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Podsumowanie 

 

WPROWADZENIE 

Rok 2007 obejmował wiele procesów globalizacyjnych, które miały istotny wpływ na 
rozwój rynku nieruchomości i jednocześnie nastąpiły poważne zmiany w całej gospodarce 
światowej, a w szczególności na rynku finansowania nieruchomości. Zmiany te wymagają 
współpracy wszystkich uczestników rynku nieruchomości, w tym także regulatorów. 
Wypracowanie wniosków wynikających z tych zmian i ich wprowadzenie w codziennej 
praktyce rynku finansowania nieruchomości w Polsce może mieć istotny wpływ na cały rynek 
finansowy. 

Otwierając IV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach 
Europy Środkowowschodniej Prezes Związku Banków Polskich, p. Krzysztof Pietraszkiewicz 
zaznaczył, iż widząc procesy globalizacyjne w ostatnich latach, nie spodziewaliśmy się, że w 
roku 2007 będziemy mówili o przebudowie gospodarki światowej. Przyglądaliśmy się 
zmianom na rynkach azjatyckich, a w tym szczególnie największym krajom tego kontynentu i 
oczekiwaliśmy, iż w ślad za tymi zmianami będziemy mieli do czynienia z dynamicznym 
rozwojem rynku światowego. Trzy lata temu, podczas kongresu we Frankfurcie, ówcześni 
szefowie – Rezerw Federalnych i Europejskiego Banku Centralnego, a także Banku Japonii, 
podkreślali, iż właściwie ich ostatni okres pracy to są spotkania i dyskusje o tym, co się dzieje 
w świecie narodowych finansów. Ale jeszcze kilka lat wstecz trudno było przewidzieć, iż 
wydarzenia, z którymi teraz mamy do czynienia będą miały wpływ na cały rynek finansowy. 
Można ocenić, iż jesteśmy w fazie wstępnej zaburzeń na rynkach finansowych, ale 
dotychczasowe doświadczenia upoważniają na do wyciągania wniosków już na tym etapie. 

Prezes Pietraszkiewicz podkreślił, iż jest to odpowiednia pora, aby przyjrzeć się 
wszystkim kwestiom związanym z rozwojem rynku finansowania nieruchomości. Także 
regulatorzy, osoby odpowiadające za politykę monetarną, nadzorcy rynku finansowego i 
nieruchomości, powinni wybrać ten dobry moment na podjęcie pewnych decyzji i wydaniu 
rekomendacji, na podstawie własnych doświadczeń i wydarzeń na rynku nieruchomości. 
Dobrym rozwiązaniem jest dyskusja środowisk związanych z rynkiem nieruchomości, aby 
przygotowywać wnioski i proponować wskazówki, a także aby pewnej ekspansji w walce o 
rynek, poniekąd, przeciwstawić przemyślenia, rozwagę i odpowiedzialne działania na rynku. 
Odpowiedzialne działania to takie, które pozwalają na utrzymanie stabilności i właściwych 
relacji z klientami.  

IV Kongres Finansowania Nieruchomości był jednocześnie 10 rocznicą powstania 
Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, którego działalność 
obejmuje szereg inicjatyw na rzecz rozwoju rynku nieruchomości i wiążę się z wysoką oceną 
wszystkich polskich i zagranicznych ekspertów, którzy swoją wiedzą i ekspertyzą także 
wspierają aktywność Komitetu. Eksperci ci zostali wyróżnieni w ramach podziękowań za ich 
wkład, gotowość służenia pomocą i wspieraniu Komitetu w różnych inicjatywach. 

INTEGRACJA RYNKÓW HIPOTECZNYCH 
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Pani Annik Lambert, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Hipotecznej 
podkreśliła, iż wskaźnik wzrostu kredytowania hipotecznego nieustannie wzrasta, a wartość 
zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej wynosiła w 2006 ok. 50% 
wartości PKB, co stanowiło na koniec 2006 roku 5,6 biliona Euro. Dla porównania - wskaźnik 
kredytowania na cele mieszkaniowe w Polsce jest sześciokrotnie mniejszy, natomiast jego 
wartość jest największa wśród nowych państw członkowiski i wynosi ok. 8,3% wartości PKB. 
Skrajnymi wartościami są wskaźniki Rumuni i Holandii, które wynoszą odpowienio 2,3% i 
112% wartości PKB. 

Wykres 1 

 Kraje Europy Środkowowschodniej cechują się 80% poziomem własności 
nieruchomości mieszkaniowych i wynika to przede wszystkim z polityki prywatyzacji zasobów 
mieszkaniowych. W krajach EU27 stosunek ten jest mniejszy i wynosi 67%, a za główne 
przyczyny niższej wartości uważa się brak silnego związku tych państw z tradycją. Najniższy 
wskaźnik własności prywatnej przedstawiają Niemcy, ponieważ rynek wynajmu w tym kraju 
jest szeroko rozwinięty i równa się 52% wszystkich zasobów. 

 Tendencje cenowe nieruchomości w poszczególnych krajach europejskich są 
zróżnicowane i za przykład można podać Francję, Hiszpanię czy Danię, gdzie odnotowano 
spadek cen nieruchomości. W pozostałych krajach możemy zauważyć, iż wzrost cen 
nieruchomości nadal się utrzymał, niemniej jednak jest znacznie mniejszy niż w 2005r i 
cechuje się większą stabilnością i umiarkowaniem. 

