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WST}P
W 2012 r., szóstym roku globalnego kryzysu finansowego, sytuacja wiÚkszoĂci
banków nordyckich byïa znaczÈco lepsza niĝ banków w wielu innych krajach Europy. Z punktu widzenia wspóïczynników kapitaïowych, uzyskiwanego zwrotu na
kapitale, dostÚpnoĂci finansowania rynkowego, jakoĂci aktywów waĝonych ryzykiem, efektywnoĂci operacyjnej czy wysokoĂci stawek CDS – banki te w widoczny
sposób przewyĝszaïy banki niemieckie, francuskie czy wïoskie.
Przewaga banków nordyckich nad bankami z pozostaïej czÚĂci wysoko rozwiniÚtych krajów europejskich przyciÈga uwagÚ miÚdzy innymi z tego powodu, ĝe
przed okoïo dwudziestu laty, w okresie 1990–1993, przez kraje nordyckie2 (przede
wszystkim przez SzwecjÚ i FinlandiÚ) przetoczyïy siÚ powaĝne kryzysy bankowe
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Projekt zostaï sfinansowany ze Ărodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/05502.
2
JÚzyki skandynawskie, naleĝÈce do grupy jÚzyków póïnocnogermañskich, to: duñski, islandzki,
norweski i szwedzki. Natomiast jÚzyk fiñski naleĝy do grupy jÚzyków ugrofiñskich. PrzyjÚcie
kryterium jÚzykowej wspólnoty nie pozwala wiÚc na zaliczenie Finlandii do Skandynawii. Dlate-

9

Bezpieczny Bank
2-3(51-52)/2013

obcharakterze systemowym. Wedïug wielu autorów gïÚbokoĂÊ tych kryzysów historycznie byïa porównywalna jedynie z kryzysami bankowymi lat 30. XXbw., bowiem
inne kryzysy bankowe minionego stulecia – np. kryzys Savings & Loans w latach
80. w USA – charakteru systemowego nie przybraïy3. Zestawienie tych dwóch
faktów – dzisiejszej dobrej kondycji banków nordyckich z ich kryzysowÈ sytuacjÈ
wbprzeszïoĂci – skïania do postawienia waĝkiego pytania: czy doĂwiadczenie sprzed
dwudziestu lat wywarïo korzystny wpïyw na zarzÈdzanie bankami w póěniejszym
okresie i w konsekwencji lepiej przygotowaïo je na wydarzenia aktualnego globalnego kryzysu finansowego? Próba udzielenia odpowiedzi na tak sformuïowane
pytanie jest przedmiotem niniejszego artykuïu.

