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III Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych  

w Krajach Europy Środkowowschodniej 

30 listopada – 1 grudnia 2006 r. 
Podsumowanie 

 

Sposób finansowania kredytów hipotecznych wynikający ze strategii poszczególnych banków ma 
zdecydowany wpływ na różnorodność oferty kredytów hipotecznych oraz ich ceny. Inicjatywy 
zmierzające do integracji rynków pierwotnych kredytów hipotecznych mają wpływ na 
różnorodność i ceny kredytów oferowanych na tych rynkach. Natomiast inicjatywy zmierzające do 
integracji rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych mają wpływ na dostępność tych kredytów 
na rynku pierwotnym.  

W krajach środkowoeuropejskich powinno zapanować przekonanie, iż integracja rynków 
finansowania kredytów hipotecznych może wpływać na poprawę ich efektywności. Jej zwiększenie 
jest jednoznaczne ze zwiększeniem płynności rynków finansowania kredytów i dywersyfikacją 
ryzyka. Zwiększenie efektywności oznacza także niższe koszty kredytów hipotecznych dla klientów 
w całej Europie. Można ją osiągnąć poprzez redukcję kosztów i poprawę zarządzania kapitałem.  

Integracja rynku kredytów hipotecznych umożliwi kredytodawcom utworzenie większych i bardziej 
zdywersyfikowanych puli aktywów, które mogą być refinansowane w oderwaniu od lokalnego 
rynku depozytów, przy niższych kosztach. Powinno to pozwolić na rozłożenie kosztów stałych 
kredytodawców na większą liczbę źródeł finansowania. Z drugiej strony, większa dostępność 
portfeli dla instytucji je refinansujących także prowadzi do lepszego rozłożenia kosztów stałych, co 
bezpośrednio przekłada się na niższe koszty spłaty kredytów przez kredytobiorców.  

Integracja rynku kredytów hipotecznych ma także pozytywny wpływ na rozwój konkurencyjności 
pomiędzy kredytodawcami. 

Wszystkie te elementy powodują, iż kredytodawcy poddani są coraz większym wymogom 
związanymi z obniżką marży oraz kosztów. Europejscy kredytodawcy zaczęli stosować nowe 
techniki dla zwiększenia udziału w rynku i zysków, ograniczenia swojej ekspozycji na ryzyko i 
poprawę efektywności.  

Jednym z najtańszych źródeł finansowania kredytów hipotecznych są depozyty. Jednakże ta forma 
finansowania dostępna jest przede wszystkim kredytodawcom z rozbudowaną siecią oddziałów. 
Wymaga ona specjalnych technik zarządzania aktywami i pasywami z uwagi na niedopasowanie 
długości kredytów i finansujących je depozytów. Dodatkowo na niektórych rynkach mamy do 
czynienia jeżeli nie ze spadkiem wartości depozytów, to przynajmniej z brakiem wzrostu. Pomimo 
takiej sytuacji w większości krajów Unii Europejskiej kredyty hipoteczne finansowane depozytami 
stanowią 60 proc. wszystkich kredytów.  

Szacuje się, iż wartość kredytów refinansowanych listami zastawnymi wynosi 17, proc., a papierami 
wartościowymi zabezpieczanymi mieszkaniowymi kredytami hipotecznymi (RMBS) – 17 proc. 
(pozostałe kredyty hipoteczne finansowane są niezabezpieczonymi kredytami). Ich udział stałe 
wzrasta. Także dzięki rozwojowi takich źródeł refinansowania, jak: sprzedaż portfelowa kredytów 
(whole loans sales) i czasowych hurtowni kredytowych (temporary warehousing facilities). Jak 
widać, na ryku kapitałowym mamy do czynienia z różnymi instrumentami pozwalającymi 
refinansować kredyty hipoteczne: tradycyjne i strukturyzowane listy zastawne, papiery 
wartościowe zabezpieczane mieszkaniowymi kredytami hipotecznymi (emitowane przez specjalną 
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instytucję do tego powołaną – SPV), papiery strukturyzowane z użyciem krótko-terminowych 
przepływów gotówkowych – term cash, czy też syntetyczne. 

Europejskie Emisje 
Sekurytyzacyjne według Rodzaju

Europejskie Emisje Sekurytyzacyjne według Rodzaju Zabezpieczenia 2006:Q3  YTD

Zabezpieczane Dłużne Instrumenty - CDO

17.2%

CMBS

12.1%

Należności3

1.7%

Kredyty samochodowe

1.7%

Leasing2

1.1%

Należności Kart Kred.

1.0%

Inne

5.6%

Kredyty1

6.3%

RMBS

53.2%

1 W tym lewarowane, komercyjne, konsumenckie, korporacyjne i inne kredyty
2 W tym wyposażenie i inne przedmioty leasingu
3 W tym: rachunki bankowe, ochrona zdrowia, ubezpieczenie i inne należności

Źródło: Dealogic, Thomson Financial, J.P. Morgan Securities Inc., Structured Finance International

Razem: €283 mld

 

Przykładowe, syntetyczne porównanie charakterystyki poszczególnych rodzajów instrumentów 
finansowania i refinansowania wierzytelności hipotecznych jest następujące: 

 

 
Charakterystyk
a produktu 

Rodzaj 
aktywów 

Finansowani
e 

Przepisy 
MSR 

Uwolnienie 
kapitału 
regulacyjneg
o 

Baza 
inwestorów 

Depozyty 
Depozyty 
bankowe 

Nielimitowane 100% W bilansie Nie Detaliczni 

Czasowe 
Hurtownie 
Kredytowe 

Aktywa 
podlegające 
sekurytyzacji 

Aktywa 
podlegające 
sekurytyzacji 

Możliwość 
refinansowani
a transzą 
kredytową 

Zależy Zależy 
Instytucjonaln
i 

Niezabezpieczo
ne instrumenty 
dłużne 

Instrumenty 
dłużne banku 

Nielimitowane 100% Bilansowe Nie 
Detaliczni i 
instytucjonaln
i 

Pełna sprzedaż 
kredytów 

Sprzedaż Nielimitowane 100% Pozabilansowy Tak 
Instytucjonaln
i 

Tradycyjne listy 
zastawne 

Zabezpieczone 
instrumenty 
dłużne 

 Limitowane Bilansowe Nie 
Instytucjonaln
i 

Strukturyzowa
ne listy 
zastawne 

Zabezpieczone 
instrumenty 
dłużne 

 Limitowane Zależy Nie 
Instytucjonaln
i 

RMBS Sprzedaż 
Aktywa 
podlegające 
sekurytyzacji 

100% minus 
zatrzymana 
transza 

Zależy Zależy 
Instytucjonaln
i 
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Term Cash 
RMBS 

Sprzedaż 
Aktywa 
podlegające 
sekurytyzacji 

100% minus 
zatrzymana 
transza 

Zależy Zależy 
Instytucjonaln
i 

Syntetyczne 
RMBS 

Samofinansujące 
się z transferem 
ryzyka 

Brak 
ograniczeń 
prawnych 

Częściowe Bilansowe Zależy 
Instytucjonaln
i 

Źródło: European Securitisation Forum. 