 Prawidłowym rozwiązaniem dla ujednolicenia wskaźników w państwach europejskich 
jest integracja rynków hipotecznych w ramach Unii, której głównym celem jest sprawdzanie 
czy istnieje możliwość dalszej integracji i czy korzyści z niej płynące będą miały odniesienie 
zarówno dla kredytobiorców jak i pożyczkodawców, np. poprzez zapewnienie niższych 
kosztów oraz wzrost różnorodności produktów.  

 Komisja Europejska pracuje nad bardzo istotnym dokumentem regulującym rynek 
finansowania hipotecznego – Białą Księgą Kredytu Hipotecznego1. Komisja planuje 
przygotowanie i udostępnienie wszystkich instrumentów w roku 2008, z wyjątkiem 
warunków oprocentowania – planowany na rok 2010. Głównym zadaniem Białej Księgi 
będzie wprowadzenie regulacji i rekomendacji, które będą wpływały na dalszą integrację 
rynku poprzez zwiększenie oferty transgranicznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu 
narzędzi ochrony konsumenta, większej dywersyfikacji produktów, uzyskaniu większego 
zaufania konsumentów z wykorzystaniem dostępu do niezbędnej informacji, zwiększeniu 
mobilności klientów oznaczającej ich swobodę wyboru banku. 

 Komisja wydała rekomendacje odnoszące się do potrzeb zwrócenia uwagi na rozwój 
wysokich standardów udzielania kredytów, utożsamianymi z odpowiedzialnym 
kredytowaniem i będącymi głównym instrumentem zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu 
konsumentów. Kolejną wskazówką jest wprowadzenie krajowych rejestrów kredytowych, 
które powinny cechować się przejrzystością, rzetelnością ich prowadzenia i jednocześnie 
dostępnością on-line, co znacznie ułatwiłoby zapobieganie udzielaniu kolejnych kredytów 
osobom już zadłużonym.  

                                                

1
 Biała Księga Integracji Rynków Hipotecznych w Unii Europejskiej została ostatecznie opublikowana 

18 grudnia 2007r. 
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 Zalecenia Komisji dotyczą także sekurytyzacji, której zainteresowanie znacznie 
wzrasta. Sekurytyzacja to źródło finansowania, które pozwala na pozyskanie kapitału w 
oparciu o wyodrębnione aktywa bez wzrostu ryzyka kredytowego. Jest to szybko rozwijający 
się segment wielu rynków kapitałowych, dlatego też według Komisji należy powołać grupę 
ekspertów ds. sekurytyzacji, jako istotnego elementu refinansowania kredytów hipotecznych. 

 W swoich perspektywach Komisja planuje wydanie dyrektywy odnoszącej się do 
kredytowania hipotecznego, regulującej takie dziedziny jak: wcześniejsza spłata, zawartość 
Kodeksu Dobrych Praktyk, wymogów dotyczących informacji o rzeczywistej rocznej stopie 
procentowej, a także, co wcześniej nie było planowane, a wynika z doświadczeń z rynku 
amerykańskiego, odpowiedzialnego udzielanie i korzystania z kredytów. 

KRYZYS NA RYNKACH HIPOTECZNYCH 

 Pan Douglas Duncan, Wiceprezes, Główny Ekonomista Asocjacji Bankierów 
Hipotecznych USA stwierdził, iż kryzys na amerykańskim rynku sub-prime jeszcze nie 
osiągnął swojego „dna”, ponieważ przewiduje, że jego największy wpływ na gospodarkę 
będzie najbardziej widoczny w drugiej połowie 2008 roku. Zaznaczył jednocześnie, iż w USA 
ok. 50mln nieruchomości jest obciążona hipoteką i 95% z nich jest spłacana terminowo. Tak, 
więc dyskusja na temat kryzysu sub-prime dotyczy stosunkowo niewielkiej liczby obciążonych 
nieruchomości i wynosi 5% z nich. 

 Znamiennym zjawiskiem na rynku amerykańskim był brak inwestycji w lokale 
mieszkalne na wynajem, który to trend miał miejsce w połowie lat 90. ubiegłego wieku i był to 
szczególny okres w historii U.S.A. Obecnie coraz więcej inwestorów skłania się do 
inwestowania w ten segment rynku mieszkaniowego. 

Wykres 2 

 

 Rynek amerykański charakteryzuje się także bardzo dużą liczbą ofert sprzedaży lokali 
mieszkalnych. Aktualnie właściciele ponad 750 tys. niezamieszkałych lokali oferują je do 
sprzedaży, zaś tak duża ilość ofert determinuje występującą redukcję i akceptowalny poziom 
cen. 

