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ryzys w segmencie subprime i związane z  tym 
zawirowania na i międzynarodowych rynkach fi-
nansowych tylko w znikomym stopniu wpłynęły 
na sytuację dochodową niemieckich banków spół-
dzielczych. Banki szczebla podstawowego tj. banki 

ludowe i banki Raiffeisena w ogóle nie zostały dotknięte tym 
kryzysem. Zgodnie z wyznawaną filozofią działania, że nie należy 
odrywać się od realnej gospodarki, udzielają one kredytów rolni-
kom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom prywat-
nym, szczególnie z terenów wiejskich i małych miast, które nie są 
atrakcyjne dla banków komercyjnych w formie spółki akcyjnej. 
Jednocześnie nie angażują swoich środków finansowych w takie 
substytuty kredytów, jak obligacje emitowane w wyniku sekury-
tyzacji należności kredytowych innych banków. 

Filar stabilności
Banki spółdzielcze, podobnie jak i kasy oszczędnościowe 

w Niemczech, dzięki temu, że nie inwestują swoich środków 
w papiery oparte na należnościach hipotecznych gorszej jakości 
(subprime), lecz angażują się w  finansowanie drobnego biznesu 
i udzielają kredytów ludności, w dobie kryzysu na międzynaro-
dowych rynkach finansowych stały się filarem stabilności syste-
mu bankowego w Niemczech.

Niemieckie banki spółdzielcze udzielają kredytów mieszka-
niowych i posiadają w swoich portfelach krajowe listy zastawne, 
ale walory te nie są porównywalne z odpowiednimi instrumen-
tami amerykańskimi. Dla niemieckiej kultury finansowania bu-
downictwa mieszkaniowego charakterystyczne jest bardzo kon-
serwatywne podejście do wyceny nieruchomości służących do 
zabezpieczenia udzielanych kredytów hipotecznych (bankowa 
wartość hipoteczna wynosi 60–70 proc. wartości rynkowej). Po-
nadto banki niemieckie bardzo starannie badają wiarygodność 
i zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Z punktu 
widzenia stabilności spłaty kredytów bardzo ważne jest też to, 

że w Niemczech udziela się kredytów głów-
nie oprocentowanych według stałych, a nie 
zmiennych stóp procentowych. Sprawia to, 
że kredytobiorca nie jest narażony na zwięk-
szenie wysokości spłacanych rat kredytowych 
w przypadku wzrosty stóp procentowych na 
rynku. Osoba korzystająca z kredytu miesz-
kaniowego ma zagwarantowane, że bank nie 
podniesie jej oprocentowania przynajmniej 
przez 5–10 lat. Przeszacowanie stopy pro-
centowej może nastąpić dopiero po upły-
wie tego okresu, ale wówczas znaczna część 
kredytu jest spłacona i dodatkowy ciężar dla 
kredytobiorcy z tytułu ewentualnego pod-

niesienia oprocentowania nie jest już taki duży.

Centrala z rezerwami
W wyniku kryzysu żadnych strat nie poniósł także WGZ–Bank, 

który jest bankiem zrzeszającym (centralnym) dla 228 banków spół-
dzielczych z Nadrenii i Westfalii. Dzięki konserwatywnej polityce 
inwestowania wolnych środków bank ten  nie nabył w ostatnich 
latach żadnych papierów typu subprime.

Natomiast pewne straty na skutek turbulencji na międzynaro-
dowych rynkach finansowych poniósł DZ Bank, który jest bankiem 
centralnym dla pozostałych ponad 1000 banków spółdzielczych 
szczebla podstawowego z całych Niemiec. DZ Bank jest jednocześ-
nie dużym bankiem komercyjnym silnie zaangażowanym w trans-
akcje o charakterze międzynarodowym, w tym także operacje na 
rynkach kapitałowych. Na skutek kryzysu finansowego DZ Bank 
musiał utworzyć na papiery wartościowe, których wartość rynko-
wa spadała poniżej ceny nabycia, rezerwy celowe w wysokości 1360 
mln euro. Bank ma jednak nadzieję, że znaczną część tych rezerw 
w przyszłości będzie mógł rozwiązać, ponieważ cena rynkowa papie-
rów wartościowych znajdujących się w portfelu bankowym wzroś-
nie. Łączna wartość amerykańskich papierów subprime w portfelu 
DZ Banku wynosi obecnie 2,9 mld euro, z czego 99 proc. przypada 
na papiery o ratingu AAA lub AA.

