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I Kongres Finansowania Nieruchomości  

w krajach Europy Środkowo Wschodniej 

Podsumowanie 
 

W dniach 2-3 grudnia 2004 r. zorganizowano w Warszawie I Kongres Finansowania Nieruchomości w 
krajach Europy Środkowo Wschodniej. Organizowany kongres ma być początkiem corocznych spotkań 
środowisk i instytucji z rynku finansowania nieruchomości z regionu Europy Środkowo Wschodniej, 
którego głównym celem jest integracja wspólnych działań z wykorzystaniem wzajemnych doświadczeń 
oraz efektów synergii w celu zwiększenia dynamiki rozwoju rynku finansowania nieruchomości z 
jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów finansowych. Rynek 
finansowania nieruchomości w krajach Europy Środkowo Wschodniej jest obszarem w którym 
instytucje finansowe są ciągle mało obecne. W krajach zachodnich portfel banków finansujących 
budownictwo mieszkaniowe przekracza nieraz 80% oddawanych mieszkań i stanowi 50% PKB. W 
krajach z dawnego bloku wschodniego proces ten jest daleko zahamowany, bądź opóźniony. W Polsce 
zaledwie niecałe 5% PKB finansowane jest przez banki. Biorąc pod uwagę niezaspokojone 
zapotrzebowanie na mieszkania w krajach o rozwiniętych systemach finansowania rynku 
nieruchomości wprowadzono efektywne systemy umożliwiające przy minimalnym ryzyku inwestora 
rozszerzenie akcji kredytowej i zwiększenie dostępności kredytu hipotecznego dla średnio 
zarabiających osób i tych grup społecznych, których nie stać na własne mieszkanie. 

W tym celu działający w Polsce Związek Banków Polskich korzystając z doświadczenia 
międzynarodowych ekspertów z Banku Światowego, Fannie Mae, Urban Institut, wiodących uczelni 
polskich i zagranicznych z dziedziny zarządzania ryzykiem oraz finansowania nieruchomości podjął się 
zaprezentowania doświadczeń jakie zebrała Polska w obszarze kredytowania hipotecznego. 
Jednocześnie ZBP pragnie zaprosić pozostałe związki banków i instytucje finansowe z krajów Europy 
Środkowo Wschodniej do podzielenia się doświadczeniami oraz rozwiązaniami. Formuła taka ma na 
celu umożliwienie współpracy krajów naszego regionu w zakresie wdrażania dobrych rozwiązań oraz 
podejmowania współpracy polegającej na dzieleniu się rozwiązaniami skutecznie wdrażanych w tych 
krajach.  

Kongres jest pierwszą tego typu inicjatywą w krajach Europy Środkowo Wschodniej i za główny cel 
stawia sobie zaprezentowanie zagadnień odnoszących się do finansowania budownictwa 
mieszkaniowego przez instytucje finansowe. Kongres ma poruszać zagadnienia przedstawiające trendy 
i tendencje na rynkach światowych, zaprezentowanie rozwiązań związanych z usprawnieniem procesu 
podejmowania decyzji kredytowej przez bank – ułatwienia pracy oficera kredytowego, w tym w ocenie 
operatu szacunkowego danej nieruchomości, efektywniejszego zarządzania ubezpieczaniem kredytów 
hipotecznych, pośrednictwa kredytowego. Współpracy między bankami, ubezpieczycielami oraz 
funduszami emerytalnymi w aspekcie wykorzystania rynku kapitałowego jako potencjalnego źródła 
zapewniającego środki na udzielenie kredytów. Poruszać ma także problemy stosowanych modeli 
określania wartości nieruchomości, zarządzania i modelowania ryzyka kredytów hipotecznych – 
doświadczenia międzynarodowe, oraz znaczenie wykorzystywania baz informacyjnych o kliencie i 
cenach transakcyjnych do zarządzania ryzykiem z perspektywy efektywności i konkurencyjności 
banków na nowym rynku europejskim. 
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Wprowadzenie 

Mieszkalnictwo odgrywa ważną rolę w każdym społeczeństwie. Jednak nie może się ono odbywać bez 
odpowiedniego systemu finansowania. Według profesora Marka Bryxa z Szkoły Głównej Handlowej, 
„nie ma stabilnych systemów finansowania mieszkalnictwa”. System można uznać bowiem jako 
stabilny, kiedy wszyscy jego uczestnicy potrafią za nim nadążyć. System, również teoretycznie, 
powinien być bezpieczny, ale mówiąc o bezpiecznym systemie zazwyczaj wymienia się ingerencje 
regulatorów. Oznacza to zatem politykę mieszkaniową państwa, gdyż mieszkanie jest dobrem 
niezbędnym, ale zarazem najdroższym.  

Kredyty mieszkaniowe charakteryzują się wysokim udziałem w finansowaniu mieszkalnictwa. W 
krajach zachodnich Unii Europejskiej stosunek kredytów hipotecznych do PKB wynosi ponad 40%. W 
krajach Europy centralnej i wschodniej ten stosunek jest znaczniej niższy, nie przekraczając średnio 
10%.  

Wykres 1. 
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Jednak w tych krajach portfel kredytów hipotecznych przyrasta z zaskakującym tempie 20-40% 
każdego roku. Na koniec III kwartału br. stan zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych w Polsce 
wyniósł niemal 36 miliardów złotych. Jest to najszybciej rozwijający się rynek kredytów detalicznych w 
Polsce. 

Obecnie na Polskim rynku działa ponad 60 banków, z których około 30 udziela kredyty hipoteczne. 
Oferta produktów tych banków obejmuje kredyty na budowę własnego domu przez inwestora, budowę 
domu oraz mieszkania u dewelopera, jak też ich zakup na wtórnym rynku. 