 Jednym z elementów obecnego kryzysu są wydarzenia na rynku funduszy 
hedgingowych, które nie mając odpowiednich kapitałów inwestują w instrumenty 
pozwalające na korzystanie z dźwigni finansowej. Środki z tych instytucji pozwalały na 
finansowanie kredytów hipotecznych oferowanych przez inne, niskiego ryzyka, instytucje. W 
ten sposób te instytucje, nawet mając jakościowe portfele kredytów hipotecznych, zostały 
dotknięte brakiem finansowania z rynku kapitałowego, w tym przypadku poprzez brak 
środków lub upadłość funduszy hedgingowych o wysokim ryzyku. Zastosowanie dźwigni 
finansowej (lewarowania) przyśpieszyło kryzys na rynku kredytów dla klientów o niskiej 
zdolności kredytowej. Tak więc te instytucje miały bardzo krótki okres do przeprowadzenia 
testów obciążeniowych (stress test) i bardzo dużo inwestowały w instrumenty dłużne (CDO), 
które same w sobie są dźwignią finansową, ponieważ są derywatami innych papierów 
wartościowych. Przy zastosowaniu schematu „lewarowania na lewarowanym” stosunkowo 
mała liczba kredytów hipotecznych spowodowała kryzys. Inwestorzy zapatrzeni byli w 
sytuacje, gdzie wzrost wartości nieruchomości miał mocno przyśpieszony wpływ na wysokość 
rentowności tych instrumentów, natomiast przy gwałtownym spadku wartości, efekt jest 
odwrotny.  
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 Z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności rynku finansowania nieruchomości 
istotne jest (a) posiadanie więcej informacji o charakterze i jakości zabezpieczenia kredytu 
hipotecznego, (b) stosowanie zasad wymogów kapitałowych dla określonych inwestycji, (c) 
symetryczność informacji pomiędzy klientem a kredytodawcą, a także pomiędzy inwestorem i 
emitentem papierów wartościowych. Należy zdawać sobie sprawę, iż po udzieleniu kredytu 
klientowi, bank nie ma żadnej pewności, czy ten klient nie dokona kolejnego zadłużenia np. z 
karty kredytowej, a wtedy będzie posiadał zupełnie inną zdolność kredytową.  

MECHANIZM EKSPANSJI KREDYTOWEJ 

 Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej prof. Leszek Pawłowicz podkreślił, iż 
największym zagrożeniem dla stabilności sektora finansowego jest mechanizm ekspansji 
kredytowej, który poprzez niekontrolowany wzrost kredytów hipotecznych wraz z wysoką 
inflacją, wymyka się spod kontroli i dochodzi do załamania się rynku nieruchomości. Kryzys 
ma negatywne skutki, bowiem wszyscy uczestnicy procesu ekspansji kredytów hipotecznych, 
który doprowadził do kryzysu, tracą reputacje. Występuje ograniczone zaufanie do 
kredytobiorców, którzy nie są w stanie spłacać zaciągniętych kredytów, czego konsekwencją 
jest zapis w rejestrze niesolidnych dłużników. Kolejnymi uczestnikami, którzy tracą reputację 
są doradcy finansowi (kredytowi), banki oraz zarządcy tych banków. Doradcy finansowi tracą 
reputację wśród klientów, ponieważ używając tytułu doradcy, pomagają zaciągnąć kredyty, a 
klienci mogą, i często korzystają z takiego określenie, iż doradztwo nie spełniło swojej roli, 
skoro klienci znaleźli się w trudnym położeniu. Analogicznie mogą być banki mogą być 
negatywnie oceniane przez klientów, gdyż doradcy działają w ich imieniu i na rzecz banków. 
Także opinia banków wśród akcjonariuszy ulega zmianie w związku z konfrontacją 
przekazywanych wcześniej dobrych perspektyw z ostatecznymi wynikami, gdzie nagle 
następuje znaczne zachwianie i olbrzymie straty na portfelach kredytów hipotecznych.  

 Reputację tracą zarządy banków oraz agencje ratingowe, których zadaniem jest 
prawidłowa ocena wiarygodności kredytobiorcy oraz nadzór bankowy, gdyż nie reagował w 
odpowiednim momencie i dopuścił do nadmiernej liberalizacji polityki kredytowej w bankach 
komercyjnych. Opinie tracą Banki Centralne, ponieważ działają one na korzyść akcjonariuszy 
- spadek wartości akcji w tych instytucjach finansowych, które podjęły nadmierne ryzyko 
byłby znacznie większy gdyby nie było interwencji Banków Centralnych na rynku pieniężnym.  

 Mechanizm ekspansji kredytów hipotecznych oparty jest o tempo wzrostu cen 
nieruchomości, wynikające ze wzmożonego popytu na nieruchomości. Wzmożony popyt na 
nieruchomości wspierany jest ekspansją kredytów hipotecznych. Wzrost cen nieruchomości 
wywołuje zadowolenia u kredytodawcy, i w nadzorze bankowym, co przekłada się na 
liberalizację polityki kredytowej. Liberalizacja polityki kredytowej przekłada się na ekspansję 
kredytów, a ekspansja kredytowa na wzmożony popyt na nieruchomości. Mechanizm 
ekspansji kredytowej dodatkowo wspomagany jest coraz większym wkładem w udzielaniu 
kredytów przez pośredników kredytowych lub doradców kredytowych.  

Wykres 3 

 Mechanizm ekspansji kredytowej wynika przede wszystkim z faktu presji na 
kierownictwo banku ze strony udziałowców na uzyskiwanie odpowiednich wyników, na które  
może mieć także wpływ sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych. Sekurytyzacja 
wierzytelności hipotecznych pozwala na transfer ryzyka, ale jednocześnie może zwalniać 
banki z administrowania tymi kredytami, monitorowania ich spłat, z restrukturyzacji, gdy 
staną się one trudne. W łańcuchu kredytowym wszyscy uczestnicy powinni ponosić 
odpowiednią część ryzyka kredytowego. W tym także pośrednicy.  
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 Udzielanie kredytów bez wkładu własnego kredytobiorcy jest podstawowym 
elementem wskazującym na możliwości wystąpienia kryzysu na rynku nieruchomości. Także 
system wynagradzania sprzedawców, który nie jest zależny od jakości portfela, a wyłącznie od 
dynamiki przyrostu sprzedanych kredytów hipotecznych przyczynia się do powstawania 
konfliktu interesu. Tym samym zwiększa on ryzyko wystąpienia kryzysu. Wynagrodzenie 
kierownictwa banku nie ma także powiązania z poziomem wartości rynkowej banku w czasie. 