Istotne elementy rynku pierwotnego dla rozwoju transakcji sekurytyzacyjnych 

Uczestnicy III Kongresu wskazywali na warunki rozwoju rynku wtórnego wierzytelności 
hipotecznych. Są one przedstawione poniżej w sposób usystematyzowany.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Litwa

Łotwa

Wielka Brytania

Finlandia

Polska

Irlandia

Frnacja

Austria

Szwajcaria

Niemcy

Hiszpania

Węgry

Szwecja

Czechy

Dania

� Rynek listów zastawnych jest tak 
samo zróżnicowany jak rynek 
pierwotny kredytów hipotecznych.

� W Danii większość kredytów 
hipotecznych finansowana jest z emisji 
listów zastawnych (≥ 90%). 

� Węgry i Republika Czeska są
jedynymi nowymi członkami Unii w 
dużym stopniu refinansującymi kredyty 
hipoteczne listami zastawnymi. 

� W Hiszpanii rynek kredytów rozwija się
stabilnie i odpowiednio rośnie rola 
listów zastawnych jako instrumentu ich 
finansowania.

� Wartość emisji listów zastawnych 
osiągnęła 17.6% wartości zadłużenia 
z tytułu kredytów hipotecznych, a 
RMBS 11% (dane z ESF.

Listy zastawne jako % zadłużenia
z tytułu kredytów hipotecznych

Źródło: Europejska Federacja Hipoteczna

 

Wcześniejsza spłata 

Jednym z podstawowych rodzajów ryzyka branych pod uwagę w transakcjach sekurytyzacyjnych 
jest ryzyko wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Przede wszystkim kredytobiorcy decydują 
się na wcześniejszą spłatę kredytu w wyniku zmiany warunków ekonomicznych w trakcie trwania 
długoterminowego kredytowania. Z uwagi na okres spłaty kredytu, trudno przewidzieć zmiany 
warunków ekonomicznych.  

Wcześniejsza spłata może wywołać różne konsekwencje dla kredytodawcy i dla inwestora 
nabywającego papiery wartościowe zabezpieczane tymi kredytami. Inne konsekwencje występują w 
przypadku kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, a inne dla kredytów o 
oprocentowaniu zmiennym.  

W przypadku spadku stóp procentowych mamy do czynienia z wcześniejszymi spłatami kredytów o 
stałym oprocentowaniu, a gdy stopy rosną, maleją wskaźniki wcześniejszych spłat.  

Natomiast w przypadku kredytów o zmiennej stopie oprocentowania, z którymi są najczęstsze w 
krajach Europy Środkowowschodniej, zmiana oprocentowania stóp bazowych ma mniejszy wpływ 
na wysokość wskaźników wcześniejszych spłat. Bardziej istotne są warunki konkurencyjne i 
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wprowadzanie nowych produktów na rynku, które także w pewnym stopniu mogą mieć wpływ na 
wcześniejsze spłaty kredytów o stałym oprocentowaniu.  

Z punktu widzenia inwestora posiadającego w swoim portfelu listy zastawne lub RMBS najbardziej 
istotna jest właściwa kalkulacja długości życia papieru wartościowego. W przypadku wcześniejszej 
spłaty kredytu przez kredytobiorcę podmiot emitujący może wcześniej niż to było zaplanowane 
wykupić papier dłużny. To jest poważny problem w transakcjach sekurytyzacyjnych, ponieważ 
otrzymując środki w innym terminie niż zakładał, inwestor może mieć do czynienia z mniej 
korzystnymi warunkami ekonomicznymi, co ograniczać może oczekiwane przychody z reinwestycji 
tych środków.  

Tym samym, w przypadku opcji wcześniejszej spłaty, mamy do czynienia jednocześnie z korzyścią i 
kosztem. W tej samej transakcji dla jednych uczestników wcześniejsza spłata może być korzyścią, 
podczas gdy dla innych kosztem. I może okazać się, iż ryzyko reinwestycji jest poważniejsze niż 
ryzyko kredytowe.  

Doświadczenia międzynarodowe w traktowaniu wcześniejszych spłat są bardzo różne. W takich 
krajach, jak USA czy Dania konsumenci mają bezwarunkowe prawo do wcześniejszych spłat, ale 
wiąże się to z dodatkowymi kosztami - opłatą: w przypadku 30-letnich kredytów o stałym 
oprocentowaniu koszt może kształtować się na poziomie od 40. do 100. punktów bazowych 
rocznie. Opłata ma za zadanie zrekompensowanie strat, jakie może ponieść kredytodawca i 
inwestor z tytułu wcześniejszej spłaty. W przypadku kredytów, które nie mogą być wcześniej 
spłacone, kredytobiorca w Danii może „wykupić” tę klauzulę poprzez dostarczenie nabytej na rynku 
kapitałowym opcji odpowiadającej stanowi zadłużenia.  

Z tego też względu w niektórych krajach europejskich wprowadzono ograniczenie wcześniejszej 
spłaty kredytu, co bezpośrednio przekłada się na niższe oprocentowanie (mniejsze ryzyko 
przedpłaty). Stosowane jest także włączanie do opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu wartości 
utraconych zysków z tytułu obsługi kredytu. Na przykład w Niemczech prawo do wcześniejszej 
spłaty nabywa się po 10. latach spłacania kredytu.  

W różnych krajach stosowana jest różna filozofia podejścia do wcześniejszych spłat. Jedna opiera 
się na zasadzie kontraktu pomiędzy stronami, przy czym kredytodawca ma prawo wyłączenia tego 
elementu z umowy o kredyt hipoteczny, czyli wprowadzenia zakazu wcześniejszych spłat. Druga 
filozofia wskazuje na obowiązek włączenia takich zapisów w umowie kredytowej, a wcześniejsze 
spłaty mogą mieć miejsce pod pewnymi warunkami. Warunki te, właściwie zapisane i określone, 
pozwalają na odpowiednią wycenę papierów zabezpieczanych tymi kredytami oraz na właściwy 
poziom utrzymania klientów w portfelu. Ale jednocześnie należy mieć na względzie wolność 
wyboru klienta, a wprowadzając warunki, jest ona ograniczona. 

Umożliwienie klientowi rezygnacji z bezwarunkowego ograniczenia wcześniejszych spłat powinno 
być powszechnym rozwiązaniem – klient będzie decydował, czy korzystać z niższego 
oprocentowania, czy też z wyższych kosztów obsługi kredytu, jeżeli taki zapis znajdzie się w 
umowie kredytowej.  

Prawo do wcześniejszej spłaty ograniczane jest poprzez wprowadzenie w różnych europejskich 
jurysdykcjach prowizji kompensacyjnej, albo opłaty. 

Prowizja kompensacyjna stosowana jest w takich krajach, jak Holandia, Luksemburg, Austria, 
Irlandia, Niemcy i Szwecja. Jest ona określana na podstawie szacunku straty kredytodawcy z tytułu 
niespłaconych odsetek kredytowych. Prowizja kompensacyjna powinna pokryć zarówno stratę z 
tytułu reinwestycji, jak również nieuzyskane dochody z obsługi kredytu. Jej wysokość, w zależności 
od zastosowanej w danym kraju formuły, określana jest na podstawie porównania odsetek kredytu 
i aktywów banku lub porównania oprocentowania aktywów i zobowiązań banku.  
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Zapisane w umowach kredytowych opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty stosowane są w Wielkiej 
Brytanii, Francji, Portugalii i Hiszpanii. Wysokość opłaty jest niezależna od straty poniesionej 
przez kredytodawcę.  