1. PRZYCZYNY I PRZEBIEG NORDYCKIEGO KRYZYSU BANKOWEGO
W LATACH 1990–1993
Lata 80. XX w. przyniosïy w krajach nordyckich gïÚbokÈ deregulacjÚ rynków
finansowych (rozpoczÚto jÈ od 1980 r. w Szwecji, od 1982 roku wbFinlandii i od lat
1984–1985 w Norwegii)4. W ramach tego procesu przystÈpiono do znoszenia kontroli transgranicznych przepïywów kapitaïu (proces ten zostaï zakoñczony ubschyïku lat 80.), a jednoczeĂnie usuniÚto liczne administracyjne limity w sektorach bankowych, które ograniczaïy dostÚp do kredytu (kontrola wysokoĂci oprocentowania
kredytów i depozytów ustanawianego przez banki, zdefiniowane puïapy kredytowe,
restrykcyjne przepisy odnoĂnie do kredytów dewizowych), zaĂ w stosunku do kredytobiorców wprowadzono zachÚty w postaci ulg podatkowych zwiÈzanych zbodsetkami zarówno od kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych.
We wszystkich trzech krajach proces deregulacji zbiegï siÚ w czasie z okresem
dynamicznego wzrostu gospodarczego (w latach 1983–1986 dynamika realnego
PKB oscylowaïa w przedziale od 3% do ponad 5% w Finlandii i Norwegii oraz od
2% do 4% w Szwecji). W efekcie zniesienia racjonowania kredytu i agresywnych
zachÚt ze strony konkurujÈcych miÚdzy sobÈ banków wystÈpiï bardzo silny wzrost
popytu na kredyt. W piÚcioleciu 1985–1990 wskaěnik caïoĂci udzielonych kredytów
w relacji do PKB podniósï siÚ z nieco ponad 40% do blisko 70% w Szwecji i Norwegii
oraz z 50% do prawie 100% w Finlandii. Szybko rosnÈca gospodarka, ïatwo dostÚpny kredyt i rozpowszechnione optymistyczne poglÈdy co do przyszïego rozwoju
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go teĝ mówiÈc o póïnocnej Europie jako caïoĂci, sami jej mieszkañcy najczÚĂciej uĝywajÈ pojÚcia
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wydarzeñ sprawiïy, ĝe bardzo znacznie zaczÚïy rosnÈÊ ceny aktywów – szczególnie
nieruchomoĂci. Na rynku nieruchomoĂci bardzo szybko daïy siÚ zauwaĝyÊ objawy
typowego bÈbla spekulacyjnego, a proces ten zachodziï w warunkach „caïkowitego
braku kultury ryzyka w bankach” (a complete absence of risk culture in the banks5).
W odpowiedzi na ekspansjÚ kredytowÈ, gwaïtowny wzrost cen nieruchomoĂci ibinne
objawy przegrzania gospodarek nordyckich ich banki centralne zdecydowaïy siÚ
na zacieĂnienie polityki pieniÚĝnej. Jednakĝe kraje nordyckie pozostawaïy w tamtym okresie w reĝimie sztywnych kursów walutowych, a to znacznie ograniczaïo
efektywnoĂÊ oddziaïywania podniesionych stóp procentowych. W ramach zasygnalizowanego wyĝej procesu deregulacji zniesiono kontrolÚ transgranicznych przepïywów kapitaïu, wiÚc wyĝsze stopy procentowe spowodowaïy natychmiastowy
wzrost jego napïywu, a poĝyczkobiorcy zwiÚkszyli intensywnoĂÊ zadïuĝania siÚ
wobec krajowych banków w walutach obcych. Banki fiñskie w okresie 1986 – 1991
niemal podwoiïy udziaï kredytów walutowych w swoich portfelach (zb22% do 43%)6.
Podobnie staïo siÚ w Szwecji, gdzie udziaï kredytów walutowych wzrósï do prawie
50% wb1990 r.7
JeĂli powstanie przesïanek sytuacji kryzysowej w nordyckich sektorach bankowych moĝna wiÈzaÊ z decyzjami oraz procesami, które miaïy miejsce wewnÈtrz
samych krajów nordyckich – przyspieszonÈ deregulacjÈ systemu finansowego,
boomem kredytowym poïÈczonym z przesuniÚciem w strukturze walutowej kredytów, bÈblem spekulacyjnym na rynku nieruchomoĂci, a póěniej ogólnym przegrzaniem gospodarek, podwyĝszonÈ inflacjÈ i wystÈpieniem deficytów w rachunkach bieĝÈcych – to bezpoĂrednie impulsy, które kryzys wywoïaïy, miaïy charakter
szoków zewnÚtrznych. TrwajÈcy od poïowy 1990 r. proces zjednoczenia Niemiec8
spowodowaï znaczne podniesienie nominalnych stóp procentowych w tym kraju
ibduĝej czÚĂci Europy, a to wywarïo wpïyw na podobny proces w krajach nordyckich
i poprzez wzrost efektywnych kosztów poĝyczkowych pogorszyïo sytuacjÚ kredytobiorców. Zbkolei póěniejszy o póïtora roku rozpad ZwiÈzku Radzieckiego (grudzieñ
1991 r.) spowodowaï znaczÈce ograniczenie popytu na nordycki eksport, co szczególnie dotkliwie uderzyïo w zorientowanÈ na radziecki rynek gospodarkÚ fiñskÈ.
Gospodarka Norwegii zaczÚïa przeĝywaÊ kïopoty juĝ wczeĂniej, co byïo nastÚpstwem zaïamania cen na rynkach ropy naftowej i gazu – gïównych towarów eksportowych kraju – wb1986 r. W takich okolicznoĂciach sztywne kursy walut nordyckich
poddane zostaïy ogromnej presji. W celu wzmocnienia ich wiarygodnoĂci dokonano
5
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T. Gylfason, B. Holmström, S. Korkman, H.T. Söderström, V. Vihriälä, Nordics in Global Crisis:
Vulnerability and Resilience, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Publisher: Taloustieto Oy, Helsinki 2010, s. 102.
B. Drees, C. Pazarbasioglu, op. cit., s. 20.
K. Sandal, op. cit., s. 82.
Chodzi tutaj o ekonomiczny wymiar tego procesu, a wiÚc wejĂcie w ĝycie 1 lipca 1990 r. miÚdzypañstwowego traktatu o tworzeniu niemieckiej unii gospodarczej, walutowej i socjalnej.
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zastÈpienia koszyka walut, w stosunku do którego kursy byïy zakotwiczone, jednolitym zwiÈzkiem z ECU, co najpierw miaïo miejsce w 1990 r. w Norwegii, a w maju
1991 r. w Szwecji i miesiÈc póěniej w Finlandii. Nie przyniosïo to jednak oczekiwanych rezultatów – odpïyw rezerw walutowych byï kontynuowany. Doprowadziïo to
do 14% dewaluacji marki fiñskiej w listopadzie 1991 r., a we wrzeĂniu 1992 r. do
zastÈpienia kursu sztywnego kursem pïynnym (co bezpoĂrednio po upïynnieniu pociÈgnÚïo za sobÈ deprecjacjÚ o okoïo 10%). Szwedzki Riksbank wykazaï siÚ wiÚkszÈ
determinacjÈ w obronie sztywnego kursu korony. W momencie upïynnienia fiñskiej
marki szwedzka stopa referencyjna zostaïa zapobiegawczo podniesiona do 75%.
Abwkrótce potem, 16 wrzeĂnia 1992 r., gdy do kursu pïynnego przeszïy Bank Anglii
i Bank Wïoch, stopÚ wywindowano do bezprecedensowego poziomu 500%. Ostatecznie jednak topniejÈce rezerwy walutowe i wyczerpanie moĝliwoĂci instrumentu
stopy procentowej zmusiïy Riksbank do wprowadzenia kursu pïynnego 19b listopada 1992 r. (spowodowaïo to doraěnÈ deprecjacjÚ korony obokoïo 15% i kontynuacjÚ osïabienia przez wiele kolejnych miesiÚcy). Atak na koronÚ norweskÈ nastÈpiï
wkrótce potem i po krótkiej obronie Norges Bank zdecydowaï siÚ na przejĂcie do
kursu pïynnego 10 grudnia 1992 r. (deprecjacja, która nastÈpiïa bezpoĂrednio po
upïynnieniu, nie byïa tak gïÚboka jak w Finlandii i Szwecji, bo wyniosïa okoïo 4%).
MiÚdzy wrzeĂniem a grudniem 1992 r. wszystkie trzy kraje zastÈpiïy wiÚc kursy
sztywne kursami pïynnymi i wszystkie doĂwiadczyïy – chociaĝ w róĝnym stopniu
– osïabienia waluty. Knut Sandal nastÚpujÈco podsumowaï te wydarzenia: Deprecjacja waluty po upadku reĝimów kursu sztywnego doprowadziïa do bankructw
wielu przedsiÚbiorstw, które byïy wysoko zadïuĝone w walutach obcych, a to z kolei
przyniosïo straty kredytujÈcym je bankom. Uzaleĝnienie od zagranicznego finansowania doprowadziïo równieĝ wbtych bankach do problemów pïynnoĂciowych9.
Od 1990 r. wzrost masy kredytów straconych staï siÚ w bankach nordyckich
tak znaczny, ĝe stworzyï realne zagroĝenie wyczerpania ich kapitaïów wïasnych.
Tabela 1. Kredyty stracone jako odsetek PKB w szczytowej fazie kryzysu (w %)
Finlandia