Analizując strukturę polskiego rynku kredytów mieszkaniowych można stwierdzić, iż jest on 
zdominowany jest przez banki uniwersalne, a udział banków hipotecznych ma, jak dotąd, marginalne 
znaczenie dla rynku. Podstawowym kanałem dystrybucji kredytów hipotecznych są oddziały bankowe, 
toteż banki o największej ilości oddziałów mają też największy udział w rynku kredytów 
mieszkaniowych. Dużą popularnością cieszą się produkty denominowane w walutach obcych oraz 
dominują kredyty o zmiennych stopach procentowych. Podstawowym źródłem finansowania kredytów 
pozostają depozyty, jednak zachodzi potrzeba pracy nad stworzeniem innych metod refinansowania.  
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Według Krzysztofa Rybińskiego, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, czynniki pozytywnie 
wpływające na rozwój rynku to przede wszystkim niska i stabilna inflacja i związane z nią niskie stopy 
procentowe, konkurencja wśród banków wymuszająca spadek marż, stabilizacja ekonomiczna, w tym 
stopniowy wzrost dochodów społeczeństwa. Inne czynniki, które napędzają rynek kredytów 
mieszkaniowych to: potrzeby mieszkaniowe związane z restrukturyzacją gospodarki, duży udział 
prywatnych mieszkań w strukturze zasobu, duże potrzeby remontowe, rozwój systemu ubezpieczeń 
przejmującego część ryzyka kredytowego. Do czynników negatywnych na rynku kredytów 
mieszkaniowych można zaliczyć między innymi: ryzykowny proces budowy mieszkań przez 
deweloperów, niską wydajność sądów wieczysto-księgowych i związane z tym ryzyko zakupu 
mieszkania oraz zabezpieczenia kredytu, brak tradycji zastawu na mieszkaniu oraz niepewność 
przyszłych dochodów kredytobiorców. Oczywiście ważne są też czynniki ekonomiczne, takie jak: 
wysokie bezrobocie (sprzężenie zwrotne), upolitycznienie debaty nt. rynku mieszkaniowego i związane 
z tym ryzyko zmian legislacyjnych (eksmisja, subsydia, regulacje czynszów), brak dostatecznych 
doświadczeń z rynkiem mieszkaniowym (nie wiadomo co się stanie w fazie recesji na rynku 
mieszkaniowym). 

W ocenie prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, finansowanie mieszkalnictwa 
ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki z trzech powodów. Po pierwsze rozbudowany rynek 
finansowania mieszkalnictwa daje możliwość wygenerowania nawet do kilkuset tysięcy miejsc pracy. 
Jest to niezwykle istotne dla kraju takiego jak Polska, gdzie bezrobocie jest nie do przyjęcia. Drugim 
powodem jest fakt, że skuteczny rynek finansowania mieszkalnictwa spełnia podstawową potrzebę 
społeczną, jaką jest posiadanie własnego domu. Trzecim argumentem jest to, że rynek ten jest dobrym 
biznesem dla różnego rodzaju instytucji. 

Uczestnikami rynku finansowania mieszkalnictwa są bowiem banki, ubezpieczyciele, deweloperzy, 
agencje scoringowe, doradcy finansowi, rzeczoznawcy, czy sami nabywcy, regulatorzy i wielu innych. 
Stworzenie sprawnego systemu finansowania mieszkalnictwa wymaga współpracy wszystkich jego 
uczestników. 

Tabela 2. 

Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce
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Profesor Jan Monkiewicz, przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, 
zaznaczył jak istotna jest chociażby współpraca pomiędzy bankami, a ubezpieczycielami. Firmy 
ubezpieczeniowe są bowiem również zainteresowane z takie procesy jak sekurytyzacja i to nie pod 
kątem ubezpieczenia kredytów, czy innych operacji poprawiających rating portfela, lecz procesem 
wyprowadzenia swojego ryzyka na rynek kapitałowy. Bank i firma ubezpieczeniowa mogą 
współpracować na wielu płaszczyznach. Najważniejszą jest wymiana danych. Ubezpieczyciele bowiem 
posiadają znaczną wiedzę, zwaną statystyką ubezpieczeniową. Na jej podstawie są na przykład w stanie 
przewidzieć, ilu kredytobiorców umrze w trakcie okresu spłacania kredytu. Inną formą współpracy jest 
wprowadzona ostatnio wiązana spłata kredytu z ubezpieczeniem na życie. Jako ostatni przykład 
współpracy pomiędzy podmiotami, profesor Monkiewicz wymienił Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „Bezpieczny Dom”, które w ostatnim czasie uzyskało pozwolenie na działalność. Jest ono 
utworzone przez deweloperów, dla bezpieczeństwa swych klientów, by mogli uzyskać zwroty ze swych 
wkładów w razie nieukończenia inwestycji. 

Według Zbigniewa Krysiaka, przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku 
Banków Polskich, integracja środowisk powinna iść także w kierunku międzynarodowym. Celem 
organizacji całego kongresu jest integracja środowisk związanych z finansowaniem mieszkalnictwa w 
krajach Europy centralnej i wschodniej. Pierwszą sprawą byłoby zatem utworzenie czegoś na wzór 
Komitetu ds. Finansowania Mieszkalnictwa w Europie Wschodniej i Centralnej, czyli instytucji 
zrzeszającej uczestników tego rynku w regionie. Należałoby również uplasować Kongres Finansowania 
Mieszkalnictwa jako stały punkt każdego roku, dopasowując go do terminarzu pozostałych konferencji. 
Jednak spotkania uczestników nie powinny się opierać wyłącznie na dorocznym kongresie. Spotkania 
powinny być o wiele częstsze, z dużą ilością współpracy. Kraje tego regionu powinny dzielić się zatem 
informacją na temat różnych podejść do finansowania mieszkalnictwa we własnym kraju, budowania 
modeli zarządzania ryzykiem oraz danymi biur informacji kredytowej. 

