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Podsumowanie 

Wprowadzenie 

Finansowanie nieruchomości jest bardzo istotnym elementem działalności banków zarówno w 
Polsce jak i w innych krajach Środkowoeuropejskich. Jest to istotne zadanie dla takich organizacji 
jak Związek Banków Polskich, których celem jest budowanie spójnego systemu skłaniającego do 
inwestowania i do oszczędzania dla realizacji aspiracji milionów obywateli żyjących w tych krajach. 
Finansowanie nieruchomości to przede wszystkim wiele obszarów działań dla instytucji 
finansowych i innych uczestników rynku wymagających współdziałania.  

Ale podstawą rozwoju rynku finansowania nieruchomości jest stabilny rozwój gospodarczy. 
Porządek w regulacjach prawnych, sprawne systemy wspierające procesy finansowania inwestycji, 
wysokie standardy oceny ryzyka to jedne z podstawowych elementów rynku finansowania 
nieruchomości. W krajach Środkowoeuropejskich powinniśmy skoncentrować się na pracach 
związanych z harmonijnym i bezpiecznym rozwojem rynku finansowania nieruchomości, aby był 
dobrze regulowany tam, gdzie jest to potrzebne, a także na pracach standaryzacyjnych, na 
budowaniu wsparcia informacyjnego dla wszystkich uczestników rynku, na dobrze sformułowanych 
rachunkach powierniczych.  

Integracja rynku europejskiego 

Po pięcioletnich działaniach na rynku hurtowym kredytów hipotecznych Unia Europejska 
koncentruje się na rynku detalicznym. Po długim okresie prac rozwojowych i optymalizacyjnych 
wygląda na to, iż większość rynków dobrze funkcjonuje, ale poziom działalności transgranicznej w 
Europie jest w dalszym ciągu niewystarczający. Ta działalność jest potrzebna do pobudzenia 
rozwoju gospodarki krajów Unii.  

Nowe podejście regulacyjne stworzone przez Komisję Europejską oparte jest o szerokie konsultacje 
w różnych środowiskach. Rezultatami tych konsultacji są raporty Forum Group dot. kredytów 
hipotecznych oraz raport Londyn Economics dot. kosztów i korzyści integracji rynków kredytów 
hipotecznych, a także Zielona Księga Kredytów Hipotecznych wskazująca na sposoby uporania się z 
potencjalnymi barierami na rynku kredytów hipotecznych. Wszystkie te elementy mogą być 
przedmiotem oceny celowości ingerencji Unii Europejskiej w rozwój integracji rynku finansowania 
nieruchomości. Rezultaty dyskusji będą miały bezpośrednie odniesienie w przygotowywanej na 
2007 rok Białej Księdze Kredytu Hipotecznego.  

Działalność transgraniczna jest w dalszym ciągu ograniczona w Unii Europejskiej, co wynika z 
dostępności infrastruktury. Doświadczenia wskazują, iż większe zainteresowanie kredytami 
hipotecznymi kredytobiorcy wykazują w przypadku wejścia nowych kredytodawców na ich rynek, 
niż gdy sami poszukują lepszych ofert na innych rynkach. Celem oferowania produktów w ramach 
rynku transgranicznego kredytodawcy muszą nauczyć się warunków na nowym rynku. Barierami 
ograniczającymi działalność transgraniczną są także brak wiedzy na temat wartości zabezpieczanej 
nieruchomości, nieznajomość lokalnych przepisów prawnych oraz zasad egzekwowania 
wierzytelności – windykacja. Te wszystkie elementy powodują podrożenie kosztów oferowanych 
kredytów hipotecznych, a więc ogranicza konkurencyjność.  