Szwecja

Norwegia

4,3

3,8

2,8

½ródïo: J. Bergo, Crisis Resolution and Financial Stability in Norway, Speech at the 50th Anniversary of Bank Indonesia, Jakarta, 10 December 2003, BIS Review 58/2003, s. 6.

W latach 1991–1992, na które przypadïa najbardziej dramatyczna faza kryzysu, wyniki finansowe nordyckich banków gwaïtownie przesunÚïy siÚ w obszar
negatywny. Staïo siÚ wyraěnie widoczne, ĝe liczne banki – w tym najwiÚksze banki
Finlandii, Szwecji i Norwegii – sÈ bezpoĂrednio zagroĝone niewypïacalnoĂciÈ i re9
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gulatorom nie pozostaïo nic innego jak oficjalne stwierdzenie braku adekwatnoĂci
kapitaïowej tych podmiotów.
Tabela 2. Zysk operacyjny z uwzglÚdnieniem realizacji strat jako odsetek
caïoĂci aktywów w bankach Finlandii, Szwecji i Norwegii w 1991 roku (w %)
Banki

Finlandia

Szwecja

Norwegia

Oficjalnie uznane za niewypïacalne

–2,87

–10,4

–4,93

Pozostaïe banki

–0,59

–0,40

–0,89

½ródïo: B. Drees, C. Pazarbasioglu, The Nordic…, op. cit., s. 35.

Ostatecznie piÚÊ najwiÚkszych banków Finlandii, cztery najwiÚksze banki Norwegii i trzy duĝe banki szwedzkie stanÚïy w obliczu realnego zagroĝenia utraty
pïynnoĂci i wszystkie uzyskaïy róĝne formy wsparcia ze strony pañstwa10.
Niezaleĝnie od lokalnych, szczegóïowych róĝnic, we wszystkich trzech omawianych krajach moĝna wskazaÊ bardzo podobnÈ sekwencjÚ zdarzeñ, która okreĂliïa
istotÚ nordyckiego kryzysu bankowego:
Y gïÚboka deregulacja i liberalizacja w odniesieniu do dziaïalnoĂci kredytowej
banków;
Y naïoĝenie siÚ procesów deregulacji na fazy oĝywienia i ekspansji w cyklu koniunkturalnym, które dodatkowo byïy wspierane przez procyklicznÈ politykÚ
makroekonomicznÈ;
Y rozwiniÚcie siÚ boomu kredytowego o nienotowanej wczeĂniej dynamice i skali,
równoczesny boom na rynku nieruchomoĂci;
Y brak kompetentnego zarzÈdzania ryzykiem w bankach i ich relatywnie sïaba
baza kapitaïowa, a jednoczeĂnie wyraěne osïabienie aktywnoĂci nadzoru bankowego11;
Y cykliczne zaïamanie gospodarki pogïÚbione przez szoki zewnÚtrzne, presja na
waluty pozostajÈce w reĝimie kursu sztywnego, która doprowadziïa do dewaluacji, a póěniej do upïynnienia kursów, któremu towarzyszyïa deprecjacja;
Y gwaïtowne pogorszenie sytuacji przedsiÚbiorstw i gospodarstw domowych bÚdÈcych kredytobiorcami, a w konsekwencji radykalny wzrost liczby kredytów
nieregularnych i straconych;

10
11

Ibidem, s. 85.
Kristin Gulbransen, omawiajÈc przebieg kryzysu w Norwegii, stwierdzaïa: Kiedy w bankach
trwaïa poĝyczkowa bonanza, liczba przeprowadzanych w nich inspekcji (on-site inspections)
ostro spadïa – z 57 w 1980 roku do 8 w 1987 roku! (K. Gulbransen, A Norwegian perspective on
banking crisis resolution, Norges Bank Conference on Banking Crisis Resolution – Theory and
Policy, Oslo, 16 June 2005, s. 1/6).
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Y zaburzenia pïynnoĂci i erozja kapitaïu w duĝych, systemowo waĝnych bankach,
realne zagroĝenie niewypïacalnoĂciÈ;
Y koniecznoĂÊ przejÚcia zarzÈdzania kryzysem i podjÚcia dziaïañ naprawczych
przez rzÈdy i banki centralne12.
Podstawowe rozwiÈzania zastosowane przez rzÈdy i banki centralne zasïugujÈ
na analizÚ, wywarïy one bowiem wpïyw i na przeobraĝenia w ksztaïcie sektorów
bankowych, i na strategie przyjmowane w ich dziaïalnoĂci w kolejnych latach.