Jednak mimo wysokich kosztów związanych z koniecznością 
utworzenia rezerw celowych na papiery wartościowe subprrime, DZ 
Bank jako koncern zamknął rok 2007 nadwyżką brutto w wysoko-
ści 1,068 mld euro (dla porównania: w 2006 roku nadwyżka brutto 
była prawie dwa razy wyższa i wynosiła 2,067 mld euro). Stało się 
to możliwe dzięki wysokim dochodom odsetkowym i prowizyjnym 
osiągniętym przez ten bank w działalności operacyjnej.

Niemieckie banki ludowe i banki Raiffeisena w liczbie 1232 spół-
dzielni kredytowych, posiadając łącznie  13625 placówek bankowych, 
wypracowały w 2007 roku zysk brutto na poziomie 2,6 mld euro, 
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Banki spółdzielcze w Niemczech nie mają 
w swoich portfelach papierów subprime 
obarczonych wysokim ryzykiem, które 
drastycznie straciły na wartości w wyniku kryzysu 
na rynku kredytów hipotecznych w USA.
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ROZWÓJ NIEMIECKICH BANKÓW LUDOWYCH I BANKÓW RAIFFEISENA
Wyszczególnienie Stan Zmiana

XII. 2007 XII. 2006 XII. 2007/XII. 2006
Liczba banków
Liczba placówek
Liczba członków (tys.)
Suma bilansowa (mld euro)
Należności od podmiotów nie� nansowych (mld euro)
Zobowiązania wobec podmiotów nie� nansowych (mld euro)

1232
13625
16.086
632,1
367,0
480,0

1255
13.858
15926
607,6
360,1
464,8

-23
-233
160
24,5
6,9

15,2

-1,8 proc.
-1,7 proc.
1,0 proc.
4,0 proc.
1,9 proc.
3,3 proc.

Wyszczególnienie 2007 2006
mld euro w  proc. PSB mld euro w  proc. PSB

Dochody odsetkowe
 Dochody prowizyjne
 Koszty funkcjonowania banków

13,3
4,1

13,5

2,13
0,66
2,16

13,7
3,9

13,5

2,31
0,66
2,27

PSB – przeciętna suma bilansowa Źródło: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiff eisenbanken (BVR)

co stanowiło 0,41 proc. ich przeciętnej sumy bilansowej. Zysk net-
to wyniósł 1,5 mld euro (0,24 proc. przeciętnej sumy bilansowej). 
Uwzględniając fakt, że w 2007 roku uległy obniżeniu realne dochody 
ludności w Niemczech, powyższe wyniki uznać należy za dobre.

Obywatele spółdzielcy
Banki spółdzielcze są bardzo silnie zakorzenione w społeczeństwie 

niemieckim, o czym świadczy duża liczba członków i klientów tych 
banków. W ubiegłym roku przyrost netto liczby członków banków 
ludowych i banków Raiff eisena wyniósł 160 tysięcy, a ogólna liczba ich 
członków przekroczyła poziom 16 milionów. Oznacza to, że co piąty 
mieszkaniec Niemiec jest członkiem jakiegoś banku spółdzielczego. 
Średnia dywidenda przyznana członkom wyniosła  5,6 proc. warto-
ści wniesionych udziałów. Natomiast łączna liczba klientów banków 
spółdzielczych w Niemczech – głównie osób prywatnych i przedsię-
biorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zbliżyła się do 30 
milionów. Wzrost liczby członków i klientów banków spółdzielczych 
prowadzi do zwiększenia zarówno wolumenu kredytów, jak i lokat 
w tych bankach. Należności z tytułu udzielonych kredytów, głównie 
długoterminowych, wzrosły w ubiegłym roku o 1,9 proc., czyli o pra-
wie 7 mld euro do poziomu 367 mld euro. Natomiast lokaty klientów 
w bankach ludowych i bankach Raiff eisena  w 2007 roku zwiększyły 
się o 3,1 proc. do 441 mld euro. W konsekwencji wzrosła łączna suma 
bilansowa w bankach spółdzielczych – o 4 proc. lub o 24,6 mld euro 
do poziomu 622 mld euro.