Zaangażowanie Unii Europejskiej w rozwój jednego rynku wierzytelności hipotecznych powinno 
zmierzać właśnie do znoszenia tych barier. Kolejnym ważnych elementem integracji jest system 
oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. Biura Informacji Kredytowej powinny udostępniać 
wszystkim kredytodawcom dane kredytobiorców. Natomiast systemy prowadzenia ksiąg 
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hipotecznych nie powinny tworzyć uprzywilejowanych pozycji poszczególnych wierzycieli. Koszt 
kredytu hipotecznego uzależniony jest od możliwości odzyskiwania zabezpieczenia wierzytelności 
będących przedmiotem procesu windykacji. Proces odzyskiwania zabezpieczenia nie powinien 
trwać więcej niż 2 lata. 

Metody wyceny nieruchomości zawsze uwzględniają specyfikę rynku lokalnego, co oznacza znaczne 
zróżnicowanie w Europie. Stąd postulat, aby były one poddane procedurze wzajemnego uznawania. 
Wycena nieruchomości powinna odnosić się do lokalnych przepisów, w tym zwłaszcza 
podatkowych.  

W zainteresowaniu Komisji Europejskiej pozostaje zabezpieczenie wierzytelności hipotecznych, a 
więc eurohipoteka. To narzędzie może ułatwić sekurytyzację i zarządzanie portfelem.  

Dostęp do rynku kapitałowego poprzez refinansowanie portfeli wierzytelności hipotecznych 
papierami dłużnymi jest sprawą priorytetową dla bankowości. Dodatkowo stworzenie efektywnego 
rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych oraz optymalizacja warunków finansowania i lepsza 
alokacja docelowo doprowadzi do zwiększonej efektywności, co bezpośrednio przenosi się na 
dostępność kredytów hipotecznych. Dostęp i ulepszone instrumenty finansowe przyczyniają się do 
rozwoju europejskiego rynku kredytów hipotecznych.  

Kodeks Dobrych Praktyk jest jedną z podstawowych regulacji na poziomie rynku europejskiego. 
Celem Kodeksu jest zapewnienie, aby konsumenci otrzymywali pełne i przejrzyste informacje o 
kredytach hipotecznych, w tym szczególnie nominalna stopa odsetkowa, opłaty roczne i możliwości 
wcześniejszej spłaty. Komisja Europejska przyjęła rekomendacje zalecając wszystkim 
kredytodawcom stosowanie zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk. Instytucje bankowe krajów Unii 
stosują się do Kodeksu na zasadzie dobrowolności i oczekują umożliwienie samoregulacji rynku w 
tym zakresie, a nie wprowadzania nakazowych regulacji. 

Wymogi regulacji bazylejskich i Unii Europejskiej 

Obecnie obowiązująca Dyrektywa bankowa (EU Directive 2000/12/EC (art 62 par. 1), która w tym 
kształcie obowiązywać będzie do 31 grudnia 2006 r. zakłada stosowanie wag ryzyka dla kredytów 
hipotecznych komercyjnych i klientów indywidualnych na poziomie 50%. Oznacza to, iż bank chcąc 
utrzymać wskaźnik wypłacalności na poziomie 8% dla każdego kredytu o np. wysokości 100.000 
złotych powinien dysponować kapitałem w wysokości 4.000 złotych. Przy założeniu, iż wycena 
zabezpieczenia tego kredytu dokonywana jest przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.  

Nowa dyrektywa unijna (Captial Requirements Directive) uwzględnia stosunkowo niski poziom 
ryzyka dla kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej przyjmując wagę 
ryzyka 35% w porównaniu z dotychczasową wagą ryzyka 50%. Jednakże w Polsce, zgodnie z 
regulacjami KNB waga ryzyka 50% stosowana jest jedynie do części ekspozycji w kwocie nie 
wyższej niż wysokość dokonanego wpisu do księgi wieczystej, oraz kwota równa 50% wartości 
ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego lub 60% bankowo-hipotecznej wartości 
nieruchomości. Pozostała część ekspozycji podlega wadze ryzyka 100%. Zasadniczo należności w 
pełni zabezpieczone na nieruchomościach otrzymują wagę ryzyka 100% (metoda standardowa). 
Przy czym istnieje szereg wyjątków w Dyrektywie, które pozostawiają w gestii nadzorców wybór 
niższych, bardziej preferencyjnych wag ryzyka dla tego typu ekspozycji. Dyrektywa wprowadza 
bardziej precyzyjne zapisy dotyczące wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie ekspozycji.  