2. RZkDY I BANKI CENTRALNE WOBEC KRYZYSU BANKOWEGO
W dziaïaniach antykryzysowych rzÈdów i banków centralnych krajów nordyckich moĝna dostrzec wiele podobieñstw, ale takĝe pewne róĝnice13. Róĝnice te dotyczyïy przede wszystkim gïÚbokoĂci konsekwencji dla dotychczasowych wïaĂcicieli
banków (akcjonariuszy) i podziaïu zadañ pomiÚdzy rzÈd i bank centralny.
Najbardziej zdecydowane i dyscyplinujÈce dziaïania wobec dotychczasowych
wïaĂcicieli banków podjÈï rzÈd Norwegii. W trzech najwiÚkszych bankach kraju
(Christiania Bank, Fokus Bank i Den norske Bank) kapitaï akcyjny zostaï odpisany
na straty, a rzÈd – za poĂrednictwem utworzonego ze Ărodków budĝetu pañstwa
wbstyczniu 1991 r. RzÈdowego Funduszu Ubezpieczenia Bankowego (Government
Bank Insurance Fund) – dokapitalizowaï te banki i staï siÚ ich wyïÈcznym lub
niemal wyïÈcznym wïaĂcicielem14. W tym sensie akcjonariusze zostali skïonieni do
pokrycia strat banków zanim siÚgniÚto po pieniÈdze podatników. NastÈpiïa teĝ tym
samym faktyczna nacjonalizacja gïównych podmiotów sektora bankowego. JednoczeĂnie rzÈd norweski nie zdecydowaï siÚ na wydzielenie z banków zïych aktywów
i utworzenie zarzÈdzajÈcych nimi funduszy („zïych banków”); uznano, ĝe po ustabilizowaniu banków kwestia uporzÈdkowania aktywów powinna zostaÊ przeprowadzona w ramach ich bieĝÈcej dziaïalnoĂci. W tym czasie bank centralny Norwegii
12

13

14

14

ZastanawiajÈce moĝe byÊ to, ĝe kryzys, który dotknÈï FinlandiÚ, SzwecjÚ i NorwegiÚ, oszczÚdziï
jednak DaniÚ, mimo wystÈpienia równieĝ w tym kraju wielu negatywnych zjawisk w sektorze
bankowym. Wydaje siÚ, ĝe wyniknÚïo to z dwóch przyczyn – wyĝszych buforów kapitaïowych
ib rezerwowych w bankach duñskich oraz mniejszej koncentracji w czasie strat ponoszonych
przez banki. W naprawdÚ trudnej sytuacji znalazïo siÚ tylko kilka maïych i Ăredniej wielkoĂci
banków (Himmerlandsbanken, Varde Bank, maïe banki na Wyspach Faeroe) ib te otrzymaïy
umiarkowanÈ pomoc publicznÈ. Paradoksalnie – duñski sektor bankowy stanÈï wobec powaĝniejszych problemów w latach 2007–2011.
W literaturze polskiej szerokie omówienie metod rozwiÈzywania kryzysu bankowego w krajach
nordyckich moĝna znaleěÊ w opracowaniu O. Szczepañskiej i P. Sotomskiej-Krzysztofik, Kryzysy finansowe w krajach skandynawskich, NBP, Materiaïy i Studia, Zeszyt nr 216, Warszawa,
marzec 2007 r.
H. Koskenkylä, The Nordic Banking Crisis, Bank of Finland, Bulletin 8/94, s. 19 oraz
K.bGulbransen, A Norwegian…, op. cit., s. 2/6.
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(Norges Bank) dziaïaï w myĂl zasady udzielania poĝyczek jedynie tym bankom,
które majÈc problemy z pïynnoĂciÈ speïniaïy wymogi kapitaïowe. Istota podziaïu
zadania polegaïa wiÚc na zapewnieniu speïnienia wymogów kapitaïowych banków
przez rzÈd, a ich pïynnoĂci przez bank centralny15. Norweski parlament, Storting,
zaaprobowaï propozycjÚ rzÈdu, by znacjonalizowane banki mogïy byÊ przedmiotem reprywatyzacji, jednakĝe rozpoczÚcie tego procesu zaplanowano zbwieloletnim
opóěnieniem, a jego przebieg miaï byÊ stopniowy.
W Finlandii pierwszym bankiem, który zostaï poddany dziaïaniom antykryzysowym fiñskiego banku centralnego (Suomen Panki) byï Skopbank – bank zrzeszajÈcy kilkadziesiÈt maïych banków oszczÚdnoĂciowych. Jego trudna sytuacja wynikaïa
– miÚdzy innymi – z objÚcia wiÚkszoĂciowych udziaïów w grupie przemysïowej
Tampella Oy, co okazaïo siÚ inwestycjÈ caïkowicie nierentownÈ. Nadzór bankowy
juĝ w paědzierniku 1990 r. poleciï bankom oszczÚdnoĂciowym podniesienie kapitaïu
Skopbanku, a wobec niego samego przygotowaï program restrukturyzacyjny. Na
przeïomie sierpnia i wrzeĂnia 1991 r. okazaïo siÚ, ĝe programu nie uda siÚ zrealizowaÊ, a 19 wrzeĂnia zaïamaïo siÚ zaufanie do banku i stanÈï on w obliczu ostrego
braku pïynnoĂci16. W tej sytuacji – nie chcÈc dopuĂciÊ do zaïamania zaufania do caïego systemu bankowego Finlandii – bank centralny przejÈï bezpoĂredniÈ kontrolÚ
nad Skopbankiem. PrzejÚcie Skopbanku przez Bank Finlandii byïo dziaïaniem doraěnym i wymuszonym przez okolicznoĂci. Póï roku póěniej rzÈd zdecydowaï siÚ na
wyposaĝenie banków w dodatkowy kapitaï za poĂrednictwem uprzywilejowanych
certyfikatów kapitaïowych, z których skorzystaïy praktycznie – chociaĝ w róĝnym
stopniu – wszystkie banki kraju17. A w kwietniu 1992 r. utworzony zostaï RzÈdowy
Fundusz Gwarancyjny (Government Guarantee Fund – GGF), który mógï nabywaÊ
akcje banków, udzielaÊ im poĝyczek i gwarancji, a takĝe innych form wsparcia.
Wbczerwcu 1992 r. nowo powstaïy Fundusz odkupiï Skopbank od Banku Finlandii.
W tym samym miesiÈcu zasiliï kapitaïowo grupÚ 41 banków oszczÚdnoĂciowych
ibpoïÈczyï je w Bank OszczÚdnoĂciowy Finlandii (Savings Bank of Finland – SBF),
a nastÚpnie przeksztaïciï ten bank w spóïkÚ akcyjnÈ, w której objÈï wiÚkszoĂciowy
pakiet akcji. W procesie tej fuzji dotychczasowi wïaĂciciele poïÈczonych banków,
którymi byïy fiñskie fundacje banków oszczÚdnoĂciowych, utracili prawa do akcji18.
Rok póěniej zdrowe aktywa Banku OszczÚdnoĂciowego Finlandii zostaïy sprzedane
jego gïównym konkurentom, a aktywa nieregularne przeniesiono do pañstwowej
firmy zarzÈdzajÈcej aktywami niskiej jakoĂci (Arsenal Ltd.).