 Dysproporcja pomiędzy wzrostem cen nieruchomości a wzrostem wynagrodzenia 
powoduje, iż kredytobiorcę coraz mniej stać na spłatę raty kredytu. Dodatkowo, gdy 
podnoszone są stopy procentowe, sytuacja kredytobiorcy jest coraz bardziej skomplikowana. 
A wprowadzenie w tym momencie bardziej restrykcyjnych norm ostrożnościowych może 
spowodować dodatkowy wpływ na zachwianie rynku nieruchomości.  

 Jeżeli działania regulatorów będą miały wpływ na spadek cen nieruchomości, to 
mechanizm ekspansji kredytowej może zamienić się w mechanizm kryzysu – spadek wartości 
zabezpieczenia. Stąd wymagana jest szczególna ostrożność we wprowadzaniu regulacji 
nadzorczych w połączeniu ze zmianą stóp procentowych.  

RYNEK NIERUCHOMOŚCI Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEGO BANKU 
CENTRALNEGO 

 Pan Marek Svoboda, Senior Legal Counsel in the ECB’s Directorate General Legal 
Services reprezentując Europejski Bank Centralny, zwrócił uwagę na ostatni projekt EBC, 
Eurosystem, który obejmuje EBC i krajowe banki centralne państw członkowskich strefy 
Euro. Zadaniem Eurosystemu jest wyznaczanie i realizowanie polityki pieniężnej w strefie 
Euro, zaś jego głównymi celami są integracja europejskiego rynku hipotecznego oraz 
przyczynianie się do stabilizacji systemu finansowego. Dodatkowo wysoko zintegrowane 
rynki finansowe, wliczając rynki hipoteczne, pozwalają na wzmacnianie systemu stabilności 
finansowej, co przekłada się na stabilizację cen. 

 Obszar europejskiej sekurytyzacji pozostaje charakteryzowany poprzez zróżnicowanie, 
rozdrobnienie i liczne ograniczenia prawne, które utrudniają rozwój ogólnoeuropejskiej 
sekurytyzacji. W ocenie Europejskiego Banku Centralnego pełna harmonizacja krajowych 
przepisów prawa odnoszących się do sekurytyzacji nie jest realna i szczególnie pożądana. 
Przede wszystkim państwa członkowskie powinny mieć wspólny zbiór zasad dla wszystkich 
jurysdykcji, co umożliwi wysoki poziom przejrzystości, wydajności i zgodności prawnej w 
związku z transakcjami sekurytyzacji. Należy zaznaczyć, iż większość tych zasad istnieje jako 
zalecenia EFMLG (European Financial Markets Lawyers Group) dla dalszego zbioru praw 
sekurytyzacji w Unii Europejskiej. 

 Ważnym elementem jest fakt, iż rynek samoistnie nie jest w stanie zapewnić tych 
zdarzeń, dlatego konieczne jest zachęcanie do rozwoju ogólnoeuropejskiej sekurytyzacji, 
której materializacja oznaczałaby zamianę zasady w prawo. Jako alternatywę do kompletnej 
harmonizacji grupa pracująca przy Europejskim Banku Centralnym zasugerowała 
wprowadzenie europejskiej dyrektywy pewnych prawnych aspektów sekurytyzacji, które 
mogą włączyć wyżej wymienione zasady. 

 Istotnym zaleceniem w ramach aspektów prawnych, które wymagają harmonizacji są 
podstawy prawne i wsparcie metodyczne rynku. Należy podkreślić, iż wymagane jest 
określenie pojęciowe podstawy instrumentu prawnego (sekurytyzacji), jak również 
instrument ten powinien zapewniać prawne wsparcie dla powszechnie używanych metod 
zabezpieczenia i identyfikacji własności klienta. Instrumenty prawne Unii wymagają prawnej 
pewności zapisu, że pewność, dopuszczalność i wykonalność przeniesienia należności w 
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ramach transakcji sekurytyzacyjnej, nie powinny zależeć od działań formalnych, np. 
uzależniać zgoda dłużnika na udział jego długu w transakcji sekurytyzacyjnej.  

 Różnorodność przepisów prawa krajów Unii Europejskiej powoduje prawną 
niepewność w innych jurysdykcjach (np. w hiszpańskim funduszu sekurytyzacyjnym aktywa 
muszą być homogeniczne – istnieje niejasność prawna, co oznaczają tego typu aktywa). 
Niezależnie od systemu prawnego ograniczenia w krajowym prawie powinny być primo 
przedstawione Komisji Europejskiej, secundo obiektywnie i proporcjonalnie określone. 
Porównywalnie istnieje duże zróżnicowanie prawne w Państwach Członkowskich w aspekcie 
ochrony inwestora np. francuskie regulacje sekurytyzacyjne nakładają na spółki zarządzające 
obowiązek ochrony interesów inwestora. Przyszłe prawne instrumenty Unii Europejskiej 
powinny jasno identyfikować, które jednostki powinny być odpowiedzialne za ochronę 
inwestorów i jakie są dokładnie ich prawa i zobowiązania w stosunku do inwestorów. 
Dodatkowym aspektem jest szczególnie niejednorodne traktowanie podatków w transakcjach 
sekurytyzacyjnych, które, powinno być neutralne i przejrzyste. 