Wymogi Dyrektywy oparte są o następujące cztery założenia: 

a) Prawna skuteczność 

Zabezpieczenie hipoteczne musi być prawnie egzekwowalne we wszystkich jurysdykcjach, które 
mają zastosowanie w terminie podpisania umowy kredytowej. Wpis do hipoteki będzie dokonany w 
sposób prawidłowy w realnym terminie. Wszystkie wymagania prawne ustanowienia 
zabezpieczenia zostaną wypełnione. Umowy zabezpieczenia oraz prawny proces zaspokojenia z 
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zabezpieczenia muszą zapewnić bankowi uzyskanie wartości zabezpieczenia w uzasadnionym 
terminie. 

b) Udokumentowanie 

Rodzaje nieruchomości mieszkalnych oraz komercyjnych akceptowane przez bank jako 
zabezpieczenie spłaty ekspozycji kredytowych oraz polityka kredytowa w zakresie uznawania 
nieruchomości jako zabezpieczeń musi być przejrzyście przedstawiona. 

c) Ubezpieczenie 

Bank musi posiadać procedury w celu monitorowania, że nieruchomość przyjęta jako 
zabezpieczenie jest dostatecznie ubezpieczona przeciwko zniszczeniom. 

d) Monitorowanie wartości nieruchomości  

Wartość nieruchomości musi być monitorowana regularnie, przy czym nie rzadziej niż: 

•  raz na rok w przypadku nieruchomości komercyjnej 

•  raz na trzy lata w przypadku nieruchomości mieszkalnej. 

Częstsze monitorowanie musi być przeprowadzane, gdy znacząco zmieniły się warunki na rynku 
nieruchomości. Metody statystyczne mogą być stosowane do monitorowania wartości 
nieruchomości oraz w celu identyfikacji nieruchomości, wymagającej przeszacowania. Wycena 
nieruchomości musi być objęta przeglądem niezależnego eksperta, w przypadku gdy istnieją 
przesłanki, że wartość nieruchomości mogła się obniżyć materialnie w stosunku do ogólnych cen 
kształtujących się na rynku. W przypadku kredytów powyżej 5 mln EUR lub przekraczające 5% 
funduszy własnych banku, wycena nieruchomości musi być objęta przeglądem niezależnego 
eksperta przynajmniej raz na trzy lata 

Polski nadzór bankowy zaproponował przyjęcie możliwości korzystania z preferencyjnych wag 
ryzyka, przy zastosowaniu ograniczenia stosowania wagi 35% do części ekspozycji zabezpieczonej 
nieruchomością mieszkalną do poziomu 50% lub 60% wartości nieruchomości, podczas gdy 
pozostała część ekspozycji podlegałaby wadze ryzyka 75%, zaś w szczególnych przypadkach 100%. 
Jednocześnie nadzór wyraził pogląd, że dla potrzeb adekwatności kapitałowej banki mogą 
korzystać ze wskaźników LTV określonych w momencie udzielania kredytu, bądź też stosować 
aktualny wskaźnik LTV, oszacowany w oparciu o indeksy cen nieruchomości mieszkalnych. Na 
rynku polskim nie istnieją jeszcze takie indeksy, jednak wydaje się, że powstaną w niedługim czasie 
(np. w oparciu o bazę danych AMRON prowadzoną przez Związek Banków Polskich).  

Rynek mieszkaniowy w krajach Europy Środkowowschodniej 

Porównując dane statystyczne można stwierdzić, iż zasoby mieszkaniowe w tych krajach może nie 
dorównują zasobom mieszkaniowym w krajach Europy Zachodniej, ale ogólnie nie wypadają źle. 
Natomiast to, co jest niepokojące to stan techniczny tych zasobów oraz przestrzenne rozlokowanie 
tych zasobów, co jest spadkiem po poprzednim systemie w tych krajach.  