Wprowadzana w życie regulacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych (IFRS 
7) wymaga, aby kredytodawcy szacowali terminy zapadalności instrumentów finansowych. Tym 
samym wymagane będzie modelowanie wcześniejszych spłat w celu przedstawienia inwestorom 
ekspozycji ryzyka z tym związanego. W tym celu potrzebne będzie szacowanie, pod kątem 
przepływów pieniężnych generowanych przez kredyty i listy zastawne oraz papiery dłużne 
zabezpieczane pulą kredytów hipotecznych, prawdopodobieństwa wystąpienia wcześniejszej spłaty. 
W sytuacji, gdy agencja ratingowa przywiązuje obecnie większą wagę do oceny kredytów 
stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych niż do ratingu samego emitenta, z punktu widzenia 
inwestora ważniejszą staje się umiejętność rozumienia struktury puli kredytów. Znaczenia nabiera 
transparentność i zrozumienie składników puli kredytów.  

Z punktu widzenia kredytobiorcy korzystne byłoby, aby w umowie kredytowej był zapis o prawie do 
wcześniejszej spłaty. Mógłby on wówczas zrezygnować z niego i uzyskać lepsze warunki kredytowe. 
Prowizja kompensacyjna byłaby przy tym prawnie dozwolona, pokrywając straty kredytodawcy. W 
przypadku braku prowizji lub opłat, kredytodawcy powinni mieć dobre instrumenty do oceny 
ryzyka wcześniejszej spłaty. 

Wycena nieruchomości 

Wycena nieruchomości stanowi krytyczny element oceny jakości zabezpieczenia przy udzielaniu i 
finansowaniu kredytu hipotecznego.  

Dysponując odpowiednią wyceną nieruchomości, kredytodawca może stosować preferencyjne wagi 
ryzyka dla kredytów hipotecznych, co przekłada się na wymogi kapitałowe. Zapisy zawarte w 
Dyrektywie Wymogów Kapitałowych mają wymuszać stworzenie profesjonalnych systemów 
wyceny nieruchomości i przystosowanie istniejących systemów do nowych wymogów. Chodzi w 
nich przede wszystkim o ponowną wycenę w trakcie trwania kredytu w celu zastosowania 
preferencyjnej wagi ryzyka. 

W przypadku listów zastawnych wycena nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym oraz 
stosunek wartości tej nieruchomości do wartości kredytu (LTV) stanowią podstawowy wymóg 
zakwalifikowania kredytu jako zabezpieczenia emisji listu zastawnego. We wszystkich krajowych 
regulacjach, dotyczących emisji listów zastawnych, wycena nieruchomości traktowana jest jako 
podstawowe kryterium oceny bezpieczeństwa tego instrumentu finansowego. W większości 
przepisów prawnych w krajach Unii Europejskiej wycena nieruchomości pod kątem emisji listów 
zastawnych jest oparta o wartość bankowo-hipoteczną lub czystą wartość rynkową.  

W celem uzyskania ratingu w transakcjach sekurytyzacyjnych dla papierów wartościowych 
zabezpieczanych mieszkaniowymi kredytami hipotecznymi także wymagana jest wycena 
nieruchomości. Inaczej niż w przypadku przepisów odnoszących się do listów zastawnych, przepisy 
odnoszące się do transakcji sekurytyzacyjnych nie określają dopuszczalnej wysokości poziomu LTV 
lub wymogów procedur wyceny.  

W przypadku sprzedaży portfela kredytów, mamy do czynienia z wymogiem wyceny całego portfela 
będącego przedmiotem transakcji. 

W krajach członkowskich Unii Europejskiej stosowane są różne techniki wyceny nieruchomości. 
Można je podzielić na te, które stosują wartość rynkową lub wartość znormalizowaną – bankowo-
hipoteczną. W obu przypadkach stosowane są rożne metodologie: metoda dochodowa (z 
wynajmu), metoda odtworzeniowa lub metodo porównawcza.  
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W wielu krajach Unii zasady działania rzeczoznawcy majątkowego nie są uregulowane ustawowo. 
Tym samym zrzeszenia rzeczoznawców same określają standardy edukacyjne lub wymogi 
uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji. 

Z uwagi na znaczenie właściwej wyceny zabezpieczenia kredytów hipotecznych w transakcjach 
sekurytyzacyjnych oraz refinansowania portfeli przez emisję listów zastawnych, wydaje się celowe 
podjęcie dyskusji i przedstawienie odpowiednich rekomendacji na poziomie europejskim. 
Szczególnie prowadzenie transakcji transgranicznych będzie wymagało uregulowania zasad i 
metodologii wyceny nieruchomości, aby lokalne rozwiązania były rozpoznawalne i akceptowalne w 
transakcjach międzynarodowych. W innym przypadku taki instrument mógłby być uznany za 
niezabezpieczony i tym samym znacznie bardziej kosztowny.  

Systemy automatycznej wyceny nieruchomości mogą być stosowane w transakcjach rynku 
wtórnego wierzytelności hipotecznych pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony firm 
ratingowych. Wymaga to posiadania odpowiedniej wielkości bazy danych, z użyciem faktycznej 
wyceny. Wtedy wycena oparta o metody statystyczne będzie umożliwiała zastosowanie 
automatycznych metod wyceny. Takie podejście pozwala na odpowiednią indeksację 
nieruchomości, szczególnie w okresie po emisji papierów dłużnych, lepszą ocenę ryzyka 
związanego z relacją zadłużenia do wartości zabezpieczenia oraz zniesienie ograniczeń związanych 
z brakiem odpowiednich kwalifikacji rzeczoznawców majątkowych. 

System ewidencji hipoteki 

Powstanie i rozwój rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych w Europie mogą być 
determinowane możliwością transferowania zabezpieczenia hipotecznego między kredytodawcami. 
W niektórych krajach w celu przeniesienia hipoteki wymagany jest nowy akt notarialny (dotyczy to 
Danii, Irlandii i Polski), co wpływa na efektywność i koszty takich transakcji, stanowiąc 
jednocześnie barierę dla rynku wtórnego. Dodatkowo sprzedaż portfela kredytów hipotecznych w 
niektórych krajach Unii wymaga zawiadomienia i uzyskania zgody kredytobiorcy, co w znacznym 
stopniu komplikuje procedury administracyjne transakcji. 

Dużą niepewność co do ryzyka transakcji mogą mieć inwestorzy w Belgii, Hiszpanii, Francji, 
Portugalii i Szwecji, gdzie występują niezarejestrowane hipoteki i opłaty.  

W tej sytuacji jednoznacznie pozytywnym elementem rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych 
jest funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji ksiąg wieczystych (ewidencja nieruchomości i 
hipoteki) w formie zdematerializowanej i z elektronicznym dostępem do rejestrów, 
umożliwiających transakcje transgraniczne oraz równe traktowanie wszystkich uczestników rynku. 

Windykacja 

Różne warunki przeprowadzania windykacji w krajach Unii, długość trwania procesu windykacji 
oraz jego skuteczność, powodują niepewność w ocenie ryzyka - zarówno kredytodawcy, jak i 
inwestora nabywającego papiery dłużne.  