 W nawiązaniu do rozwoju i możliwych przyszłych inicjatyw w Europie, w obszarze 
integracji rynku hipotecznego p. Marek Svoboda zacytował wypowiedź członka Komisji 
Europejskiej p. Mc Creevy, który w kontekście amerykańskiego kryzysu „sub-prime” 
przedstawił możliwość bliższego przyjrzenia się sekurytyzacji: „Przenoszenie kredytów 
hipotecznych i ich ryzyka na inne sektory są głównym problemem tego kryzysu. Czasami 
ten kryzys zwraca się przeciwko inicjatorowi w przypadku, gdy jego instrumenty 
finansowe nie są w stanie sprzedać papierów wartościowych albo ich sfinansować. 
Problemy oceny zespołu produktów sekurytyzacji i jasne mechanizmy rynkowe w 
stresujących momentach na rynku wymagają dalszej analizy”. 

TRANSPARENTNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO 

Dr. Barbara Drexler z Frankfurt School of Finance & Management w swoim 
wystąpieniu zwróciła uwagę na temat przejrzystości banków centralnych w krajach Europy 
Środkowowschodniej, które ponoszą odpowiedzialność za stabilność finansową.. Banki 
centralne jako instytucje najsilniej związane z bankami oraz rynkiem finansowym tworzą 
odpowiednie warunki do zapewnienia stabilności finansowej systemu. Według oceny p. 
Drexler największą transparentnością charakteryzuje się bank centralny Nowej Zelandii, 
natomiast kolejne miejsce zajmuje Europejski Bank Centralny. 

Wykres 4 

Fundamentalne znaczenie dla każdego banku centralnego ma zasada przejrzystości, 
która oznacza, iż bank centralny wyjaśnia, jak rozumie powierzone mu obowiązki oraz 
otwarcie prezentuje cele swojej polityki. Wśród uczestników rynku banki cechują się 
wiarygodnością, zdyscyplinowaniem oraz przewidywalnością, co umożliwia uczestnikom 
przewidzieć reakcje banku centralnego.  

Transparentność banków mierzona jest poprzez wskaźniki, których ocena umożliwia 
odpowiednią klasyfikację poziomu przejrzystości banku. Bank jest opiniowany w kwestiach 
ekonomicznych, politycznych, proceduralnych oraz operacyjnych, co pozwala wydać 
prawidłową decyzję dotyczącą przejrzystości danego banku. Należy zaznaczyć, iż pozytywnym 
efektem jest wzrost transparentności banków centralnych, która jest szczególnie pożądana 
przez uczestników rynku finansowego. 

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA RYNKACH KRAJÓW EUROPY 
ŚRODKOWOWSCHODNIEJ 
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Pan Hans-Joachim Duebel z Niemiec w swojej prezentacji przedstawił opinie na temat 
finansowania nieruchomości w krajach Europy Środkowowschodniej. Można uznać, iż 
prawdopodobnie najlepiej rozwijającym się rynkiem nieruchomości na świecie jest Estonia, 
gdyż jej udział zadłużenia w tworzeniu wartości PKB zwiększył się od 2000 do 2005r. z 5% do 
25%, co oznacza bardzo dynamiczny rozwój.  

Ważną rolę w rozwoju rynku nieruchomości krajów europejskich odgrywają stopy 
procentowe. Można zauważyć, iż niektóre kraje europejskie jak Ukraina i Węgry mają dość 
wysokie stopy procentowe w stosunku do niewielkiego udziału kredytów hipotecznych w 
PKB. Międzynarodową lekcją dla Polski jak i innych krajów naszego regionu powinien być 
fakt, że nie powinniśmy czynić czegoś, co fałszuje rzeczy, w tym przede wszystkim 
wykorzystywać przyzwolenie polityczne na zmniejszanie stóp procentowych. Takie 
przeciwdziałania mieszczą się w polityce tworzącej długookresowe rynki obligacji i 
długookresowe rynki depozytów (przykład Czech). Rozszerzenie gamy produktów dla 
zwiększenia dostępności może być uzyskane dzięki stabilizacji, konkurencji i przejrzystości, 
wzrostowi LTV, a także wydłużenia terminu płatności. 

Wykres 5 

W Polsce udział pośredników w sprzedaży kredytów hipotecznych wzrasta 
dynamicznie i w ostatnim roku wyniósł 35%. Tak duży udział kanału pośredniczącego na 
rynku finansowania nieruchomości jest zwykle zauważalny na doświadczonych i dojrzałych 
rynkach, natomiast Polska nie jest jeszcze w tej fazie rozwoju. W związku z dużym 
procentowym udziałem pośredników, czyli tzw. doradców, wzrasta ryzyko udzielanych 
kredytów hipotecznych. Jak możemy zmniejszyć ów ryzyko na rynkach krajów Europy 
Środkowowschodniej? Przede wszystkim mogą ograniczyć ryzyko bezpośrednie zagraniczne 
inwestycje, lokalnie kontrolowane banki specjalizujące się w rynku nieruchomości, 
instrumenty i systemy wspierające oszczędzanie oraz model „create and trade” wrażliwy na 
wysokie ryzyko płynności, który nie został jak dotąd wprowadzony.  