Porównując wyniki budownictwa w poszczególnych krajach można zauważyć, iż średnia wielkość 
mieszkań jest stosunkowo duża (ok. 85 – 90 m2), co może świadczyć o tym, iż nowe mieszkania 
budowane są z myślą przede wszystkim o zaspakajaniu potrzeb rodzin o wyższych dochodach. 
Bezpośredni wpływ na ten wskaźnik ma rosnąca rola budownictwa jednorodzinnego. 

Polityka gruntowa i planowanie przestrzenne decydują o wielkości podaży. Niska podaż przy 
zwiększonej dostępności kredytów hipotecznych może powodować zwiększenie cen mieszkań. To 
ma zdecydowany wpływ na dostępność mieszkań dla rodzin o średnich i niskich dochodach.  

Miernikiem dostępności mieszkań i kredytów jest wskaźnik liczby zawieranych transakcji kupna i 
sprzedaży na rynku nieruchomości. Dla Polski ten wskaźnik wynosi ok. 3,6 na 1000 mieszkańców, 
podczas gdy w Niemczech 16 transakcji. 
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Rozwój systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych zdecydowanie następuje, ale w 
porównaniu z udziałem sektora finansowego w krajach Europy Zachodniej jest niewielki. W Polsce 
wskaźnik wartości zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych w stosunku do PKB wynosi tylko 
4,6%, podczas gdy w Danii prawie 100% PKB 

Porównując instrumenty finansowe w poszczególnych krajach można powiedzieć, iż nastąpiła 
dalsza poprawa. Kredyty udzielane są na 10 – 35 lat. Ale to kredytobiorca bierze na siebie ryzyko 
zmiany stopy procentowej – większość kredytów oferowanych jest ze zmienną stopą procentową. 
Dodatkowo dużo kredytów denominowanych jest walutach obcych, co wpływa na ryzyko zmiany 
kursu waluty. Ten problem mocno daje się odczuć w Polsce, ale i także Rosji. 

Ubezpieczenia i gwarancje kredytów hipotecznych są jednym z bardziej istotnych elementów 
polepszania jakości kredytów hipotecznych. Ubezpieczenia kredytu są także istotne przy 
sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych. W niektórych krajach powstają opinie, iż przy 
potencjalnie mocno rosnących cenach nieruchomości w dającym się przewidzieć horyzoncie 
czasowym wartość LTV (wartość kredytu do wartości zabezpieczenia – nieruchomości) będzie tym 
samym spadała, a więc dodatkowy instrument wpływa bardziej na zwiększanie kosztów, a nie na 
ograniczanie ryzyka. Jednakże cykliczność rynku występuje wszędzie i to właśnie ubezpieczenie 
może spełniać rolę instrumentu wspomagającego zarządzanie ryzykiem kredytowym.  

W jakim stopniu wzrost cen odnotowywany na rynkach krajów Środkowoeuropejskich, szczególnie 
tych, którzy zostali członkami Unii Europejskiej, jest na tyle duży, aby powodować perturbacje na 
rynku nieruchomości? To jest teraz podstawowe pytanie zadawane w tych krajach. Przy 
jednoczesnym bogaceniu się społeczeństw i starzeniu się pojawia się potrzeba przeprowadzenia 
remontów i dostosowania ich do tych grup społecznych. Specyfiką regionu jest wysoki udział 
mieszkań własnościowych – od 70 do 90% w regionie. Co ciekawsze olbrzymia większość z nich nie 
jest obciążona hipoteką, a więc niewykorzystana jest dzwignia finansowa – monetyzacja 
nieruchomości. Potencjalne środki finansowe odzwierciedlające wartość nieruchomości nie są 
wykorzystywane do inwestowania w gospodarkę, nawet poprzez konsumpcję. 