W krajach Unii windykacja, rozumiana jako postępowanie komornicze, może trwać od dwóch 
miesięcy do siedmiu lat. Natomiast postępowanie sądowe trwa od jednego miesiąca do dwóch lat. 
Na mocy wyroku sądowego sprzedaż zabezpieczenia może zabrać nawet siedem lat. A całkowite 
koszty postępowania windykacyjnego mogą wynieść od trzech do dziewiętnastu procent wartości 
pozostałego do spłaty zadłużenia kredytobiorcy. 

Właściwie funkcjonujący system windykacyjny pozwala na obniżenie kosztów i wspieranie 
kredytowania kredytobiorców, których możliwości udokumentowania zdolności kredytowej są 
utrudnione. Czyli, bez pewnych rozwiązań systemowych, w tym usprawnienia procedur 
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windykacyjnych, wielu kredytobiorców nie mogłoby skorzystać z tych kredytów, a kredytodawcy 
nie mieliby możliwości udzielania im kredytów.  

Ochrona danych osobowych 

Dyrektywa Unii Europejskiej (95/46/EC), a także przepisy o ochronie danych osobowych w 
poszczególnych krajach w sposób jednoznaczny określają warunki udostępniania danych 
osobowych o klientach banków. W przypadku transakcji sekurytyzacyjnych, gdzie mamy do 
czynienia z sekurytyzacją (refinansowaniem) indywidualnych kredytów mieszkaniowych, ochrona 
tych danych ma szczególne znaczenie z punktu widzenia oceny jakości zabezpieczenia (kredytu) 
papierów wartościowych, uzyskania akceptacji kredytobiorcy (z czym mamy do czynienia w Polsce 
w przypadku transakcji sekurytyzacyjnych z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych) oraz 
prawidłowości przedstawiania informacji inwestorom nabywającym papiery dłużne refinansujące 
portfele kredytów hipotecznych.  

W transakcjach sekurytyzacyjnych na rynku europejskim możliwość oceny jakości kredytu, a tym 
samym oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy jest podstawowym elementem oceny ryzyka 
kredytowego. Z tego punktu widzenia istotny jest dostęp do informacji, zarówno do tak zwanych 
„informacji negatywnych” (np. wielkość i liczba niespłaconych rat kredytowych, niedotrzymanie 
warunków umowy kredytowej przez kredytobiorcę itd.), które nie zawsze są kompletne oraz do tak 
zwanych „informacji pozytywnych” (np. aktualna wielkość zadłużenia, liczba i wielkość kredytów 
itd.). Brak dostępu do tych informacji w transakcjach transgranicznych może prowadzić do 
odrzucenia aplikacji o kredyt lub podwyższenie kosztów takiego kredytu. W obu przypadkach 
działa to na niekorzyść klientów banków. 

Zmiana zasad obsługi kredytu hipotecznego, włączenie do puli kredytów będących przedmiotem 
sekurytyzacji, transfer tej puli do spółki specjalnego przeznaczenia lub do powiernika, może wiązać 
się z powstawaniem dodatkowych kosztów administracyjnych. Jeżeli przy sprzedaży w ramach 
transakcji sekurytyzacyjnej wymagane jest uzyskanie od każdego kredytobiorcy oświadczenia o 
zgodzie na transfer lub powiadamianie go o takim transferze, koszty administracyjne mogą być 
poważnie podważyć zasadność ekonomiczną takich transakcji.  

Inwestor nabywający papiery wartościowe zabezpieczane wierzytelnościami hipotecznymi wymaga 
pełnej informacji, szczególnie przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Informacja ta może dotyczyć 
szczegółowych danych o kredytobiorcy, warunkach płatności, wskaźnikach wartości kredytu do 
wartości zabezpieczenia (nieruchomości – LTV) oraz informacji o samej nieruchomości. W żadnym 
z krajów europejskich inwestor nie ma możliwości przeprowadzenia analizy każdego z kredytów w 
puli sekurytyzacyjnej, obejmującej charakterystykę kredytu, warunki jego spłaty oraz ryzyka 
związanego wcześniejszą spłatą kredytu (takie warunki stworzone są tylko w USA). Zasady 
udostępniania takich informacji, czyli  ochrona danych osobowych, zostały określone w dyrektywie 
unijnej i nawet, gdy dane kredytobiorcy lub finansowanej kredytem nieruchomości nie są 
udostępnione – traktowane są w dalszym ciągu jako „dane osobowe”.  

Wszystkie te elementy wpływają na zwiększenie kosztów transakcji sekurytyzacyjnych, a także na 
ograniczenie płynności rynku wtórnego.  

Istotne elementy rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych dla rozwoju 
transakcji sekurytyzacyjnych 

Kraje Europy Środkowowschodniej, budując podstawy prawne i organizacyjne dla refinansowania 
portfeli kredytów hipotecznych, powinny wziąć pod uwagę niżej zaprezentowane instrumenty. 

Listy zastawne 
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Konstrukcja prawna listów zastawnych, a szczególnie warunki zabezpieczenia kredytami 
hipotecznymi, preferencyjne warunki zabezpieczenia hipotecznego, regulacje oraz wyłączenie z 
masy upadłościowej powodują, iż instrument ten coraz częściej wykorzystywany jest do 
refinansowania portfela kredytów hipotecznych. Inwestorzy widzą korzyści inwestowania w 
bezpieczne listy zastawne przy stosunkowo wysokiej stopie zwrotu.  

Zapisane w Dyrektywie Unii Europejskiej (UCITS z 1988 roku) uprzywilejowane warunki 
traktowania listów zastawnych umożliwiają funduszom inwestycyjnym nabywanie do 25 proc. 
wartości aktywów listów zastawnych jednego emitenta.  

Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II) nie uznała wprost pozycji preferencyjnej listów zastawnych, 
co powoduje, iż w kalkulacji adekwatności kapitałowej (przypisywanie odpowiednich wag ryzyka) 
są one traktowane jako niezabezpieczone obligacje bankowe. 

Z kolei Dyrektywa Wymogów Kapitałowych Unii Europejskiej uznaje uprzywilejowaną pozycję 
listów zastawnych pod kątem stosowanych wag ryzyka tylko w przypadku spełnienia przez nie 
określonych w Dyrektywie 85/611/EEC warunków. Ponadto wierzytelności hipoteczne stanowiące 
zabezpieczenie muszą spełniać określone w warunkach emisji listów kryteria, w tym kryteria 
jakości, a także powinno się stosować określone zasady oceny wartości nieruchomości i ich 
monitorowania.  

Papiery wartościowe zabezpieczane wierzytelnościami hipotecznymi (RMBS). 

Emisja RMBS w Europie
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Technika sekurytyzacji, będąc stosunkowo nową, wymaga specjalnych regulacji, szczególnie w 
przepisach kodeksu cywilnego. W większości krajów europejskich regulacje odnoszące się do 
sekurytyzacji zawarte są w różnych ustawach, które często zmieniają lub dostosowują przepisy 
prawne, a nie są uregulowane w jednym akcie prawnym. Przyczyną takiego stanu jest potrzeba 
szczegółowych regulacji, wynikająca ze specyfiki polityki publicznej oraz samych transakcji 
sekurytyzacyjnych. Te zmiany odnoszą się na przykład do warunków tworzenia i upadłości spółek 
specjalnego przeznaczenia czy wydzielenia aktywów będących przedmiotem transakcji 
sekurytyzacyjnej z masy upadłościowej oraz związanych z ochroną danych osobowych, podatków 
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(CIT dla SPV, VAT i podatku od czynności cywilno-prawnych) czy też wykorzystania derywatów w 
transakcjach hedgingowych.  