Związek Banków Polskich proponuje zatem utworzenie międzynarodowej grupy roboczej, złożonej z 
ekspertów w dziedzinie finansowania nieruchomości. Grupa ta by dzieliła się własnymi 
doświadczeniami oraz prowadziła analizy rynku mieszkalnictwa w centralnej i wschodniej Europie. 
Kooperacja ta ma przede wszystkim na celu zwiększenie skali rynku finansowania mieszkalnictwa, jego 
efektywności oraz zachęcić inwestorów do rynków europejskich na wschód od „piętnastki”. Ta część 
Europy ma bowiem potencjał ponad 300 milionów osób, jednak przez wiele lat pozostanie w tyle za 
swymi partnerami z zachodu.  

Bariery i Perspektywy Finansowania Mieszkalnictwa w krajach Europy Centralnej i 
Wschodniej 

Na początku lat 90-tych kraje Europy wschodniej i centralnej natchnęły się na wiele poważnych 
problemów w tworzeniu systemu finansowania mieszkalnictwa. W regionie występowała bowiem 
wysoka inflacja, niestabilność ekonomiczna i polityczna. Wpływało to na wysokość stóp procentowych, 
niepewność dochodów gospodarstw domowych i słabe zmiany w ustawodawstwie. Państwowe banki 
miały monopolistyczną pozycję na rynku, a firmy budowlane były wielkimi, niedochodowymi 
przedsiębiorstwami państwowymi. 

Skutkiem takiego stanu był upadek budownictwa mieszkaniowego, zmiany zachowań konsumentów 
(chęć nabycia dóbr luksusowych, nie pierwszej potrzeby) oraz nadpłynność sektora bankowego (z 
powodu braku długoterminowych aktywów). 

W drugiej połowie lat 90-tych sytuacja ekonomiczna w regionie zaczęła się stabilizować. Rządy 
rozpoczęły programy wspierające mieszkalnictwo oraz budowę systemy finansowania mieszkalnictwa. 
Według Jacka Łaszka, doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, ważnymi elementami sukcesu 
były: prywatyzacja sektora bankowego, silna pozycja banków uniwersalnych, stabilna i zorientowana 
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na rynek polityka państw, niewielkie eksperymenty z subsydiowaniem oraz międzynarodowe wsparcie 
z takich instytucji jak Bank Światowy, czy USAID. Mieszkalnictwo w naszym regionie w ciągu ostatnich 
lat przeżywało lekkie załamanie. Obecnie sytuacje wydaje się poprawiać.  

Tabela 1. 

ZMIANY W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYCH W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIM 

Państwo 1999 2000 2001 2002 2003 

Polska 16,4 18,0 -0,8 -16.0 -6.0 

Czechy -11,2 2,9 2,8 7,6 9,1 

Słowacja 11,5 20,0 -4,5 6,6 1,0 

Węgry -5,0 6,0 17,0 14,0 13,0 

CE-4 6,2 12,8 4,0 -3,0 3,0 
Źródło: Polska Agencja Budownictwa 

Według Mariusza Sochackiego z Polskiej Agencji Budownictwa, liczba nowych mieszkań w krajach 
centralnej Europy będzie rosła szybciej niż w Europie zachodniej. Impulsy dostarczane z tego powodu, 
będą jednak zbyt słabe by mogły napędzić gospodarkę nowych członków Unii Europejskiej. 

Ważnym elementem w budowaniu systemów finansowanie mieszkalnictwa w Europie wschodniej i 
centralnej była interwencja rządowa, a więc budowanie polityki mieszkalnictwa. Profesor Marek Bryx 
przedstawił cztery zasady dobrej interwencji rządowej: logiczność, efektywność, przejrzystość, 
prostota. W Polsce stosuje się wiele elementów polityki mieszkalnictwa. Podstawowym jest wolny 
rynek, który jest niebezpieczny dla nabywcy, gdyż nie jest chroniony jego interes. TBS-y spełniają w 
pewnym zakresie swą rolę, jednak pozostaje kwestia własności po dłuższym okresie zamieszkania. 
Inwestycje władz lokalnych są znikome i skoncentrowane na mieszkaniach komunalnych. Ulga 
podatkowa w dochodach osobistych teraz jest ulgą odsetkową i niestety ma wiele ograniczeń, jak 
chociażby fakt, że musi to być pierwsze mieszkanie. Niestety państwo musi również płacić za stare 
kredyty, zaciągnięte w latach 90-tych na bardzo wysokie oprocentowanie. Pochłania to ¼ budżetu na 
mieszkalnictwo, a niestety nie ma z tego żadnych korzyści w postaci nowych mieszkań. Pozostałe 
instrumenty polityki mieszkalnictwa to premie za długoletnie oszczędzanie, dodatki mieszkaniowe dla 
najmniej zarabiających i dopłaty z powodu przyszłych premii (ponad 20% wydatków na 
mieszkalnictwo). 

Z roku na rok rządy starają się jednak zmniejszyć wydatki na mieszkalnictwo i niestety nie ma zgody co 
do polityki mieszkaniowej wśród partii politycznych. Według profesora Bryxa, ciężko zatem mówić o 
stabilnym i bezpiecznym systemie finansowania mieszkalnictwa w Polsce.  