Podsumowując ocenę rynku mieszkaniowego w krajach środkowoeuropejskich można stwierdzić, iż 
poziom nowego budownictwa jest w dalszym ciągu niski. Jednocześnie odnotowuje się coraz 
mniejszy udział w finansowaniu lub współfinansowaniu budownictwa mieszkaniowego ze środków 
publicznych. Wzrosła rola budownictwa indywidualnego, ale proces tego rodzaju budownictwa jest 
mało efektywna, długotrwała i mało wykorzystująca tereny podmiejskie. Działające firmy 
deweloperskie często nie mają zbytniego kapitału i doświadczenia do prowadzenia projektów 
inwestycyjnych.  

Zarządzanie ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych 

Dynamicznie rozwijające się rynki finansowania nieruchomości w krajach środkowoeuropejskich 
przyczyniają się do zwiększania konkurencji. To bezpośrednio wpływa na obniżanie marż banków, 
a co za tym idzie na zwiększanie ryzyka – marże niekoniecznie muszą pokrywać ryzyko związane z 
danym kredytem hipotecznym. Narzędziem, które banki mogą wykorzystywać do poprawy 
dochodowości przy spadających marżach jest obniżenie strat z tytułu braku spłaty kredytu lub 
wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem.  

Elementem wyjściowym do tworzenia modeli zarządzania ryzykiem powinny być doświadczenia 
uzyskane na rynkach, gdzie polityka cenowa (wyznaczanie wysokości marż) oparta jest na ocenie 
ryzyka. Oceny ryzyka uwzględniającej wystandaryzowaną, pełną ocenę zdolności kredytowej 
klienta, poziom wysokości kredytu do wysokości zabezpieczenia, możliwość odzyskiwania środków 
z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Te wszystkie elementy wpływają na koszt kredytu. 

Przy braku pewnych danych (a na przykład rynek polski jest na tyle młodym rynkiem, iż nie ma 
danych dotyczących nieopłacalności kredytów i wartości odzyskiwanych zabezpieczeń) można 
zbudować prosty model oparty na danych rynkowych. Model taki uwzględnia specyfikę banku oraz 
koszty potencjalnych strat wkalkulowane w cenę kredytu. Przy braku danych można niezbędnych 
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do wyznaczenia metody scoringowej celem zbudowania modelu oceny ryzyka można oprzeć się na 
przykład o dwie zmienne: wysokość dochodu do wysokości spłat oraz poziom LTV. 

Niezależnie od stopnia złożoności poszczególnych instrumentów zarządzania ryzykiem dobrze 
skonstruowana baza danych dotycząca zarówno samego kredytu, jego jakości, informacji o 
kredytobiorcy oraz o zabezpieczeniu kredytu. Bez tych danych nie ma możliwości określenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia niedotrzymania warunków umowy kredytowej. A tym samym 
określać warunki udzielania kredytu w zależności od oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.  

Warunki kredytowe uzależnione są od scoringu kredytobiorcy. Jeżeli bank dysponuje modelem 
zarządzania ryzykiem wówczas istnieje możliwość ustalenia właściwego scoringu dla klienta, co 
przekłada się na koszt kredytu.  

Scoring biura kredytowego oparty może być na informacjach udostępnianych przez banki 
uczestniczące w biurze oraz informacjach przedstawionych na wniosku kredytowym i związanych z 
nim dokumentów. Dane te mogą być wykorzystane do metod statystycznych pozwalających oceniać 
ryzyko kredytowe na początku procesu udzielania kredytu. Mogą być wykorzystane do określania 
lub wspierania warunków udzielania kredytów hipotecznych, a także lepiej wspierają decyzje 
poszczególnych oddziałów banków. Poprzez jednorodność uzyskuje się lepsza efektywność i 
znaczne skrócenie czasu udzielania kredytu.  