Analiza rynku wskazuje, iż nie ma znaczenia, czy są przepisy specjalnie regulujące transakcje 
sekurytyzacyjne. W Wielkiej Brytanii, gdzie nie ma ustawy o sekurytyzacji, wartość emisji w latach 
2004-2006 wyniosła ponad 182 mld euro – jest to największy rynek wtórny wierzytelności 
hipotecznych. W Hiszpanii, w której jest specjalna ustawa, wartość emisji w tym samym okresie 
wyniosła 67,5 mld euro. Aczkolwiek dane wskazują, iż w krajach, w których wprowadzono 
odpowiednie przepisy, uczestnicy rynku są bardziej aktywni niż na rynkach, gdzie takich regulacji 
nie ma. Należy jednak zaznaczyć, iż w krajach, które nie wprowadziły przepisów, istniejące 
regulacje albo zniechęcają do transakcji, albo, jak w Polsce, wymagają większych formalności: np. 
wykorzystanie instytucji off-shore lub informowanie kredytobiorców. W ten sposób ogranicza się 
możliwość refinansowania portfeli kredytów hipotecznych i zmniejsza dostęp klientów banków do 
krdytów.  

Emisja Europejskich RMBS według Krajów

Emisja RMBS – stan na dzień 30.09.2006

Wielka Brytania

53%

Niemcy

4%

Holandia

11%

Portugalia

3%

Grecja

2% Włochy

7%

Irlandia

4%

Francja

2%

Hiszpania

14%

 

Struktura i poziom instrumentów poprawy jakości RMBS wynika zwykle z wymogów instytucji 
mających wpływ na rynek: inwestorów i agencji ratingowych. Należy dążyć do usunięcia przepisów, 
które mogą ograniczać sekurytyzację wierzytelności, a także możliwości zastosowania różnych 
technik strukturyzacji transakcji. 

Dyrektywa Wymogów Kapitałowych nie odnosi się bezpośrednio do narzędzi sekurytyzacyjnych, 
aczkolwiek zawiera podstawowe zasady określone w Nowej Umowie Kapitałowej, odnoszące się do 
kapitału regulacyjnego w transakcjach pieniężnych i syntetycznych RMBS, z punktu widzenia 
emitenta i inwestora. 

Komplikacje podatkowe w transakcjach sekurytyzacyjnych pojawiają się na różnych etapach i w 
różnych jurysdykcjach. Jakiekolwiek wątpliwości lub niepewność co do wymogów podatkowych, 
zarówno odnoszące się do struktury, jak też firmy emisyjnej, mogą negatywnie wpływać na samą 
strukturę, a także na uzyskanie wymaganego ratingu kredytowego. Nawet minimalne, w tym 
obejmujące częściowe koszty podatkowe (bezpośrednie lub pośrednie), mają wpływ na wysokość 
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pozyskania kapitału na sfinansowanie kredytu hipotecznego, a także na podatki płacone przez 
inwestora w miejscu powstawania przychodu. Dla transakcji transgranicznych najbardziej istotną 
barierą podatkową wolności wyboru lokalizacji podmiotu emisyjnego jest brak możliwości 
uniknięcia opodatkowania z tytułu przepływów środków pomiędzy aranżerem i podmiotem 
emisyjnym. Możliwość uniknięcia opodatkowania uzależniona jest od systemu podatkowego 
obowiązującego aranżera oraz istnienia odpowiednich umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.  

Przepisy odnoszące się do sprawozdań finansowych w transakcjach sekurytyzacyjnych nie są im 
sprzyjające. Wszystkie giełdowe spółki oraz banki muszą przygotowywać skonsolidowane 
sprawozdania finansowe według standardów europejskich. Główne standardy w sprzedaży 
wierzytelności są sformułowane w MSR 39 – dotyczącym rachunkowego ujęcia instrumentów 
finansowych i traktowania sekurytyzacji. MSR 27 i 28 ogólnie określają, czy podmiot powinien być 
konsolidowany czy nie. SIC 12 odnosi się do warunków specyficznych SPV. W ujęciu rachunkowym 
należy mieć na uwadze, że odnoszą się one do istoty transakcji, a nie sposobu, w jaki została 
przeprowadzona.  

O tym, czy sekurytyzacja jest sprzedażą, czy zaciągnięciem zabezpieczonej pożyczki, decyduje MSR 
39. Od 2005 roku zaczęła obowiązywać jego zmieniona wersja. Ocena, czy transakcja powoduje 
zdjęcie należności z bilansu, jest dwustopniowa. W pierwszym etapie należy stwierdzić, czy w 
wyniku transakcji przekazano część ryzyka i korzyści związanych z należnościami. Jeżeli tak, to nie 
trzeba badać, czy sprzedający sprawuje kontrolę nad aktywami. Jeżeli w wyniku transakcji 
nastąpiło przekazanie części ryzyka i pożytków, to mamy do czynienia ze sprzedażą. Drugim 
skrajnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy zatrzymana część ryzyka i korzyści oraz aktywa zostają 
nadal w bilansie. Formułujemy wówczas drugie pytanie: czy sprzedający zachował kontrolę nad 
aktywami? Jeżeli nie zachował, traktujemy to jak sprzedaż. Jeżeli zachował, to w odpowiednim 
stopniu do wartości aktywów pozostają one w bilansie.  

Kolejnym ekstremalnym przypadkiem jest sytuacja, gdy nie przekazujemy części ryzyka i korzyści. 
Wtedy transakcja nie jest traktowana jako sprzedaż. Przykładem są: repo, reverse repo, buy sell 
back, sell buy back. Albo sprzedajemy wierzytelność i wystawiamy kupującemu opcję, który - jeżeli 
zechce - może nam ją zwrócić. Innym przykładem jest factoring z regresem. W takich sytuacjach 
aktywa nadal pozostają w bilansie. Zapłata nie jest traktowana jako przychód ze sprzedaży, tylko 
jako pożyczka i powiększa zobowiązania. Dla kupującego transakcja ta jest pożyczką pod zastaw 
aktywów. 

O tym, czy SPV (powiązane kapitałowo) jest skonsolidowane, decyduje fakt sprawowania kontroli 
nad nim. Zwykle przyjmuje się, że kontrola jest sprawowana, jeżeli posiadamy co najmniej 50 proc. 
głosów. SIC 12 podaje specyficzne przykłady, które stosujemy do SPV. Istnieje możliwość, że nie 
mamy żadnych udziałów w SPV, a będziemy ją konsolidować. Daje ją działalność SPV na tzw. 
autopilocie, to znaczy, że spółka ma z góry zdefiniowany zakres działalności, ustalony przez 
sprzedawcę wierzytelności. Innym przypadkiem jest sytuacja, kiedy przekazujący wierzytelności 
czerpie korzyści z transakcji oraz ponosi ryzyko. Na przykład, kiedy SPV ma wierzytelności 
gwarantowane przez sprzedawcę. W rezultacie ryzyko nadal pozostaje u sprzedawcy. W takich 
sytuacjach, pomimo braku udziału, będziemy kontrolowali tę spółkę i trzeba będzie ją 
konsolidować.  