INSTRUMENTY FINANSOWANIA MIESZKALNICTWA W POLSCE 

Wiceminister Infrastruktury p. Piotr Styczeń w swojej wypowiedzi zaprezentował 
uwagę, iż na przestrzeni ostatnich 17 lat w Polsce nadmiar dostępu do grupy działań 
podażowych w jednym okresie, a w innym okresie nadmiar dostępu do grupy działań 
popytowych spowodował negatywne skutki dla rynku mieszkaniowego. Istniał pogląd, że 
takim kreatorem rynku mieszkaniowego był zespół ulg podatkowych. Działania te wzmacniały 
element popytowy rynku, ale także miały istotny wpływ na wytwarzanie się w pewnych 
okresach, silnej, opartej na odpowiednio ukształtowanej rentowości podaży lokali 
mieszkalnych. 

Dodatkowo p. Minister zaprezentował nowopowstający produkt wprowadzony przez 
rząd w styczniu 2008 roku pod tytułem „Rodzina na swoim”. Jest to produkt ustawowy, z 
którego będą mogły skorzystać rodziny lub osoby samotnie wychowujące dzieci, które kupią 
lub zbudują tanie mieszkanie czy dom. Będą one jednocześnie dotowane przez 8 letni okres 
pomocy w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Jednakże 
produkt ten zderza się z pewnymi ograniczeniami (kredytobiorca nie może posiadać własnego 
mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) i realiami na rynku 
nieruchomości. 

Reprezentanci Banku Gospodarstwa Krajowego dr Alina Muzioł-Węcławowicz, 
Zastępca Dyrektora Departamentu, i p. Bogdan Zdunek Zastępca Dyrektora Departamentu, 
przedstawili 4 programy mające znaczenie dla finansowania sektora mieszkaniowego w 
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Polsce, które są umiejscowione i zarządzane przez BGK. Są to: Krajowy Fundusz 
Mieszkaniowy, Fundusz Dopłat, Fundusz Termomodernizacji oraz Fundusz poręczeń. 

Efektem działalności Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BGK jest sfinansowanie 
ponad 83 000 mieszkań, z czego 80,000 są to mieszkania oddane do użytku. Warto 
zaznaczyć fakt, iż jest to ok. 8% oddawanych mieszkań w Polsce w ciągu ostatnich lat. W 
odniesieniu do Funduszu Dopłat, dotychczasowe rezultatem działań BGK jest 3 300 
udzielonych kredytów na cele mieszkaniowe na łączną kwotę 359 mln PLN, z czego ponad 
93,65% kredytów jest zlokalizowanych poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Istotną 
kwestią jest czas spłaty ów kredytów, który wynosi 23 lata, zaś dopłata zrealizowana przez 
BGK stanowi 2mln PLN, przy zabezpieczonych środkach na 66mln PLN.  

SYSTEM WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZURBANIZOWANEJ 

Istotnym aspektem przy udzielaniu kredytów na rynku nieruchomości, jest system 
wyceny nieruchomości zurbanizowanych dla zabezpieczeń wierzytelności hipotecznych przez 
rzeczoznawcę majątkowego. Prof. Józef Czaja z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, podjął się zreferowania tego trudnego tematu wyceny nieruchomości 
zurbanizowanej.  

Głównym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego, oprócz informacji zapisanych w akcie 
notarialnym, jest ustalenie cech, atrybutów cenotwórczych, które maja wpływ na ceny 
transakcyjne danej nieruchomości. W związku z tym rzeczoznawca dysponuje informacjami, 
które prowadzą do modelu parametrycznego. Model ten zawiera wielkości, które mówią o 
parametrach geometrycznych, indeksy cenowe, współczynniki wagowe oraz atrybuty danej 
nieruchomości, które na podstawie zaawansowanych modeli statystycznych pozwalają na 
oszacowanie wartości nieruchomości. Przykładem transakcji może być sprzedana już 
nieruchomość, na której znajduje się budynek mający charakter użytkowy o pow. 260m2 i 
pow. gruntowej 850m 2, gdzie w akcie notarialnym jest zapisana cena 402 000 Euro. Inne 
akty notarialne zawierają taką informację, ale oprócz tego rzeczoznawca musi uwzględnić 
atrybuty, które w sposób istotny rzutują na zmienność cen jak np. lokalizacja, która może być 
bardzo korzystna, czy standard wykończenia określany jako wysoki. Indeksy cenowe można 
wykorzystać zarówno do wyceny nieruchomości, jak i do szerokiej analizy rynku, biorąc pod 
uwagę badanie trendu zmiany cen w czasie. 

EMISJA LISTÓW ZASTAWNYCH NA RYNKU EUROPEJSKIM 

Dr. Otman Stöcker, Dyrektor Zarządzający Związku Niemieckich Banków Emitujących 
Listy Zastawne, w swoim wystąpieniu przedstawił aspekt emisji listów zastawnych w krajach 
Europy Środkowowschodniej, jako instrumentu finansowania na rynku nieruchomości. W 
obszarze europejskim 26 krajów posiada prawodawstwo pozwalające na emisję listów 
zastawnych, zaś państwami przygotowującymi określone prawodawstwo są Wielka Brytania i 
Holandia.  

Porównując strukturę listów zastawnych na rynku europejskim, z podziałem na dwa 
typy: hipoteczne i publiczne listy zastawne możemy zauważyć, iż większym udziałem krajów 
europejskich charakteryzują się hipoteczne listy zastawne, gdzie główny udział w emisji mają 
Dania – 31,55%, Niemcy – 23,45% i Hiszpania 22,58%, zaś udział pozostałych krajów jest nie 
większy niż 5%. Udział w emisji publicznych listów zastawnych jest zdominowany przez 
Niemcy, których udział równa się 81,5%. Łączna wartość emitowanych hipotecznych i 
publicznych listów zastawnych stanowi ok.2.000 biliony euro, co jest imponującą sumą, 
mającą duże znaczenie dla ekonomi i rynku kapitałowego.  