Stosując metody scoringowe można uzyskać możliwość dywersyfikację źródeł finansowania 
kredytów hipotecznych przez rynek kapitałowe, dzięki właśnie lepszej wycenie portfela 
wierzytelności hipotecznych. Inną korzyścią scoringu jest zastosowanie w ocenie ryzyka 
kredytowego, a co za tym idzie określenie wymogów kapitałowych.  

Z punktu widzenia banku zarządzającego ryzykiem istotnym jest to, co się dzieje w portfelu 
wierzytelności. Jeżeli przyjąć, iż wagi ryzyka dla poszczególnych kredytów są stałe, to przy większej 
liczbie klientów w przypadku niedotrzymania warunków umowy kredytowej będzie można 
odzyskać większą część kredytów. Natomiast strata z tytułu braku spłaty kredytu będzie zależała od 
dwóch elementów: od prawdopodobieństwa niespłacenia kredytów i ich korelacji, co pozwala na 
modelowanie ryzyka. Modelowanie ryzyka może być oparte o instrumenty pochodne, które mogą 
być uzupełnieniem ubezpieczenia kredytów hipotecznych (wkładu własnego). Do tych derywatów 
należą derywaty kredytowe zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym i derywaty odsetkowe, 
zabezpieczające przed zmianą stóp procentowych, a także derywaty walutowe, które w warunkach 
polskich mogą być istotnym elementem zarządzania ryzykiem. Derywaty kredytowe są 
instrumentami, które zabezpieczają przed niedotrzymaniem warunków kredytowych, czy zmianą 
wysokości marży kredytowej. Brak wystandaryzowanych indeksów cen nieruchomości w Polsce 
uniemożliwia zastosowanie transakcji typu forward, co przyczyniałoby się do lepszego zarządzania 
ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych. Ten rodzaj instrumentu jest o tyle istotny w 
warunkach polskich, iż umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem związanym ze spadkiem ceny 
nieruchomości i ryzykiem zmiennej stopy odsetkowej.  

Wyzwanie dla środowiska bankowego w najbliższym okresie będzie tworzenie bazy danych do 
oceny LGD (strat przy odzyskiwaniu zabezpieczenia kredytu nieruchomości). Obecnie większość 
krajów tworzy bazy danych niezbędne do wyliczania LTV, ale nie dysponuje bazami danych do 
obliczania LGD. 

Nowoczesne metody oferowania kredytów hipotecznych 

Powstawanie niezależnych od banków sieci doradców finansowych oraz sprzedazy produktów 
finansowych w wielu krajach wynikało z potrzeby stworzenia przez średnie i mniejsze banki 
struktur pozwalających na dotarcie do większej liczby klientów. Zwiększenie konkurencyjności 
doprowadza do sytuacji, w której banki porównują swoje kredyty hipoteczne celem ustalenia 
potencjalnych korzyści występujących w tych produktach. A to może prowadzić do obniżenia 
kryteriów oceny zdolności kredytowej lub na przykład uznawanie niektórych nieruchomości jako 
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zabezpieczenia kredytów, które to nieruchomości w innych warunkach nie byłyby ocenione przez 
bank.  

Powstawanie niezależnych doradców finansowych pozwala tym bankom, które nie mają większego 
doświadczenia kredytowaniu hipotecznym na wspólne przygotowanie produktów zgodnie z 
oczekiwaniami rynku. W oczywisty sposób to pozwala bankom na zwiększenie przychodów ze 
sprzedaży takich kredytów. Współpraca z doradcami finansowymi może pójść dalej: desygnowania 
przez banki pracowników do pracy w strukturach doradców finansowych celem rozpatrzenia 
wniosku kredytowego i podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego na tym poziomie. Celem 
takich relacji z doradcami jest dotarcie do klientów oraz zwiększenie efektywności, obniżenie 
kosztów oraz prowadzenie dokumentacji kredytowej zgodnie z wymogami bankowymi. 

Efektywność takie systemu wynika z faktu, iż bank nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem 
własnych struktur bez względu na poziom sprzedaży kredytów hipotecznych.  