15
16
17
18

Ibidem, s. 3/6.
P. Nyberg, V. Vihriälä, The Finnish Banking Crisis and Its Handling, Bank of Finland Discussion Papers, No. 7/94, s. 21.
Ibidem, s. 28.
B. Drees, C. Pazarbasioglu, The Nordic…, op. cit., s. 46-47.
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W Szwecji pierwsze objawy kryzysu finansowego daïy siÚ odczuÊ latem 1990 r.
w konsekwencji gïÚbokiego spadku cen akcji i nieruchomoĂci. Podmiotem, który
finansowaï transakcje w zakresie obrotu nieruchomoĂciami i jako pierwszy zawiesiï
dokonywanie wypïat, byïa firma Nyckeln. NastÚpnie w podobnej sytuacji znalazïa
siÚ dziaïajÈca w tym samym sektorze firma Gamlestaden, której firma-matka nie
byïa w stanie zapewniÊ odpowiedniego wsparcia kapitaïowego i zbyïa swoje udziaïy na rzecz Nordbanken, którego wiÚkszoĂciowym akcjonariuszem byïo pañstwo
szwedzkie. PrzejÚcie sïabej kapitaïowo firmy Gamlestaden wywoïaïo zbkolei gïÚbokie problemy w samym Nordbanken, a to w poïÈczeniu ze znacznymi rozmiarami
kredytów straconych zmusiïo wiÚkszoĂciowego akcjonariusza do objÚcia dodatkowej
emisji akcji jesieniÈ 1991 r. WiosnÈ 1992 r. rzÈd, zmierzajÈc do wiÚkszej swobody dziaïañ w zakresie restrukturyzacji Nordbanken, odkupiï jego wszystkie akcje
od pozostaïych akcjonariuszy. NastÚpnie z Nordbanken wydzielono nieregularne
aktywa i utworzono zarzÈdzajÈcÈ nimi firmÚ Secrum; zdrowe aktywa pozostaïy
wbbanku. Na przeïomie lat 1991/1992 tylko poĝyczki i gwarancje rzÈdowe pozwoliïy uchroniÊ równieĝ przed upadïoĂciÈ Forsta Sparbanken. We wrzeĂniu 1992 r.
utraciïa adekwatnoĂÊ kapitaïowÈ i zostaïa zagroĝona niewypïacalnoĂciÈ Grupa
Gota, w skïad której wchodziï Gota Bank, czwarty co do wielkoĂci bank Szwecji. By
podtrzymaÊ zaufanie do sektora bankowego rzÈd Szwecji przejÈï Gota Bank wraz
ze wszystkimi jego zobowiÈzaniami, natomiast w stosunku do jego spóïki-matki,
Gota AB, zostaïa ogïoszona upadïoĂÊ19. Jak piszÈ F. Ostrup, L. Oxelheim i C. Wihlborg: Wbprzypadku prywatnego Gota Bank, akcjonariusze nie podlegali ochronie.
Po niepowodzeniu sprzedaĝy banku jako caïoĂci pañstwo przejÚïo go za jednÈ koronÚ. RzÈd chciaï demonstracyjnie pokazaÊ, ĝe akcjonariusze nie bÚdÈ chronieni20.
Wbgrudniu 1992 r. specjalna ustawa przyjÚta przez szwedzki parlament zapewniïa
ogólne gwarancje dla deponentów i innych wierzycieli banków i upowaĝniïa rzÈd
do udzielania pomocy bankom w postaci poĝyczek, gwarancji i wniesienia kapitaïu.
Wbmaju 1993 r. utworzono Bank Support Authority (UrzÈd Wsparcia Banków), który w dalszym okresie udzieliï pomocy S-E-Banken (najwiÚkszemu bankowi kraju),
Foreningsbanken i Sparbanken Sverige.
Niezaleĝnie od róĝnic, jakie wystÈpiïy w zarzÈdzaniu kryzysem w poszczególnych krajach nordyckich (wiÚksza rola rzÈdu lub banku centralnego, wydzielenie
zïych aktywów i tworzenie firm zarzÈdzajÈcych nimi („bad banks”) lub rezygnacja
z tego rozwiÈzania, odmienne momenty powoïania wyspecjalizowanych funduszy
lub urzÚdów wspierajÈcych banki), jedna cecha w tym procesie wydaje siÚ wspólna:
koszt rozwiÈzania kryzysu nie zostaï przerzucony wyïÈcznie na barki podatników,
lecz obciÈĝyï równieĝ dotychczasowych wïaĂcicieli banków. Odpisanie na pokry19
20