Ważną sprawą potrzebującą szybkiej regulacji w Polsce jest sytuacja deweloperów. Obecnie jedynym 
podmiotem na rynku nieruchomości nie wymagającym licencji na swą działalność jest deweloper. 
Deweloperem może zatem zostać każdy i to bez specjalnych wymagań kapitałowych. System musi 
zatem chronić nabywców przed nieuczciwymi, czy też nieodpowiedzialnymi deweloperami. 
Inicjatywami mającymi w tym pomóc jest wspomniane wcześniej TUW „Bezpieczny Dom” oraz 
rachunek escrow.  

Większość mieszkań w polskich miastach buduje i sprzedaje się na podstawie tzw. umów 
deweloperskich. Umowy te najczęściej polegają na tym, że chętny na mieszkanie wpłaca pieniądze w 
trakcie budowy, a niejednokrotnie jeszcze przed jej rozpoczęciem. Developer wystarczy, że kupił grunt i 
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uzyskał pozwolenie na budowę. Jest to więc system niezwykle korzystny dla dewelopera, gdyż 
umożliwia mu działalność bez własnych środków na pokrycie całości inwestycji. Według dr Ryszarda 
Matkowskiego, prezesa JW Construction, szacuje się, że można rozpocząć budowę, gdy uda się 
zgromadzić około 20-30% potrzebnego kapitału. W takim systemie istnieje jednak duże ryzyko. Klient 
zakupuje bowiem nieruchomość, która na dobrą sprawę jeszcze nie istnieje. To klient ponosi ryzyko 
inwestycji, a nie deweloper. Z momencie niewykonania inwestycji, klient będzie najbardziej 
poszkodowany, gdyż zostaje bez mieszkania, a kapitał zainwestowany jest najczęściej nie do 
odzyskania. 

Tabela 2. 

Udział poszczególnych rodzajów mieszkalnictwa w rynku 

Rodzaj Budownictwa Mieszkaniowego 2000 2001 2002 2003 

Indywidualne 19,9 22,8 25,9 51,2 

Deweloperskie 20,7 29,4 22,0 23,9 

Spółdzielcze 24,4 25,8 15,4 12,1 

Komunalne 2,0 2,3 2,5 2,0 

TBS 4,0 6,8 4,7 5,8 
Źródło: Szkoła Główna Handlowa 

Przeciwdziałać takiej sytuacji mają rachunki powiernicze, zwane rachunkami escrow. Powstają one na 
bazie współpracy pomiędzy trzema stronami: deweloperem, nabywcą i bankiem. Jest to rachunek 
celowy, przeznaczony do gromadzenia środków i prowadzenia rozliczeń pomiędzy konkretnymi, 
określonymi w umowie partnerami handlowymi. Kupujący wpłaca pieniądze na rachunek banku, który 
wypłaca sprzedającemu środki w zależności od spełnienia przez niego świadczeń.  

Według dr Matkowskiego, stworzenie takiego rachunku escrow w Polsce to ucywilizowanie działalności 
polskiego rynku deweloperskiego. Niestety ustawodawstwo jest wciąż nie zmienione. Jesienią 2002 
roku nieistniejący już Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przygotował projekt ustawy nazwanej 
roboczo „O zasadach finansowania budownictwa mieszkaniowego”. Do dnia dzisiejszego nie została 
ona uchwalona w formie obowiązującego aktu prawnego. Ustawa miała zakazać deweloperom 
sprzedającym mieszkania w ofercie publicznej brania na ich budowę pieniędzy bezpośrednio od swoich 
klientów. Przed podpisaniem umowy deweloper zobowiązany byłby do złożenia rachunku 
powierniczego, na którym gromadzone byłyby środki nabywców. Jednym z priorytetów projektu było 
stworzenie takiej regulacji, która pozwalałaby na dokończenie realizacji inwestycji nawet w sytuacji 
upadłości dewelopera.  

Oczywiście projekt ustawy deweloperzy przyjęli z mieszanymi uczuciami. Prawie zgodnie stwierdzili, ze 
tego typu usługa powinna być dobrowolna, czy inaczej mówiąc oni by decydowali, nie nabywcy. 
Obecnie jednak wiele banków posiada już produkty podobne do rachunku powierniczego. Sam 
rachunek powierniczy nie uzdrowi jednak sytuacji. Podstawowym problemem pozostaje w dalszym 
ciągu dostęp do finansowania inwestycji przez deweloperów. Inwestorzy budowlani nie są bowiem 
ulubionymi klientami banków. Banki na ogół traktują budownictwo mieszkaniowe jako działalność 
wysokiego ryzyka. Klienci instytucjonalni stanowią zaledwie 23% przyznanych kredytów 
mieszkaniowych i obecnie żaden bank nie jest w pełni przygotowany do kompleksowej obsługi projektu 
deweloperskiego. Banki preferują zatem finansować klientów indywidualnych. Janusz Góral z 
Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego podaje, że istotne znaczenie ma tu fakt, że przy 
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klientach indywidualnych banki muszą określić zdolność kredytową, natomiast dla klientów 
instytucjonalnych konieczna jest jeszcze ocena sytuacji finansowej.  

Peter Gurtner, dyrektor Szwajcarskiego Biura Mieszkalnictwa, reprezentując Komisję Ekonomiczną 
Narodów Zjednoczonych przedstawił prace nad raportem o finansowaniu mieszkalnictwa w krajach 
przechodzących transformację. Z raportu wyniknęły następujące wnioski. 