Banki spółdzielcze obecne są w całych Niemczech, także na 
terenach peryferyjnych, które cechują się niższą aktywnością, 
gospodarczą i gdzie brak jest placówek banków komercyjnych. 
Dzięki dobrze rozwiniętemu spółdzielczemu sektorowi banko-
wemu prawie wszyscy dorośli mieszkańcy kraju mają dostęp do 
placówki bankowej położonej blisko swego miejsca zamieszka-
nia. Znacznie gorsza pod tym względem jest sytuacja w krajach, 
gdzie brak jest banków spółdzielczych, np. w Wielkiej Brytanii.

W 2007 roku osłabieniu uległo tempo fuzji w niemieckiej spół-
dzielczości kredytowej – łącznie z innymi bankami połączyły się 23 
banki spółdzielcze, podczas gdy w 2006 roku takich banków było 35. 
Liczba banków ludowych i banków Raiff eisena (1232 banki na koniec 
2007) roku zbliża się do liczby lokalnych centrów zaopatrzeniowych, 
których w Niemczech jest około 1000. Oznacza to, że konsolidacja 
niemieckich banków spółdzielczych jest już prawie zakończona.

Budowanie kapitałów 
Warto podkreślić, że w Niemczech co trzecia placówka 

bankowa należy do sektora spółdzielczego. Placówki banków 
spółdzielczych są równomiernie rozlokowane na obszarze ca-
łego kraju. Dzięki obecności we wszystkich zakątkach Nie-
miec i znajdowania się blisko klientów banki spółdzielcze 
mają wysoki, bo wynoszący 25  proc. udziału w depozytach 
od podmiotów niefi nansowych. Jednocześnie mają one 20 
proc. udziału w kredytach dla podmiotów niebankowych. 
Jeszcze wyższy jest udział banków ludowych i banków Raif-
feisena w rynku kredytów dla rolników (wynosi on prawie 
50 proc.) i kredytów dla przedsiębiorstw budowlanych oraz 
rzemieślników (prawie 25 proc.).

 W bankach spółdzielczych szczebla podstawowego i w dwóch 
bankach zrzeszających (centralnych) pracuje łączenie 167 tysięcy 
osób – zatrudnienie tam, w przeciwieństwie do innych banków, 
od lat utrzymuje się prawie na niezmienionym poziomie. Warto 
podkreślić, że banki spółdzielcze oferują więcej miejsc pracy niż 
trzy największe banki niemieckie razem wzięte: Deutsche Bank, 
Dresdner Bank i Commerzbank, co ma duże znaczenie w kraju, 
w którym utrzymuje się stosunkowo wysokie bezrobocie (stopa 
bezrobocia kształtuje się na poziomie  około 8 proc.). 

Niemieckie banki spółdzielcze dysponują silną bazą kapi-
tałową. Ich fundusze własne w 2007 roku wzrosły o 7,3 proc. 
do poziomu 35,1 mld euro. Natomiast wskaźnik wypłacalności 
zwiększył się z 12,2 proc. w 2006 roku do 13,15 proc. Ocena 
ratingowa całej spółdzielczej grupy bankowej wynosi „A+”.

Kryzys na międzynarodowych rynkach fi nansowych utwierdził 
banki spółdzielcze w przekonaniu, że ich strategia silnego osadzenia 
w realnej gospodarce jest słuszna. Zaś inne banki, które lekką ręką ku-
powały papiery obciążone bardzo wysokim ryzykiem i jednocześnie 
bardzo rygorystycznie podchodziły do fi nansowania przedsiębiorstw, 
często odmawiając im udzielenia kredytu, pod wpływem kryzysu re-
widują swoją strategię. Znowu zwracają one większą uwagę na ob-
sługę fi nansową osób prywatnych i drobnego biznesu. Tym samym 
wchodzą w sferę biznesową, która tradycyjnie była domeną działania 
banków spółdzielczych. Prowadzi to do zaostrzenia konkurencji, co 
już dzisiaj odczuwają niemieckie banki ludowe i Raiff eisena.  ®
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