Refinansowanie wierzytelności hipotecznych 

Temat ten będzie w Polsce i innych krajach naszego regionu nabierał coraz większego znaczenia. 
Wynika to z faktu, iż portfele kredytów hipotecznych dynamiczne wzrastają, a jednocześnie mamy 
do czynienia ze spadkiem depozytów. Banki stają przed pytaniem, w jaki sposób finansować 
kredyty hipoteczne, a także jak uwalniać kapitał oraz jak radzić sobie z płynnością.  

Trudności w przeprowadzeniu sekurytyzacji w Polsce polegają przede wszystkim na tym, iż 
sprzedaż wierzytelności hipotecznych oznacza obowiązek dokonania zmiany w księgach 
wieczystych. W przypadku portfela, na który składają się dziesiątki tysięcy kredytów praktycznie 
dokonanie zmian w czasie niezbędnym na przeprowadzenie transakcji jest niemożliwe. Dodatkowo 
banki w ramach procesów windykacyjnych mogą korzystać z takiego narzędzia jakim jest bankowy 
tytuł egzekucyjny. Inne podmioty, które przecież są nabywcami kredytów hipotecznych nie mają 
takich narzędzi. Kolejną sprawą jest określenie warunków podatkowych dla transakcji 
sekurytyzacyjnej, która wszędzie traktowana jest jako transakcja finansowania kredytów, a nie 
zwykła sprzedaż, która jest objęta podatkiem VAT, lub, w zależności od interpretacji władz 
podatkowych, podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Kolejnym problemem jest przejmowanie 
nieruchomości w ramach procesu windykacyjnego. Przepisy polskie wymagają wskazania lokalu 
zastępczego dla eksmitowanego dłużnika, a to w warunkach polskich może być mało wykonalne. 
Główne problemy w przeprowadzeniu transakcji sekurytyzacyjnej nie leżą po stronie prawnej, bo te 
można w takim czy inny sposób rozwiązać, ale w otoczeniu ekonomiczno-społecznym. 

Wnioski końcowe 

Formułowanie opinii o rynkach finansowania budownictwa mieszkaniowego w krajach Europy 
Środkowowschodniej ułatwione jest także dzięki takim inicjatywom jak II Kongres, który stanowi 
platformę wymiany informacji i doświadczeń w tych krajach.  

Odnotować należy znaczną poprawę budownictwa mieszkaniowego w krajach Europy 
Środkowowschodniej. Ale w dalszym ciągu ograniczone są modele budownictwa mieszkaniowego 
na wynajem. Osiągnięcia systemu TBS są znaczące, ale w dalszym ciągu niewystarczające. Takie 
kraje jak Polska mogą i powinny korzystać z rozwiązań stosowanych z sukcesem na rynkach 
rozwiniętych.  

Tworząc warunki finansowania nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy 
Środkowowschodniej nie można pominąć roli państwa, kredytodawców, roli dewelopera, roli firm 
ubezpieczeniowych, roli inwestorów instytucjonalnych.  

Ryzyko kredytowe jest najbardziej istotnym elementem kredytowania hipotecznego i ma cały 
szereg implikacji dla biznesu, dla kredytodawców, dla inwestorów, dla regulatorów dla klientów. 
Właściwe kwantyfikowanie i mierzenie ryzyka pozwala na ustalanie właściwej ceny za ryzyko, a tym 
samy wyznaczania ceny produktów hipotecznych.  
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System scoringowy wykorzystywany do oceny ryzyka oparty jest na danych statystycznych, na 
doświadczeniach kredytodawcy, na dostępności danych. Nie tylko w krajach Europy 
Środkowowschodniej, ale i na rynkach bardziej rozwiniętych występują trudności z dostępem do 
danych. Wymogi Nowej Umowy Kapitałowej wymuszać będą na kredytodawcach zbieranie danych i 
korzystania z coraz bardziej zaawansowanych modeli statystycznych.  