16

Ibidem, s. 43.
F. Ostrup, L. Oxelheim, C. Wihlborg, Origins and Resolution of Financial Crises: Lessons from
the Current and Northern European Crises, „Asian Economic Papers” 8:3, 2009, s. 206.
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cie strat caïego kapitaïu akcyjnego zagroĝonych banków w Norwegii, utrata praw
do akcji Savings Bank of Finland po stronie fundacji banków oszczÚdnoĂciowych
wbFinlandii, ogïoszenie upadïoĂci Gota AB w Szwecji – wszystko to byïy dziaïania,
które przynajmniej czÚĂÊ materialnej odpowiedzialnoĂci za kryzys umiejscowiïy po
stronie wïaĂcicieli banków. Wydaje siÚ, ĝe nie pozostaïo to bez wpïywu na funkcjonowanie nordyckich sektorów bankowych w kolejnych latach.

3. FUNKCJONOWANIE BANKÓW NORDYCKICH W OKRESIE
GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
Do najwiÚkszych banków krajów nordyckich naleĝÈ: Nordea (Finlandia), Danske Bank (Dania), DnB (Norwegia), Handelsbanken, SEB oraz Swedbank (Szwecja). Z wyjÈtkiem dwóch najwiÚkszych spoĂród tych banków – Nordei i Danske
Bank, których aktywa znaczÈco odbiegajÈ w górÚ – pozostaïe banki zarzÈdzajÈ
aktywami o wartoĂci 200 mld–250 mld euro.
Rysunek 1. Aktywa najwiÚkszych banków Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji
na koniec 2010 r. (w mld euro)
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Dane: raporty finansowe banków – Danske Bank 2010, s. 6, Raport Grupy DnB 2010, s. 27; Financial Stability Report, s. 34. Kursy EUR/NOK, EUR/DKK, EUR/SEK na 31 grudnia 2010 r.

Obecna struktura wïasnoĂciowa w bankach nordyckich, znaczÈco zmodyfikowana w wyniku dziaïañ antykryzysowych lat 90., róĝni siÚ od spotykanej w pozostaïych krajach Europy. Daje siÚ zauwaĝyÊ istotny udziaï sektora publicznego
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w akcjonariacie, a zarazem akcjonariat ten cechuje siÚ rozproszeniem – gïówny
udziaïowiec nie posiada zazwyczaj wiÚcej niĝ okoïo 20% akcji21. NajwiÚksza grupa
bankowa z krajów nordyckich – Nordea – ma gïównego akcjonariusza w postaci
funduszu Sampo (20% akcji), a fundusz ten kontrolowany jest z kolei przez fundusz
rzÈdu fiñskiego – Solidium. W akcjonariacie istotnÈ pozycjÚ ma takĝe Skarb Pañstwa Szwecji, który posiada 13,5% akcji grupy Nordea. Nad Danske Bank sprawuje
kontrolÚ grupa Mearsk (23%), a drugim znaczÈcym udziaïowcem w tym banku
jest fundusz Realdania22 (10%). Bank DnB jest z kolei kontrolowany przez Skarb
Pañstwa Norwegii (34%). Szwedzkie banki natomiast sÈ w posiadaniu prywatnych
funduszy inwestycyjnych. Industrivarden AB posiada nieco ponad 10% kapitaïu
wbHandelsbank, równieĝ 10% kapitaïu tego banku jest w posiadaniu fundacji Oktogonen23. Gïównym udziaïowcem banku SEB jest szwedzki fundusz inwestycyjny
Investors AB (20%). WĂród akcjonariuszy Swedbanku dominuje szwedzka grupa
ubezpieczeniowa Folksam (ok. 9%).
Rynek bankowy w krajach nordyckich wydaje siÚ byÊ doĂÊ specyficzny takĝe dlatego, ĝe mimo umiÚdzynarodowienia jednoczeĂnie jest zdominowany przez banki
wywodzÈce siÚ obszaru regionu, a wiÚc z krajów nordyckich. W Finlandii aktywa
bankowe kontrolowane przez kapitaï zagraniczny wynoszÈ prawie 20%, ale udziaï
kapitaïu z krajów nienordyckich to w aktywach fiñskiego sektora bankowego niewiele ponad 5% (fakt wysokiego udziaïu kapitaïu zagranicznego w aktywach bankowych Finlandii moĝna poza tym tïumaczyÊ specyfikÈ banku Nordea, którego
wspóïwïaĂcicielami sÈ zarówno fiñski, jak i szwedzki skarb pañstwa). Podobnie
jest w Norwegii, gdzie udziaï aktywów bankowych kontrolowanych przez kapitaï
zagraniczny wynosi ponad 40%, ale na kraje nienordyckie przypada tylko 2,9%;
wbDanii, gdzie podobne proporcje wynoszÈ 35% oraz 10%, a takĝe w Szwecji, gdzie
odpowiednio mamy prawie 30% oraz 1,6% (patrz rysunek 2).