Wielu uczestników uważa obecne zasady księgowości transakcji sekurytyzacyjnych za 
nieodzwierciedlające zasady ekonomiczne – rozpoznawanie w swoim bilansie pełnych wartości 
wierzytelności hipotecznych, pomimo zatrzymania i przyjęcia tym samym ryzyka, tylko do 
wysokości wartości rezydualnej. Warty podkreślenia jest fakt, iż stosując te zasady, sprawozdanie 
finansowe może wprowadzać w błąd wierzycieli banku, którzy odczytują w bilansie banku 
wierzytelności, które nie są w pełnej wartości dostępne tym wierzycielom. Jednocześnie może 
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wystąpić podwójna konsolidacja SPV. W przypadku sprzedaży inwestorowi transzy „pierwszej 
straty”, zobowiązany jest on do konsolidacji swojego sprawozdania, zgodnie z wymogami MSR 27 
SIC 12, podczas gdy aranżer także może przedstawiać skonsolidowane sprawozdanie w związku z 
innymi wskaźnikami wskazującymi na przykład na utrzymanie kontroli nad SPV. 

Pełna sprzedaż wierzytelności (sprzedaż portfela) 

Transakcje sprzedaży portfela wierzytelności hipotecznych w Europie są dopiero we wczesnej fazie 
rozwoju. Aranżer wierzytelności, zamiast sekurytyzować posiadane w portfelu wierzytelności 
hipoteczne, sprzedaje ten portfel bezpośrednio do innej instytucji finansowej. Nabywca - zwykle 
jest to bank inwestycyjny - kupuje ten portfel po cenie nominalnej wraz z premią. Nabywca może 
zachować portfel lub go sekurytyzować. Aranżer korzysta z monetyzacji portfela, jednocześnie 
usuwając aktywa ze swego bilansu. Nabywca gotów jest zapłacić więcej niż wynosi wartość 
nominalna wierzytelności, zakładając możliwość osiągnięcia zysków z sekurytyzacji tych 
wierzytelności. Nabywający dysponuje wyspecjalizowanym zespołem zajmującym się transakcjami 
strukturyzowanymi. Posiadając te aktywa, nabywający może je odpowiednio „przepracować” i 
„zrestrukturyzować”, co pozwala na obniżenie kosztów samej transakcji sekurytyzacyjnej i wzrost 
dochodowości, którą mógłby uzyskać aranżer.  

Sprzedaż portfela wymaga spełnienia takich samych warunków, jak transakcja sekurytyzacyjna 
wierzytelności hipotecznych. Do wyceny portfela wymagana jest pełna informacja o 
charakterystyce kredytów w portfelu, warunkach transferu do nabywcy bez ponoszenia specjalnych 
kosztów i występowania nieuzasadnionych opóźnień oraz o możliwości monitorowania portfela. 
Wszystkie warunki dotyczące transakcji sekurytyzacyjnych (wycena, szacowanie ryzyka 
wcześniejszej spłaty itd. ) odnoszą się do sprzedaży portfela. 

W niektórych krajach europejskich przy sprzedaży portfela nabywcom z innych krajów pobierany 
jest podatek „u źródła”, co czyni tego rodzaju transakcje nieopłacalnymi. Innym problemem jest 
funkcjonowanie rozpoznawalnych na różnych rynkach instytucji obsługujących nabyte 
wierzytelności w ramach transakcji pełnej sprzedaży.  

Wzmacnianie jakości kredytów hipotecznych 

Dyrektywa Wymogów Kapitałowych Unii Europejskiej wyraźnie wzmacnia potrzebę stosowania 
przez banki szerokiego spektrum produktów zarządzania ryzykiem. Produkty takie oferowane są na 
rynkach europejskich zarówno przez podmioty prywatne, jak i struktury rządowe. Zarówno 
Holandia, jak i Niemcy wprowadziły instytucje gwarancyjne. W Holandii – Narodowy Program 
Gwarancji Mieszkaniowych, który oferuje ubezpieczenia kredytów kredytobiorcom prywatnym, a w 
Niemczech - Creditanstalt fur Wiederaufbau (KFW), który oferuje europejskim aranżerom 
kredytów hipotecznych zapewnia zabezpieczenia, stwarzając platformę transakcji 
sekurytyzacyjnych (m.in. Raiffeisen Bank Polska przeprowadził transakcję sekurytyzacyjną 
kredytów dla małych i średnich firm z wykorzystaniem tego schematu).  

Instrumenty wzmacniające kredyty hipoteczne od podmiotów prywatnych oferowane są przez 
firmy gwarancyjne, instytucje kredytowe i specjalistyczne firmy ubezpieczające kredyty hipoteczne. 
Ważne jest, aby oba sektory ze sobą nie konkurowały, a wprost przeciwnie – uzupełniały się. Oferta 
rządowych agencji powinna być ofertą zabezpieczającą przed takimi rodzajami ryzyka, które nie 
mogą być efektywnie i ekonomicznie zarządzane przez prywatne instytucje.  

Warunki funkcjonowania rynku z punktu widzenia inwestora 

Podstawowym elementem, który wymaga uzgodnień na poziomie europejskim, jest sformułowanie 
definicji. Z uwagi na możliwość innego interpretowania terminów rynku wtórnego wierzytelności 
hipotecznych przez aranżerów (np. niedotrzymanie warunków umowy kredytowej (default), 
kredytów nieregularnych, wartości odtworzeniowej itd.), inwestorzy mogą otrzymywać 
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niekompatybilne informacje, które nie dają się porównać. Brak możliwości odniesienia się do 
innych transakcji ogranicza warunki wyceny konkretnych papierów wartościowych. Może to 
prowadzić do zwiększenia kosztów finansowania kredytów na rynkach, gdzie te informacje są 
niewystarczające i jednocześnie powstrzymywać inwestorów od inwestycji w papiery wartościowe 
zabezpieczane wierzytelnościami hipotecznymi emitowanymi na tych rynkach.  

Przepisy powinny umożliwiać inwestorom dostęp do informacji w czasie pozwalającym na 
właściwą wewnętrzną ocenę ryzyka związanego z inwestycją przed podjęciem jakichkolwiek 
zobowiązań. Regulacje zwykle stwarzają warunki dostępu do tych samych informacji inwestorom 
tych samych klas. Inwestorzy muszą mieć dostęp do informacji o zmianach w transakcji 
sekurytyzacyjnej przed podjęciem zobowiązań. Przepisy dotyczące transakcji winny być tak 
skonstruowane, aby inwestor miał pewność, iż transakcja przeprowadzana jest zgodnie z 
najwyższymi wymogami nadzoru korporacyjnego. Na przykład informacje, które powinny być 
udostępnione inwestorom zainteresowanym listami zastawnymi, to: zasady i wymogi rynkowe, 
informacja o produkcie i jego charakterystyka, informacja o portfelu kredytów hipotecznych i 
zasadach monitorowania, szczegółowa struktura portfela, zasady zarządzania ryzykiem, struktura i 
zachowania kredytobiorców, rodzaje ryzyka rynkowego, zasady stosowania preferencyjnych wag 
ryzyka ustanowionych przez nadzór. Te wszystkie elementy stanowią o standaryzacji informacji. 

W celu poprawienia jakości, jednorodności i dostępności informacji, Europejskie Forum 
Sekurytyzacyjne zaprezentowało na swoich stronach internetowych 86 różnych określeń i definicji, 
które są najbardziej istotne w podejmowaniu decyzji nabywania RMBS. 

