Komisji Europejskiej wyniosła ok. 70 mld euro26.

5. Podsumowanie
Banki krajowe od wielu już lat są w Niemczech w centrum dyskusji dotyczącej ich
reform i przyszłej działalności27. Możliwość funkcjonowania tych banków, z przejściowymi gwarancjami publicznymi w latach 2001-2005, nie została wykorzystana
do rozwinięcia nowego biznesowego modelu działania. Brak wypracowanej nowej
strategii, w fatalny sposób, spowodował poszukiwanie tzw. okazji przez spekulowanie akcjami na niemieckiej giełdzie oraz nowymi wysoce ryzykownymi instrumentami, powiązanymi z kredytami hipotecznymi na międzynarodowych rynkach. Sytuacja ta pokazuje, że kryzys miał charakter globalny, gdyż instrumenty finansowe
sprzedawano na całym świecie i znalazły się one w portfelu banków krajowych, co
H. Hilgert, J.P. Krahnen, G. Merl, H. Siekmann, Streitschrift für eine grundlegende Neuordnung
des Sparkassen – und Landesbankensektors in Deutschland, Policy Platform, White Paper, Mouse of
Finanse Goethe – Universität Frankfurt 2011, s. 2.
24
Brüssel erzwingt Verkauf der WEST LB, 2010, www.sueddeutsche.de/geld/landesbanken-inder-krise-bruessel-erzwingt-verkauf-der-westlb-1.462961, dostęp 12 marca 2013.
25
Abschied mit Verlust, www1.wdr.de/themen/wirtschaft/westlb230.html, dostęp 15 marca 2013.
26
Internationale Wirtschaftsnachrichten, 20.12.2012, Reportage: bei deutschen Landesbanken
brennt’s, www.format.at/aricles/1251/931/949040/reportage-bei-landesbanken, dostęp 11.03.2013.
27
Boss K.H., Deutschland braucht Landesbanken, “Orientierungen zur Wirtschafts und Geselschaftspolitik”, 2/2011.
23
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jest o tyle uderzające, że przecież głównym zadaniem tych banków było finansowanie lokalnego biznesu i zakupu nieruchomości. Komisja Europejska spowodowała
wymuszenie zmian w działalności banków krajowych w celu harmonizacji systemów bankowych. Zdaniem KE banki te należy sprywatyzować, względnie skonsolidować. Rząd niemiecki broni obecnego systemu, stojąc na stanowisku, że dobrze
służy on gospodarce.
Zasadniczy problem brzmi: ile państwa powinno być w gospodarce. Niemiecki
model zakłada, że obecne proporcje nie powinny ulec zmianie. Zgodnie zaś z obowiązującymi zasadami prawo wspólnotowe powinno być neutralne wobec systemu
własności w krajach członkowskich.
Przypadek banków krajowych to wielka lekcja dla innych instytucji finansowych obnażająca skutki lekceważenia ryzyka w bezwzględnym dążeniu do osiągnięcia krótkotrwałych zysków.
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FINANCIAL CRISIS AND LANDESBANKEN PROBLEMS
IN GERMANY
Summary: The years 2007-2009 were difficult for Landesbanken in Germany because of the
crisis. Landesbanken are crucial in a bank system and German economy. German government
took steps in rescuing the bank system. The article discusses the reasons of bad financial
condition of Landesbanken and the solutions of saving them from bankruptcy.
Keywords: Landesbanken, financial crisis, bank’s system.