21
22
23
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Na podstawie ěródeï internetowych relacji inwestorskich poszczególnych banków.
Realdania Funden jest organizacjÈ quasi non-profit, która wspiera m.in. projekty architektoniczne.
Oktogonen jest fundacjÈ, która przekazuje czÚĂÊ zysku pracownikom Handelsbanku.
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Rysunek 2. Struktura wïasnoĂciowa nordyckich sektorów bankowych
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½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych: FNO (Finance Norway), Swedish Bankers’ Association, Narodowy Bank Danii oraz raport financial stability 2012 – National Bank of Denmark, s. 126.
Dane dla Finlandii: Narodowy Bank Finlandii, Federation of Finish Financial Service (Finish Banking in 2011), raporty banków. W populacji banków fiñskich nie uwzglÚdniono Forex Bank (brak
danych dotyczÈcych rynku fiñskiego). The Nordic Investment Bank zaliczono jako bank nordycki.

Banki nordyckie, operujÈc gïównie w krajach nordyckich, systematycznie rozszerzajÈ jednak dziaïalnoĂÊ takĝe na inne kraje. Banki szwedzkie obierajÈ kierunek
ekspansji na kraje nadbaïtyckie, Danske Bank udziela kredytów w Irlandii, Nordea
natomiast jest aktywna takĝe w Polsce i w Rosji. Znamienne jest to, ĝe straty na
kredytach, poniesione przez banki z krajów nordyckich w czasie obecnego kryzysu
finansowego, zwiÈzane byïy w znaczÈcym lub nawet przewaĝajÈcym stopniu z ich
dziaïalnoĂciÈ poza granicami obszaru nordyckiego.
Tabela 3. Gïówne ěródïa strat w odniesieniu do kredytów dla podmiotów
gospodarczych w wybranych bankach nordyckich w 2009 roku (w %)
Bank

Kraje
baïtyckie

Irlandia/
Irlandia
Póïnocna

90

1,6

7,8

57,6

12,1

29,5

Kraje
nordyckie

Ukraina/
Rosja

Danske Bank
Udzielone kredyty w danym
regionie/kredyty ogóïem
Udziaï strat na kredytach
w danym regionie/straty
na kredytach ogóïem
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Bank

Kraje
nordyckie

Kraje
baïtyckie

Irlandia/
Irlandia
Póïnocna

Ukraina/
Rosja

Swedbank
Udzielone kredyty w danym
regionie/kredyty ogóïem

69

12

1,5

Udziaï strat na kredytach
w danym regionie/straty
na kredytach ogóïem

6,8

60

31,6

Udzielone kredyty w danym
regionie/kredyty ogóïem

61

11

Udziaï strat na kredytach
w danym regionie/straty
na kredytach ogóïem

13

79

SEB

½ródïo: roczne raporty finansowe banków za 2009 r.

W tabeli 3 pokazano ěródïa strat na kredytach podczas obecnego kryzysu. Portfele kredytów w przedstawionych bankach nordyckich skïadajÈ siÚ gïównie zbkredytów, które zostaïy udzielone w krajach nordyckich i stanowiÈ one 60–90% caïego
portfela kredytowego. Mimo to straty notowane na kredytach w omawianych bankach pochodzÈ gïównie z dziaïalnoĂci w krajach nienordyckich. W bankach: SEB
oraz Swedbank najwiÚksze straty zanotowano w krajach baïtyckich – 60–79% przy
stosunkowo niewielkiej skali dziaïalnoĂci w tych krajach (11–12% wartoĂci udzielonych kredytów w kredytach ogóïem). ½ródïem strat okazaïa siÚ takĝe dziaïalnoĂÊ
Swedbanku na Ukrainie oraz w Rosji. Mimo bardzo niewielkiej skali dziaïalnoĂci
w regionie tym wygenerowano nieco ponad 30% strat na kredytach (gïównie na
Ukrainie). Inaczej ksztaïtuje siÚ sytuacja Danske Banku, tutaj znaczÈce straty na
kredytach zanotowano gïównie w Danii, a takĝe dziaïalnoĂÊ w Irlandii oraz Irlandii
Póïnocnej przyniosïa znaczÈce straty (okoïo 30%).
W celu porównania aktualnej kondycji banków nordyckich z kondycjÈ ich odpowiedników w krajach Europy Zachodniej zostanÈ zestawione wskaěniki obrazujÈce
poziom kapitaïu wïasnego, uzyskiwany zwrot na kapitale (ROE) oraz efektywnoĂÊ operacyjnÈ (C/I) najwaĝniejszych banków z krajów nordyckich oraz duĝych
banków strefy euro (grupa kontrolna). Do analizy posïuĝÈ wskaěniki finansowe
przedstawione w raportach rocznych banków nordyckich. Dane te zostanÈ porównane z medianami odpowiednich wskaěników opublikowanych przez Europejski
Bank Centralny w Financial Stability Review 2011 – Statistical Annex. W aneksie
20
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tym przedstawiono wyniki dla osiemnastu duĝych grup bankowych ze strefy euro
(grupa kontrolna)24.
Sektor bankowy w krajach nordyckich w 2010 r. wyróĝniaï siÚ wyraěnie wyĝszym wskaěnikiem Core Tier 1 od innych banków krajów Europy Zachodniej (zob.
rysunek 3). Jedynie bank DnB znajdowaï siÚ poniĝej mediany tego wskaěnika
wbbankach ze strefy euro.
Rysunek 3. Tier 1 wybranych banków nordyckich i w grupie kontrolnej
(Me-EBC-euro) w 2009 roku
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½ródïo: raporty roczne banków oraz Financial Stability Review 2011 – Statistical Annex.