Wykres 6 
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Pomimo wprowadzenia warunków prawnych emisji listów zastawnych w niektórych 
krajach zaledwie kilka lat temu, interesującym tematem dla uczestników rynku są „jumbo 
covered bonds”. Pierwsze listy zastawne tego typu pojawiły się w Niemczech w 1995 i 
dotychczas do emisji „jumbo covered bonds” przystąpiło wiele innych krajów. Ponad połowę 
udziałów w emisji mają Hiszpania – 32% i Niemcy 22%. Można zauważyć, iż wartość emisji 
tego typu listów zastawnych zmniejsza się, a wiąże się to z faktem pojawiającego się kryzysu 
na amerykańskim rynku sub-prime, mającym globalne oddziaływanie na płynność i pewność 
rynków finansowych.  

 Wykres 7 

 

 Problem pojawiający się na międzynarodowym rynku polega na różnicach w 
jurysdykcjach poszczególnych krajów, co powoduje niepewność i wątpliwość dotyczącą 
nowych produktów na rynku. Rozwiązaniem byłoby ustalenie jednolitych zasad i praw, które 
pozwoliłyby na podejmowanie wspólnych decyzji i rozwój rynku międzynarodowego, 
jednakże żadna z instytucji zajmująca się tą tematyką nie wydała jednoznacznego 
rozporządzenia.  

Mecenas Bartosz Jagodziński z kancelarii prawniczej Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k. 
w swoim wystąpieniu podkreślił, iż z uwagi na wymogi dokonania zmian w zapisach księgi 
wieczystej dotyczącej transferu hipoteki na podmiot nabywający wierzytelności hipoteczne w 
celu ich sekurytyzacji, przy dużej liczbie tych kredytów, praktycznie nie jest opłacalne oraz nie 
ma sensu dokonywanie takiej transakcji. Także z uwagi na fakt, iż nie tylko emitent (nabywca 
wierzytelności) winien być zapisany w księdze wieczystej, ale także obejmujący papiery 
zabezpieczane tymi wierzytelnościami. Dodatkowo prawo podatkowe nie sprzyja temu, aby 
powoływać w Polsce podmioty specjalnego przeznaczenia (SPV), celem dokonania nabycia 
wierzytelności oraz emisji papierów wartościowych, z uwagi na obciążenie podatkiem 
oprocentowania tych dłużnych papierów.  

 P. Antonio Bone, z AIG United Guaranty, przedstawił sytuację na rynku 
nieruchomości w Hiszpanii. Hiszpania w ciągu ostatnich lat doświadczyła wzrostu cen na 
rynku nieruchomości, co wiąże się z potrzebą dodatkowego finansowania przez banki, gdzie 
głównymi źródłami finansowania są depozyty i listy zastawne, które mają coraz większe 
znaczenie na rynku hiszpańskim Warto wspomnieć, że wprowadzono zmiany w 
ustawodawstwie hiszpańskim, mające na celu ujednolicenie tego rynku z rynkami innych 
Europejskich krajów, co oznacza chęć nieustannego rozwoju. Aktualnie w Hiszpanii działają 
trzy międzynarodowe agencje ratingowe, których głównym zadaniem jest ocena i 
wyznaczenie ubezpieczeń i są to Fitch Ratings, Standards&Poor’s i Moody’s. Warto zaznaczyć, 
iż obejmują one ponad 50% rynku ocen ratingowych na świecie.  

 Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawodawstwie hiszpańskim dotyczą wartości 
LTV (loan-to-value), gdzie wskaźnik LTV dla kredytów hipotecznych udzielanych na cele 
handlowe będzie zmniejszony z 70% do 60%, LTV dla kredytów hipotecznych udzielanych na 
cele mieszkaniowe pozostanie przy wartości 80%, zaś wspólnie z innymi wskaźnikami zmiany 
te są podstawą do korzystnego kontynuowania wzrostu znaczenia listów zastawnych na rynku 
hiszpańskim, równocześnie zwiększając źródło finansowania.  

 Zastosowanie takiego poziomu wskaźników wymaga korzystania z różnych 
instrumentów wzmacniających jakość kredytów hipotecznych, w tym w szczególności z 
ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 
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SYSTEM ANALIZ MONITORINGU RYNKU NIERUCHOMOŚCI – AMRON 

System AMRON jest prowadzony przez Związek Banków Polskich i Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji. Jest to ogólnopolska, wielodostępowa, wystandaryzowana i 
wiarygodna bazą danych sektora finansowego o cenach transakcyjnych nieruchomości, który 
umożliwia szeroki dostęp do danych dających lepszy obraz rynku nieruchomości. Jest to 
odpowiedź na wiele regulacji nadzorczych i ostrożnościowych zarówno polskich jak i Unii 
Europejskiej. Według p. Jacki Furgi, Wiceprezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji, w 
chwili obecnej w Systemie AMRON uczestniczą 24 banki, których łączny udział banków w 
portfelu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych wynosi ok. 90%. Niestety 
aktualnie tylko 10% danych wprowadzanych jest na bieżąco do systemu AMRON. System 
obejmuje 357,000 rekordów, z tego też tylko 10% to informacje o transakcjach na rynku 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, pozostałe 90% to są transakcje 
obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi.  