Po pierwsze nie ma uniwersalnego systemu finansowania mieszkalnictwa. Przez lata powstało wiele 
rozwiązań, które były kierowane przez historie, ekonomie i postawy społeczne indywidualnych państw. 
Systemy są zbiorem sytuacji gospodarczej, regulacji bankowych, polityki podatkowej, dopłat 
budżetowych oraz struktury rynku mieszkalnictwa. Każde państwo powinno mieć wiele metod 
finansowania mieszkalnictwa. Dla zmobilizowania jak największej ilości kapitału dla mieszkalnictwa, 
preferowana jest kombinacja systemów. Regulatorzy powinni zadecydować z jakiej formy 
finansowania mieszkalnictwa należy szerzej korzystać: z depozytów, czy rynku kapitałowego w 
zależności od tego w jakiej fazie transformacji znajduje się dane państwo. Rynek wtórny wierzytelności 
hipotecznych znajduje większe zastosowanie w rozwiniętych gospodarkach. Nie będzie on działal, jeżeli 
nie stworzy się dużego wolumenu kredytów hipotecznych o wysokiej jakości, które będą odpowiadać 
inwestorom instytucjonalnym. 

Nie ma zatem jednego odpowiedniego systemu finansowania mieszkalnictwa. Jednak cechą wspólną 
wszystkich systemów jest potrzeba stabilnych warunków ekonomicznych oraz otocznia prawnego i 
fiskalnego pozwalającego na efektywną alokację kapitału. Wymaga to zatem dobrego systemu 
zabezpieczeń nieruchomości oraz sprawnego postępowania egzekucyjnego.  

Finansowanie Kredytów Hipotecznych 

W Polsce finansowanie kredytów mieszkaniowych pochodzi głównie z rachunków bieżących banków. 
Marek Kempny, prezes Śląskiego Banku Hipotecznego S.A. podaje, że od 10 lat aktywa sektora 
bankowego rosną, z czego kredyty hipoteczne stanowią obecnie 20% aktywów. Od kilku lat 
długoterminowe depozyty zaczynają nie starczać na przyrost finansowania długoterminowych 
kredytów. A tendencją jest, że kredyty hipoteczne będą stanowiły coraz większą część portfela 
kredytów. Z depozytach natomiast nastąpi spadek spowodowany wzrostem konkurencyjności innych 
produktów oszczędnościowych, takich jak fundusze emerytalne, inwestycyjne, banki natomiast 
pozostają zależne od stóp procentowych. Przy założeniu, że kredyty hipoteczne będą rosły jak obecnie 
możliwe jest, że depozyty zrównają się w ciągu kilku lat z kredytami.  

Wykres 3. 

Pokrecie kredytów mieszkaniowych, długoterminowymi depozytami
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Źródło: Komisja Nadzoru Bankowego 
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Obecnie drugą formą finansowania kredytów mieszkaniowych w Polsce są listy zastawne, będące 
rodzajem Covered Bonds. Obecnie 22 kraje posiadają ustawodawstwo dotyczące Covered Bonds, a za 
kilka lat będzie ich 30. Istnieją cztery struktury tych papierów. Pierwsza to model francuski, z użyciem 
jednostki specjalnie powołanej do emisji papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami, coś na 
wzór MBS-ów i SPV. Drugi to tradycyjny system, taki jak w Niemczech z wyspecjalizowanym bankiem 
hipotecznym. Trzeci to model, w którym bank uniwersalny posiada jednostką mającą licencję na 
udzielanie papierów dłużnych. Ostatni model to sytuacja, w której każdy bank może emitować papiery 
zabezpieczone kredytami hipotecznymi.  

Tabela 4. 

Emisja Covered Bonds w Europie - w miliardach €

Łotwa

0,035 (0,0023 %)

Finlandia

0,065 (0,0042 %)

Polska

0,2 (0,01 %)

Słowacja

0,3 (0,02 %)

Czechy

1,4 (0,09 %)

Irlandia

13,5 (0,86 %)

Austria

8,5 (0,54 %)

Węgry

3,9 (0,25 %)

Luksemburg

16,7 (1,07 %)

Szajcaria

30,9 (1,98 %)

Hiszpania

42,9 (2,76 %)

Szwecja

60,5 (3,89 %)

Francja

87,2 (5,6 %)

Dania

231,6 (14,89 %)

Niemcy

1.056,7 (67,97 %)

 

Źródło: Związek Niemieckich Banków Hipotecznych ( 

Dr Otmar Stöker, dyrektor zarządzający Związku Niemieckich Banków Hipotecznych, powiedział, że 
budowanie systemu finansowania kredytów hipotecznych jest zabiegiem wieloletnim. Tworząc całkiem 
nową strukturę ciężko otrzymać szybkie zwroty. Na Węgrzech to się udało dzięki odpisom 
podatkowym, skupienie kredytów mieszkaniowych w rękach banków hipotecznych oraz pozyskanie 
kapitału na rynkach zagranicznych, jak na przykład na niemieckim rynku kapitałowym. Do września 
br. było już 69 emisji listów zastawnych na Węgrzech o łącznej wartości 3,8 miliardów euro. Dla 
porównania w Polsce było tych emisji 16, o wartości 240 milionów euro.  

Tabela 5. 
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Emisja listów zastawnych w krajach CEE
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Źr
ódło: Związek Niemieckich Banków Hipotecznych 

Trzeba się zatem zastanowić na zagranicznymi rynkami, gdyż polski rynek jest za mało konkurencyjny 
– przeważają duże, uniwersalne banki, a banki hipoteczne są jedynie dodatkiem.  