Nawet nie mając dostępu do wymaganych danych, kredytodawcy mogą tworzyć modele, które 
pozwalają na przewidywanie prawdopodobieństwo niespłacenia kredytów, co wiąże się z oceną 
charakterystyką kredytobiorców.  

Czynnik ryzyka w krajach takich jak Polska to przede wszystkim zmiana kursu walut, co wynika z 
rosnącego udziału kredytów denominowanych w walutach obcych. Ustalanie wag ryzyka jest trudne 
w takim otoczeniu. Instytucje udzielające kredytów zabezpieczają swoje ryzyko zmiany kursu 
walutowego, ale kredytobiorcy indywidualni zdecydowanie nie mają takich możliwości. Temat ten 
powinien być przedmiotem zainteresowania regulatorów, pomimo czasami krytycznych ocen 
odnoszących się do czasami zbyt dużej ingerencji na niektórych rynkach.  

Regulator ma przed sobą coraz trudniejsze zadania szczególnie, gdy będą wchodziły w życie nowe 
dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące adekwatności kapitałowej. Sprawdzanie, uwierzytelnianie i 
wchodzenie w aspekty techniczne modeli wymaga odpowiednich zasobów. Stąd potrzeba 
umożliwienia równowagi pomiędzy nakładaniem wymogów regulacyjnych a samoregulowaniem się 
rynku.  

Rynek kapitałowy będzie odgrywał coraz większą rolę w refinansowaniu wierzytelności 
hipotecznych w tej części Europy. Chociaż, szczególnie w Polsce, wciąż istnieją poważne przeszkody 
prawne uniemożliwiające wykorzystanie instrumentów sekurytyzacyjnych, aby te portfele w sposób 
efektywny refinansować. Te przeszkody prawne powodują, iż obecnie większe zainteresowanie jest 
refinansowaniem portfeli kredytów zakwalifikowanych jako nieregularnych. Właśnie powstające w 
Polsce fundusze sekurytyzacyjne koncentrują się sekurytyzacji wierzytelności nieregularnych.  

Każdy kraj tworzy lub posiada swój system refinansowania, czego przykładem jest model duński, 
istniejący od wielu lat oraz model Kazachstanu, wprowadzany w ostatnich krajach. 

Przez najbliższe 2-3 lata w Polsce banki będą refinansować kredyty hipoteczne depozytami, 
ponieważ nie widać czynników, które zmusiłyby je do innego zachowania. Jeżeli założyć, iż 
dostosowanie się do wymogów Nowej Umowy Kapitałowej spowoduje dodatkowe uwolnienie 
kapitałów banków, miałyby one dosyć wysokie współczynniki wypłacalności, co nie będzie stwarzać 
presji na poszukiwanie innych źródeł finansowania niż najtańsze – depozyty.  

Drugim czynnikiem, który może wymuszać będzie potrzebę poszukiwania źródeł kapitału do 
refinansowania portfeli kredytów hipotecznych jest ryzyko płynności. W polskim sektorze 
bankowym praktycznie nadpłynność, czyli zwiększony dostęp do środków depozytowych 
kształtowany jest przez jeden bank. Ze względu na przeszkody prawne w procesie sekurytyzacji, 
banki będą poszukiwać innych źródeł i sposobów refinansowania swoich portfeli. Banki matki 
banków w Polsce często udostępniają linie kredytowe w wybranej walucie. Także niektóre banki 
refinansują się papierami dłużnymi np. euroobligacjami. Można przewidzieć, że banki polskie 
napotykając barierę płynności, wykorzystają inne niż sekurytyzacja instrumenty, także biorąc pod 
uwagę ich aktualną cenę.  

Środowisko bankowe powinno zabiegać o korzystniejsze warunki prawne i warunki podatkowe w 
procesie sekurytyzacji, aby stał się ona uzasadniona ekonomicznie. Wyłącznie koszty i korzyści 
będą decydowały o powszechności sekurytyzacji w Polsce. 