Transakcje REPO RMBS 

W porównaniu np. z rynkiem amerykańskim transakcje typu REPO papierami wartościowymi 
zabezpieczanymi wierzytelnościami hipotecznymi w Europie są we wczesnej fazie rozwoju. Większa 
płynność tego rynku może umożliwić emitentom lepszy dostęp do tańszych źródeł finansowania, a 
inwestorom stwarza możliwość większej elastyczności w tworzeniu swoich portfeli inwestycyjnych, 
co może oznaczać większe zainteresowanie tym rynkiem inwestorów.  

Jednakże stopień skomplikowania rynku transakcji REPO może wpływać negatywnie na rozwój 
rynku. Stopień skomplikowania zależy od trzech podstawowych czynników: specyficznych dla 
danego rynku warunków prawnych sekurytyzacji, różnych zasad traktowania instrumentów 
wzmacniania jakości kredytów i portfela oraz rodzajów zabezpieczeń versus rodzaj klienta, rodzaj 
nieruchomości, wskaźnik LTV, koncentracja geograficzna itp. 

Udział polityki w tworzeniu struktury transakcji lub rodzaju zabezpieczenia jest dość ograniczony, 
na czym zyskują emitenci i inwestorzy, którzy mogą stosować różne techniki strukturyzacji 
transakcji, opierając się o trendy rachunkowe, zmiany w strukturze zabezpieczeń. Dodatkowo 
wszystkie trzy agencje ratingowe opublikowały swoje modele, założenia i wymogi ratingowe, co w 
większym stopniu umożliwia zrozumienie całej struktury transakcji.  

Wprowadzenie Dyrektywy Wymogów Kapitałowych od 2007 roku może spowodować stosowanie 
różnych dróg dostosowywania do jej wymogów. W ostateczności może to ograniczać równy dostęp 
aranżerów do narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym, w wyniku czego będziemy mieli do 
czynienia z różnym stopniem uwolnienia kapitału dla tych samych produktów.  

Z uwagi na fakt, iż RMBS nie będą miały preferencyjnych wag ryzyka, zainteresowanie tymi 
instrumentami ze strony banków może być skierowane na papiery zabezpieczane innymi 
aktywami. A być może będzie to także miało wpływ na zwiększenie zainteresowania innymi, 
bardziej lukratywnymi papierami, jak dłużne papiery korporacyjne, czy też papiery zabezpieczane 
kredytami samochodowymi. Wpłynie to na wysokość kosztów pozyskiwania kapitału do 
refinansowania portfeli wierzytelności hipotecznych.  
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Obie regulacje, Nowa Umowa Kapitałowa oraz Dyrektywa Wymogów Kapitałowych, pozostawiają 
otwarte (niedopowiedziane) pewne pola lub pozostawiają pewne kwestie do decyzji narodowych 
regulatorów. Może to prowadzić do sytuacji, gdy te same zasady transakcji są różnie 
interpretowane i stosowane w różnych jurysdykcjach, przez i nawet w ramach tych samych firm. 
Brak jasności niektórych zapisów może ograniczać pewne transakcje i mieć szkodliwy wpływ na ich 
rozwój w przyszłości. Eksperci europejscy zaliczają do nich takie definicje, jak: „znaczny transfer”, 
„niedopasowanie terminów zapadalności”, „zatwierdzenie RMBS jako zabezpieczenia listów 
zastawnych”, „traktowanie swap pomiędzy aranżerem i SPV”. 

Indeksy nieruchomości 

Brak w wielu krajach europejskich rozpoznawalnych i akceptowalnych indeksów cen 
nieruchomości mieszkaniowych (HPI) może stanowić barierę w refinansowaniu portfela. W 
przyszłości w każdym kraju europejskim funkcjonowanie indeksu nieruchomości obejmującego 
cały kraj powinno być pomocne w refinansowaniu portfela wierzytelności hipotecznych. Wartym 
odnotowania jest fakt, iż w niektórych krajach wprowadzono bazy indeksów dla nieruchomości 
komercyjnych, które są bardzo przydatne w finansowaniu tego segmentu rynku. 

Europejski Bank Centralny, wspólnie z bankami narodowymi, zainicjował zbieranie wskaźników 
pozwalających na ocenę rozwoju rynku nieruchomości w poszczególnych krajach. Przykładowo, 
wskaźniki te to: liczba gospodarstw prywatnych, liczba mieszkań, pustostany, rozpoczęte i 
zakończone budowy, liczba transakcji nieruchomości mieszkaniowych, rodzaj lokatorów. 
Otrzymane wyniki mogą przyczynić się do rozwoju rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych. 

Doświadczenia międzynarodowe 

Na III Kongresie uczestnicy mogli zapoznać się ze strukturą transakcji sekurytyzacyjnych w 
Federacji Rosyjskiej.  

Rynek wierzytelności hipotecznych w Rosji jest rynkiem stosunkowo młodym, aczkolwiek 
dynamicznie rozwijającym się. Dopiero na przełomie wieków XX i XXI wprowadzono regulacje 
odnoszące się do finansowania hipotecznego: zmiany w kodeksie cywilnym, zmiany w kodeksie 
mieszkaniowym, akty prawne regulujące kredyty hipoteczne, system rejestracji prawa własności i 
jego przenoszenia, papiery wartościowe zabezpieczane wierzytelnościami hipotecznymi, 
sekurytyzacji. 

Wszystkie te przepisy oraz sytuacja gospodarcza spowodowały, iż coraz więcej osób korzysta z 
kredytów hipotecznych. Przewiduje się, że w następnych latach liczba udzielanych kredytów będzie 
wynosiła ok. 1 miliona rocznie. Rynek pierwotny w dalszym ciągu jest w początkowej fazie rozwoju 
- oceniając na podstawie stosunku wartości udzielnych kredytów do wartości PKB.  

Federacja Rosyjska utworzyła Federalną Agencję Hipoteczną, która może udzielać gwarancji 
rządowych do wysokości 6 mld USD. Powołano także regionalnych operatorów hipotecznych, 
wspierających uczestników rynku.  

Uwzględniając stopień rozwoju (wartościowo i strukturalnie) rynku pierwotnego wierzytelności 
hipotecznych można zauważyć, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby ten rynek był płynny, 
bezpieczny, właściwie oprzyrządowany. Tym niemniej wprowadzono przepisy umożliwiające 
transakcje refinansowania kredytów hipotecznych. Jedną z przyczyn jest fakt, iż banki rosyjskie są 
niedokapitalizowane, co wywołuje potrzebę szukania możliwości refinansowania portfela kredytów 
hipotecznych transakcjami pozabilansowymi. Banki, będąc w takiej kondycji i potrzebie, nie mają 
dostępu do długoterminowych kapitałów, nie mogą stosować aktywnych narzędzi zarządzania 
ryzykiem kredytowym, w tym ryzykiem przedpłaty.  
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Te wszystkie elementy powodują, iż takie inicjatywy, jak powołanie struktury organizacyjnej pod 
nazwą RuMAC (Russian Mortgage Acceptance Company) spotykają się z pozytywną reakcją rynku 
lokalnego i międzynarodowego. RuMAC skupuje kredyty hipoteczne od kredytodawców. 
Udzielający kredyty, sam decyduje o charakterystyce tych, które potem będą sprzedane do RuMAC, 
opierając się na popycie oraz na informacji cenowej od RuMAC. RuMAC, w czasie rzeczywistym, 
przekazuje warunki cenowe każdego z rodzajów kredytów hipotecznych, co pozwala 
kredytodawcom skalkulować warunki refinansowania portfela.  