Należy jednak rozważać inne źródła pozyskania kapitału. Niemieckie banki też zastanawiają się nad 
sekurytyzacją typu MBS, by móc sfinansować kredyty nie pokryte w listach zastawnych oraz by 
dopasować się do inwestorów poszukujących wystandaryzowanych puli kredytów. Według dr Stökera 
powinny być ustawy regulujące każdy rodzaj papierów, a następnie obserwować które zostaną przyjęte 
przez rynek. Państwo nie powinno tego wytyczać i te kraje najbardziej będą przyciągać zagranicznych 
inwestorów, które będą miały uregulowane prawo. Alicja Małecka, Malecka Capital Formation, uznaje, 
że to rynek wymusza rozwiązania, kształtuje i rozwiązuje potrzeby. Ustawy prawne są rynkową próbą 
znalezienia rozwiązania najlepiej działającego na tym rynku.  

Tabela 6. 
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Zapotrzebowanie na papiery wartościowe, a wolument kredytów hipotecznych
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Źródło: Malecka Capital Formations, Inc. 

W rozumieniu profesor Jolanty Zombirt z Narodowego Banku Polskiego, sekurytyzacja nie jest emisją 
papierów dłużnych w celu finansowania się, nie jest też emisją listów zastawnych przez bank 
hipoteczny, ponieważ aktywa pozostają w bilansie. Sekurytycja jest zatem emisją papierów dłużnych, 
których zabezpieczeniem są aktywa, które znikają z bilansu administratora. Profesor Zombirt uznaje, 
że ważna jest zatem nowa umowa kapitałowa, oraz CP 3 (Consultitive Papers) - dyrektywa o 
adekwatnosci kapitalowej. W czerwcu tego roku przyjęto ostateczną wersję Bazylei II, która wyznacza 
adekwatność kapitałową w zależności jaką funkcję bank pełni w procesie sekurytyzacji. Jeżeli bank 
stosuje metodę standardową w umowie kapitałowej, waga ryzyka jest zależna od ratingu.  

Sekurytyzację odróżnia od innych transakcji stratyfikacja, czyli fakt że muszą wystąpić przynajmniej 
dwie transze z różną zawartością ryzyka kredytowego. Aktywa wchodzące w skład zabezpieczenia 
muszą być wystandaryzowane. System prawny musi umożliwiać transfer aktywów oraz musi istnieć 
wiarygodna baza danych. Nowa umowa kapitałowa wprowadza obowiązek uważnego przyglądania się 
wskaźnikom zachowania aktywów, ponieważ banki mogą w ten sposób oszczędzać kapitał regulacyjny.  

Istotnym elementem, według Bolesława Meluch, eksperta Związku Banków Polskich, w procesie 
sekurytyzacji jest standaryzacja. Standaryzacja oznacza integrację wszystkich uczestników rynku 
udzielania kredytów w ramach jednego systemu, co pozwala na elektroniczną wymianę informacji i 
dokumentacji, dostarczając w ten sposób narzędzia podejmowania decyzji przez oficerów kredytowych 
oraz stwarzając możliwość klientom dostępu do zautomatyzowanej obsługi, narzędzi i informacji o 
kredytach i ich wyboru. Standaryzacja pozwala na: 

1) Redukcję kosztów. Integrując procedury na platformach elektronicznych i automatyzując proces 
sprzedaży i obsługi stwarza się możliwość korzystania z tego narzędzia przez różnych 
użytkowników, oferowania kredytów przez internet, wprowadza się standardy obsługi 
kredytobiorców, umożliwia się korzystanie z danych biura informacji kredytowej, ułatwia się 
wycenę nieruchomości, a także obniża się koszty procedur wieczysto-księgowych.  

2) Zwiększenie efektywności aktywów: Standaryzacja infrastruktury pozwala uzyskać efekt skali 
działania, lepszą współpracę pomiędzy różnymi działami banków, możliwość wprowadzania zmian 
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na poziomie centrali, wyeliminowanie niepotrzebnych baz danych, a przede wszystkim stworzenie 
systemu informacji o kliencie na różnych poziomach.  

3) Zarządzanie ryzykiem. Zwiększa odporność na zmiany koniunkturalne na rynku i przyśpiesza 
proces opracowywania i udzielania kredytów.  

4) Wzrost dochodów. Standaryzacja przyczynia się do wzrostu dochodów banków z uwagi na lepsze 
zrozumienie potrzeb klientów i warunków rynkowych. 

Obecnie w Polsce przygotowano następujące ustawy dotyczące rynku wtórnego wierzytelności 
hipotecznych: nowelizacja Prawa bankowego, ustawa O bankach hipotecznych i listach zastawnych, 
ustawa O funduszach inwestycyjnych. Czekamy na ustawę o sekurytyzacji, jednakże na podstawie tych 
praw sekurytyzacja jest wciąż niemożliwa do przeprowadzenia. Przykładowo Prawo bankowe określa, 
że emitentem może zostać wyłącznie spółka kapitałowa, ale przecież kodeks handlowy określa 
maksymalne zadłużenie spółek. Prawo bankowe również zabrania przyjmować inicjatorowi na portfel 
najbardziej podporządkowanej transzy, która opiera się na zainicjowanych przez niego aktywach. 
Jednocześnie KNB 4/2004 pomija słowo „najbardziej” i przy każdej transzy podporządkowanej daje 
wagę ryzyka 1250%. Uchwała KNB zostanie jednak zmieniona, gdyż kłuci się z Bazyleą II.  

Alicja Małecka zaznacza jednak, że MBS-y i listy zastawne nie są najtańszą formą finansowanie 
kredytów. Są nimi depozyty. Jednak papieru dłużne potrafią obniżyć ryzyko pożyczkodawcy. 