System AMRON umożliwia prognozowanie zapotrzebowania rynku na oferowane 
produkty w ujęciu terytorialnym, przeprowadzanie analiz prezentujących statystyki oraz 
aktualne trendy na rynku nieruchomości, uzupełnienie informacji o stanie prawnym 
nieruchomości oraz wiarygodną weryfikację wartości nieruchomości. Docelowo system 
będzie pozwalać również na wycenę portfelową w transakcjach sekurytyzacyjnych Planowana 
zmiana struktury bazy danych AMRON pozwoli na wejście z projektami zarówno ratingu 
nieruchomości, jak i indeksu cen nieruchomości Jest to jedyna tego typu baza w Polsce i 
cechuje się głównie wiarygodnością, ponieważ opiera się na sprawdzonych danych, których  

PODSUMOWANIE 

 Rozwój rynku finansowania nieruchomości jest bardzo istotny zarówno dla Polski, jak 
i krajów Europy Środkowowschodniej. Istotną kwestią w rozwoju rynku międzynarodowego 
jest zbliżanie działań poszczególnych krajów w celu ujednolicenia prawodawstwa, zasad i 
wymogów panujących na rynkach światowych, wprowadzenie i rozprzestrzenianie nowych 
instrumentów finansowych, a także bardziej precyzyjna i zapobiegawcza analiza rynku, 
pozwalająca na uniknięcie w znacznym stopniu skutków kryzysu na rynku finansowym, co 
miało miejsce podczas kryzysu sub-prime w U.S.A. 

 Europejska Federacja Hipoteczna zapewnia, iż dzięki prowadzonym działaniom i 
zamierzeniom standaryzacja rynków na poziomie międzynarodowym będzie korzystna dla 
wszystkich uczestników rynku finansowego. EMF potwierdza, iż obszar dalszej współpracy 
został zidentyfikowany, zaś środki do osiągnięcia tego celu zostały wybrane proporcjonalnie i 
adekwatnie. Wprowadzenie Białej Księgi Integracji Rynków Hipotecznych Unii Europejskiej 
ma także duże znaczenie, gdyż harmonizacja powszechnych praw i zasad pozwoli na 
prawidłowe funkcjonowanie i w zrost wydajności rynku finansowego. 

 Źródłem obecnego kryzysu kredytowego w USA i niektórych krajach UE jest 
mechanizm ekspansji bankowości hipotecznej generujący błędne przesłanki dla zarządzania 
ryzykiem, głównie w wyniku przewartościowania zabezpieczeń. Dlatego warto zaznaczyć, iż 
zachowanie stabilności systemu finansowego oraz utrzymanie wysokiego tempa wzrostu 
wymaga, zatem skoordynowania nie tylko polityki pieniężnej i ostrożnościowo-nadzorczej, ale 
też ekonomicznej i społecznej. 

 Kryzys na amerykańskim rynku sub-prime, miał negatywne skutki odnoszące się do 
płynności na rynku finansowym i jednocześnie przeniósł się na rynki finansowe innych 
krajów. Przede wszystkim kryzys sub-prime spowodowany był nadmierną ekspansją 
kredytów hipotecznych oraz niskimi cenami ryzyka kredytowego. Równoczesny brak 
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pewnych regulacji na rynku mieszkaniowym, standardów ochrony konsumenta oraz brak 
przejrzystości i regulacji niebankowych instytucji finansowych spowodowały załamanie rynku 
amerykańskiego. Problem, na który warto zwrócić uwagę dotyczy braku światowej 
koordynacji, co oznacza, że polityka regulacyjna i płynność finansowa nie powinny być 
odizolowane, zaś początkiem w celu zwiększenia dostępności powinna być lokalna integracja. 

 Kraje Europy Środkowowschodniej, które nie charakteryzują się mianem rozwiniętego 
rynku finansowego starają się w szybkim tempie nadrobić stracony czas, mianowicie dążą do 
rozwoju i udoskonalenia. Perspektywami dla średnio i słabo rozwiniętych krajów są 
ulepszenie wskaźników jakościowych, rozwój rynku zabezpieczeń, rozwijanie schematów dot. 
finansowania nieruchomości, zwiększenie ilości usług bankowych, standaryzacja wyników 
oraz optymalizacja zabezpieczonych produktów na rynku. 

 Podczas IV Kongresu Finansowanie Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach 
Europy Środkowowschodniej zasygnalizowano podstawowe dylematy oraz zidentyfikowano 
najistotniejsze problemy związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości w Polsce i 
krajach jej obszaru, także odnosząc się do niektórych rozwiniętych krajów pozaeuropejskich. 
Środowisko finansowe podjęło dyskusje w tematyce refinansowania, jakich instrumentów do 
tego refinansowania używać i aby uzyskać właściwie rozwiązanie zidentyfikowano istniejące 
bariery prawne i podatkowe, które z jednej strony mogę pomóc w rozwoju, a z drugiej strony 
ograniczać. Nieustannie trwającym zachowaniem na przestrzeni międzynarodowych rynków 
finansowych, powinno być wspólne tworzenie rozwiązań, korzystnych dla wszystkich 
uczestników rynku finansowego i zapewniających im rozwój. 
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Czas spłaty kredytu i udział kredytowi hipotecznych w tworzeniu PKB – 2005 rok  
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Emisja Jumbo Covered Bonds 
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