RuMAC, nabywając małe portfele niepłynnych wierzytelności hipotecznych, dokonując 
restrukturyzacji, czyni je płynnymi, co pozwala osiągnąć lepszą cenę od inwestorów. Jednocześnie 
stałe koszty emisji rozkładają się na większy portfel, co czyni transakcję bardziej opłacalną.  

Poniżej - struktura transakcji. 

18

Struktura Hurtowa Struktura Hurtowa –– Transakcja Nabywania Transakcja Nabywania 

KredytKredytóów Hipotecznychw Hipotecznychnn

RuMACRuMAC--RuMoCRuMoC
Hedge CounterpartyHedge Counterparty

(EBRD or Bank)(EBRD or Bank)

Facility Facility 

GuarantorGuarantor

(OPIC)(OPIC)

BorrowerBorrower

(SPV)(SPV)

Senior Senior 

LendersLenders

Sub. Lien

HedgeUSD

Senior Lien

Guarantee 

Fee

Guarantee

Mortgages

USD/RUR

USD

 

 

Struktura transakcji sekurytyzacyjnej transgranicznej wygląda następująco: 
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Sekurytyzacja Sekurytyzacja TransgranicznaTransgraniczna

SPVSPV

InvestorsInvestors

((Bonds classBonds class АА))

Additional collateralAdditional collateral

((hedging, swaps etc.hedging, swaps etc.))

InvestorsInvestors

((Bonds classBonds class АА))

FundFund
Paying agentPaying agent

InvestorsInvestors

((Bonds classBonds class АА))

Mortgage Mortgage 

assets assets 

ownerowner

Reserve Reserve 

service agentservice agent

Corporate controlCorporate control

S
u
b
o
rd
in
at
io
n

S
u
b
o
rd
in
at
io
n

Pool cash flowPool cash flow

Cash flow from Cash flow from 

investorsinvestors

Selling and servicing Selling and servicing 

 

Strukturę nabywania różnych transz papierów wartościowych emitowanych przez SPV przedstawia 
kolejny schemat: 

21

RuMAC - RuMoc

Russian Mortgage  BV

Equity $10mmSub. Loan 

10$mm

First Loss $10mm

Mezzanine/ 
Second loss 
Approx. 

$160mm

Super senior
Approx. $80mm

Mortgage 
Collateral

$200mm

Mortgage 
Collateral 
$250mm EBRD

Commercial Bank(s)

OPIC

Guarantee

 

Podsumowanie 

Wnioski ważne dla powstających rynków wtórnych wierzytelności hipotecznych w krajach Europy 
Środkowowschodniej:1. System finansowania i refinansowania kredytów hipotecznych powinien 
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być tak stworzony, aby spełniał wymogi oferowanych na danym rynku produktów hipotecznych, a 
nie odwrotnie. Istotne jest także, aby każdy rynek zachował swój model bankowy i model 
finansowania hipotecznego, które spełniają wymagania kredytobiorców i kredytodawców, a także 
popyt krajowych i zagranicznych inwestorów.  

Dlatego też istnieje potrzeba zbilansowania mechanizmów refinansowania. Na przykład w ramach 
tej samej jurysdykcji stosowane są różne rozwiązania dla listów zastawnych i dla RMBS, pomimo 
to, iż oba instrumenty zawierają te same podstawowe rozwiązania, zmierzające do wykorzystania 
środków z rynku kapitałowego finansujących detaliczne kredyty hipoteczne. Tym samym żadne z 
rozwiązań nie powinno faworyzować jednego z rozwiązań, biorąc pod uwagę ich charakterystykę – 
każdy z instrumentów ma swoje wady i zalety.  

W takiej sytuacji kredytodawcy będą mogli sami wybierać najbardziej odpowiednią dla nich 
strategię refinansowania, mając jednakowy dostęp do rynku kapitałowego oraz inwestorów, bez 
względu na kraj urzędowania. 

2. Zintegrowany i bardziej konkurencyjny rynek finansowania wierzytelności hipotecznych stwarza 
lepsze warunki biznesowe dla różnych podmiotów. Konkurencyjność powinna występować na 
każdym etapie łańcucha kredytowego: ustalania charakterystyki produktu (origination), ustalania 
warunków kredytowania (underwriting), finansowania, obsługi i zarządzania ryzykiem. Pozwoli to 
na pojawienie się nowych, także niszowych uczestników rynku w każdym elemencie łańcucha 
kredytowego, co będzie wpływać na konkurencyjność i efektywność każdego z tych elementów oraz 
obniżać koszty ponoszone przez kredytodawców oraz ceny dla kredytobiorców. 

Podstawowym elementem wprowadzania konkurencyjności na rynkach finansowania kredytów 
hipotecznych w krajach Europy Środkowowschodniej, mającej odniesienie do krajów Unii 
Europejskiej, jest zapewnienie wyeliminowania dyskryminacji opartej o strategię finansowania 
przyjętą przez kredytodawcę. 3. Chociaż istnieją poważne przesłanki osiągania ekonomii skali i 
bardziej zdywersyfikowanych transgranicznych puli kredytów hipotecznych, wciąż jest wiele 
przykładów krajowych transakcji sekurytyzacyjnych, dokonywanych w określonych jurysdykcjach, 
pozwalających na indywidualną wycenę papierów wartościowych, prezentującą szczególny profil 
ryzyka (np. efektywność procesów windykacyjnych).  

Potwierdzeniem tej tezy jest problem, co jest bardziej istotne dla rozwoju rynku finansowania 
kredytów hipotecznych: standaryzacja czy deregulacja. Argumentuje się, iż różnorodność i 
niespójność umów kredytowych, produktów hipotecznych i kryteriów przyznawania kredytów jest 
potencjalną barierą w bardziej efektywnym finansowaniu kredytów hipotecznych (brak spójności 
kredytów będących w jednej puli stanowiącyej zabezpieczenie papierów dłużnych). A więc 
standaryzacja puli kredytów hipotecznych powinna pozwolić na większą płynność rynku, lepszą 
transferowalność aktywów, umożliwiać uzyskiwanie odpowiednio dużych puli i ułatwić 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych.  

Z drugiej strony standaryzacja może przyczynić się do ograniczania różnorodności produktów, a 
także zmniejszenia zainteresowania kredytami potencjalnych kredytobiorców, którzy wymagają 
niestandardowego kredytowania.  

4. Transparentność jest podstawowym elementem oceny przez inwestora produktu i warunków 
refinansowania.  

Umożliwiając szerszy dostęp do informacji dotyczącej samego produktu hipotecznego, jego 
charakterystyki, własności nieruchomości i zabezpieczania hipoteką, wyznaczania wartości 
nieruchomości, a także krajowych indeksów cen nieruchomości, stwarza się menedżerom do spraw 
ryzyka i inwestorom, agencjom ratingowym oraz regulatorom sektora bankowego warunki do 



Związek Banków Polskich 

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości  

 

 

 17 

lepszego zrozumienia ryzyka związanego z daną pulą kredytów. A zatem dla tych instytucji 
transparentność w rozumieniu ryzyka puli kredytów jest bardziej istotna niż standaryzacja. 

 