Ryzyko Kredytów Hipotecznych 

Według Roberta Van Ordera, który przez 15 lat był głównym ekonomistą w Freddie Mac,  
najważniejsze jest tworzenie dobrych kredytów na samym początku. Ma to kluczowe znaczenie dla 
każdego systemu kredytów hipotecznych, a w szczególności dla sekurytyzacji. Pozwala na modelowanie 
ryzyka i najlepiej wiedzieć jakiego rodzaju to może być ryzyko. Kluczowe jest zatem dobre 
zabezpieczenie, gdyż jak to określił Van Order „dobre zabezpieczenie jest jak ketchup – jeśli się nim 
pokryje złe jedzenie, to nawet nie tego złego nie czuć”. Dobre prawo egzekucyjne i eksmisyjne, 
pozwalają jeszcze bardziej wzmocnić zabezpieczenie.  

Ryzyko braku spłaty jest kosztowne i nie sposób jest określić kto nie wywiąże się z umowy kredytowej 
– oczywiście znany jest procent, ale nie konkretne jednostki. Nie wywiązanie się z umowy kredytowej 
będzie tym kosztowniejsze dla pożyczkobiorcy, im wyższy będzie wkład własny. Badania wykazały, że 
nie wywiązanie się z umowy ściśle powiązane z ujemny wkładem własnym. Zazwyczaj potrzebny jest 
także jakiegoś rodzaju zapalnik, jak na przykład utrata pracy lub choroba. Znając podatność na takie 
wydarzenie, nie wywiązanie się z umowy kredytowej jest zależne od: LTV, zróżnicowania cen i trendów 
cenowych. Najlepiej mieć informacje o wszystkich trzech elementach.  

Jak przedstawiła dr Agnieszka Tułodziecka, prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Bazylea 
II i CAD (Dyrektywa Adekwatności Kapitałowej) określa rolę zabezpieczenia hipotecznego i wyceny 
nieruchomości. Według nich zabezpieczenie na nieruchomości (mieszkalnej i komercyjnej) uznawane 
jest za instrument zmniejszający ryzyko kredytowe upoważniający do przepisowego uwolnienia 
kapitału. Wycena nieruchomości uznawana jest za główne narzędzie zarządzania ryzykiem 
umożliwiające odpowiednie odzwierciedlenie wrażliwości kredytu hipotecznego na ryzyko. Zasady 
wyceny mają rodzaj minimalnych wymogów stosowanych do wszystkich rodzajów nieruchomości 
(mieszkaniowe i komercyjne) dla wszystkich metod ważenia (podejście standardowe i IRB) i obejmują: 

– definicje wartości (odniesienie do definicji TEGoVA: Dyrektywa 2000/12/WE) 

– monitorowanie wartości (wartość nieruchomości należy poddawać ocenie przynajmniej raz w 
roku. Częstsze kontrole w przypadku rynków o znacznych wahaniach) 
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– ponowna wycena (gdy wartość znacznie spadła w porównaniu z ogólnymi cenami rynkowymi. 
Dla kredytów > EUR 3 miliony lub 5% funduszy własnych banku, nieruchomość podlega 
wycenie przynajmniej raz na trzy lata)– kwalifikacje rzeczoznawców (niezależny rzeczoznawca - 
osoba posiadająca kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia 
wyceny, niezależna od kredytowego procesu decyzyjnego 

– niezależnymi rzeczoznawcami mogą być zarówno rzeczoznawcy zewnętrzni, jak i wewnętrzni  

– departamenty wyceny w bankach muszą być zorganizowane w sposób gwarantujący ich 
niezależność od jednostek prowadzących działalność operacyjną 

Projektem, który umożliwia uzyskanie danych dotyczących cen nieruchomości, jest system AMRON 
(Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami), powstały dzięki współpracy wielu 
instytucji (banki, uczelnie, ZBP i NBP). System gromadzi i przetwarza dane o różnych typach 
nieruchomości, następnie umożliwia generowanie raportów statystycznych dotyczących średnich cen 
za metr kwadratowy oraz modeli analitycznych, pozwalających na wyznaczanie trendów, predykcję 
wartości, określenie współczynnika ryzyka oraz stopy dyskonta. System AMRON ma na celu 
zapewnienie szybkiego dostępu do danych niezbędnych w toku analizy kredytowej i oceny ryzyka 
związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia. Według Jana Roberta Nowaka, 
Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny, dostęp do systemu AMRON pozwoli na ograniczenie ryzyka 
rynkowego, ryzyka wyceny i LTV. 

Roger Blood, Mercer Management Consulting Group, jeszcze 5 lat temu uczył w Polsce podstaw ryzyka 
nie wywiązania się z umowy kredytowej, teraz widzi że jest to szerzące się zagadnienie. Obecnie 30 
krajów ma programy ubezpieczeń ryzyka nie wywiązania się z umowy. W większości są one bardzo 
nowe i nie miały szansy się sprawdzić w sytuacjach stresowych. W Stanach Zjednoczonych siedem firm 
tworzy bazę danych zawierającą dane z 22 milionów ubezpieczonych kredytów hipotecznych i 
dokładnie te kredyty śledzi, łączy, następnie przekazuje członkom, ale nie imiennie. Według Rogera 
Blooda nadzory bankowe muszą zainteresować się ubezpieczeniem kredytów – szczególnie gdy LTV 
jest wysokie. Polska powinna skoncentrować się na kredytach na własne mieszkanie nie na inwestycje. 
W Stanach Zjednoczonych w tym roku wprowadzono Mortgage Payment Protection, który polega na 
tym, że kredytobiorca ma teraz zabezpieczenie na wypadek straty pracy. Do tej pory ubezpieczenia 
kredytów zabezpieczały wyłącznie kredytodawcę. Regulacje są najważniejsze, ale także trzeba 
zbudować bazę danych o kredytach mieszkaniowych i dającej możliwośc lepszego zarządzania 
ryzykiem. 