Zwrot na kapitale wïasnym banków nordyckich w czasie obecnego kryzysu finansowego okazaï siÚ lepszy w wiÚkszoĂci analizowanych przypadków w porównaniu z grupÈ kontrolnÈ (bankami strefy euro). SytuacjÚ tÚ moĝna wytïumaczyÊ
stosunkowo niewielkimi stratami z tytuïu kredytów w samych krajach nordyckich.
Jednak trzy spoĂród analizowanych banków odnotowaïy znaczÈcy spadek zwrotu
na kapitale, który zostaï spowodowany przez kryzys – SEB, Swedbank oraz Danske
Bank (zob. rysunek 4). W przeciwieñstwie do kryzysu lat 90. pogorszenie wyników
finansowych nie byïo spowodowane spadkiem koniunktury na rodzimych rynkach,
lecz stratami generowanymi przez oddziaïy zagraniczne banków nordyckich. WyïÈczajÈc wpïyw strat na rynkach zagranicznych, najwiÚksze banki Danii, Szwecji, Norwegii oraz Finlandii notowaïy wiÚkszÈ rentownoĂÊ niĝ mediana w grupie
24

Mimo ĝe w grupie kontrolnej znajduje siÚ bank Noreda, nie wpïywa to istotnie na wyniki badania.
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kontrolnej. Banki nordyckie, w których wyniki nie byïy obciÈĝone przez straty
poniesione w zagranicznych oddziaïach, uzyskiwaïy w 2009 roku wiÚkszy zwrot
na kapitale wïasnym niĝ poïowa analizowanych banków ze strefy euro. Naleĝy
takĝe zaznaczyÊ, ĝe niektóre banki nordyckie zanotowaïy mniejszÈ rentownoĂÊ
wb2011br. niĝ w roku poprzednim. Jest to wynikiem wiÚkszych wymogów kapitaïów
wïasnych, które stawiajÈ instytucje nadzorujÈce rynek bankowy w krajach nordyckich.
Rysunek 4. Zwrot na kapitale wïasnym w wybranych grupach bankowych
krajów nordyckich oraz w grupie kontrolnej (Me-EBC-Euro)
%
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½ródïo: roczne raporty banków, financial stability review, op. cit., s. 29–30. Dla 2011 r. na podstawie
analizowanych wyników za pierwszÈ poïowÚ 2011 r.

Kolejnym analizowanym wskaěnikiem jest efektywnoĂÊ operacyjna banków
(C/I). Sektor bankowy w krajach nordyckich po doĂwiadczeniu kryzysu w latachb90.
systematycznie poprawiaï efektywnoĂÊ operacyjnÈ. Juĝ w 2004 r. wskaěnik C/I
wb bankach nordyckich ksztaïtowaï siÚ na poziomie 54% wobec 60% w bankach
wb strefie euro. W tamtym okresie wyĝszy takĝe byï zwrot na kapitale wïasnym
banków nordyckich i wynosiï 17,6% wobec 11,7% w krajach strefy euro25.
W latach 2009–2011 jedynie bank SEB notowaï mniejszÈ efektywnoĂÊ operacyjnÈ niĝ mediana w grupie kontrolnej (zob. rysunek 5).

25

22

Nordic Banking Structures…, op. cit.
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Rysunek 5. Wskaěnik C/I w wybranych bankach nordyckich oraz grupie
kontrolnej (Me-EBC-Euro)
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½ródïo: raporty roczne banków, financial stability review, op. cit., s. 29–30.

WNIOSKI
KonkluzjÈ powyĝszych rozwaĝañ moĝe byÊ stwierdzenie, ĝe niezwykle dotkliwe doĂwiadczenie kryzysowe, przez jakie przeszedï nordycki sektor bankowy na
poczÈtku lat 90. ubiegïego stulecia, odcisnÚïo piÚtno zarówno na jego strukturze
wïasnoĂciowej, jak i na sposobie prowadzenia biznesu. W efekcie banki nordyckie
wydajÈ siÚ dzisiaj bezpieczniejszymi i bardziej przewidywalnymi uczestnikami rynku niĝ ich odpowiedniki w strefie euro. Zwracanie przez te banki uwagi na wïaĂciwy poziom kapitalizacji reprezentuje postawÚ, której naĂladowanie moĝe stanowiÊ
podstawowe narzÚdzie w przezwyciÚĝaniu aktualnego kryzysu finansowego.
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Abstract
The paper analyses the financial condition of Nordic banks in the period of the
global financial crisis of 2007–2011. The condition of the Nordic banks compared
favourably with large banks domiciled in other parts of Europe. It seems that the
basis for their current balanced policy (prudent capital and liquidity management)
to a large extent resulted from the difficult experience of the Nordic banking crisis
of 1990–1993.
Key words: the Nordic banking sector, global financial crisis, Nordic banking
crisis 1990–1993
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