Dla każdego rodzaju działalności gospodarczej potrzebne są dane, następnie trzeba opracować model i 
sprawdzić czy ten model będzie działał. Podczas tego procesu będzie zawsze ktoś kto będzie spodziewał 
się należytej dokumentacji. Bazylea wymaga by jakikolwiek system użyty, w razie szoku nie przestał 
działać. Potrzebna jest zatem wiedza o systemie, testy, zarządzanie i funkcjonalna niezależność. 
Bazylea wymaga zatem raportowania i ekspozycji, wszystko po to by zaprezentować zgodność testu 
użyteczności. Bank przyznający kredyty musi zademonstrować coś co się nazywa „zarządzane jak 
detaliczne – managed as retail”. Bank nie będzie bowiem analizował każdego kredytu, lecz będzie je 
traktował jako portfel, używając ogólnych reguł i metod. W celu takiego zarządzania system będzie 
zautomatyzowany, a inteligencja będzie polegała na strategii 

Nową metodą oceny ryzyka są matryce tranzytowe (transition matrices). Anna Solberg, Fair Isaac UK 
Corporation, przedstawia, że scoring kredytów polega na procesie, w którym bierze się wiele 
informacji, buduje do nich model statystyczny, który określa ryzyko, że klient będzie zły. W ten sposób 
tworzy się scoring, który określa to prawdopodobieństwo, a następnie używając innych informacji, 
buduje się matrycę, która pozwala oddać rating raty nie wywiązania się z umowy kredytowej. Kiedy 
kredyt jest w portfelu, można uwzględnić trzy stany: będzie spłacany jak należy, nie spłacany 
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prawidłowo spłacony lub będzie spisany na straty. Uwzględniając to i dostawiając dane 
makroekonomiczne, można stworzyć matryce, która tłumaczy zachowania kredytobiorcy. Inną 
możliwością jest stworzenie schematu roll rate, który może odpowiedzieć na pytanie, jak grupa nie 
spłaca rat w 30 dni, to ile jednostek z tej grupy nie spłaci w 60 dni, a ile z tych kolejnych w 90 dni. 
Niestety nie odpowie to jednak na pytanie czemu nie spłacili rat kredytowych. Ale używając systemu 
scoringowego, można stworzy podgrupy, w które przydzielamy kredyty zakładając co się stanie. 

Według Anny Solberg istnieją cztery podstawowe wymogi zarządzania ryzykiem portfela. Precyzja – im 
większa dokładność, tym lepszy portfel. Tu bardzo przydatny okaże się system AMRON. Konsekwencja 
– ważna przy tym punkcie jest standaryzacja. Nie chodzi o to by portfele były takie same, ale zgodne 
zasady ich formowania. Kontrola – zawsze będzie istniał ktoś kto musi sprawdzać informacje. 
Dynamiczność – system musi się dopasowywać do zmian. 

Zarządzanie ryzykiem kredytowych powinno zatem odbywać się od momentu udzielenia kredytu do 
samego końca jego spłaty. Wymaga to z góry ustalonej metody. W Polsce oraz pozostałych krajach 
Europy centralnej i wschodniej doświadczenie oraz historia kredytowa są zbyt małe by móc już 
opracować modele dla każdego rodzaju ryzyka. Najważniejsze jest zatem nieustanne zbieranie danych i 
to w jak największej ilości. 

Podsumowanie 

Współpraca instytucji związanych z rynkiem finansowania mieszkalnictwa i rynkiem mieszkalnictwa 
jest zatem niezwykle istotna dla Polski oraz krajów naszego regionu. Najważniejsze elementy, to 
wymiana oraz gromadzenie danych o rynku. Stworzenie otoczenia prawnego oraz ekonomicznego 
umożliwiającego sprawne udzielenie kredytu, bezpieczną działalność deweloperów, szybką i łatwą 
wycenę nieruchomości. Potrzeba przygotować ustawodawstwo umożliwiające pozyskiwanie funduszy z 
rynku kapitałowego oraz umożliwiające dobrze zabezpieczyć kredyt hipoteczny.  

Według jednego z prelegentów Jana Sinke z Holandii, idea organizowania tego typy kongresów, nie 
polega na sprawach technicznych finansowania mieszkalnictwa, ale na tym jakie chce się zbudować 
społeczeństwo. System finansowanie nie jest celem samym w sobie, lecz jedynie środkiem do realizacji 
wyższego celu.  

I Kongres Finansowania Nieruchomości w krajach Europy Środkowo Wschodniej spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. Łącznie wzięło udział ponad 130 osób, w tym około 20 osób z zagranicy. I Kongres 
omówił bardzo szeroki zakres finansowania mieszkalnictwa. Zainteresowanie wśród uczestników 
wzbudziły tematy związane z: regulacjami bankowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych, 
źródłem finansowania działalności kredytowej banków, bazami informacyjnymi oraz rachunkiem 
powierniczym. Wśród tak zdywersyfikowanego grona uczestników ciężko jest jednak osiągnąć 
consensus.  

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich zapowiada organizację II 
Kongresu Finansowanie Mieszkalnictwa w roku 2005. Data będzie dopasowana do kalendarza imprez 
dotyczących finansowania nieruchomości organizowanych w krajach Europy centralnej i wschodniej.  


