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GŁÓWNE WNIOSKI  

z 

V Kongresu Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy 
Środkowowschodniej, Warszawa, 4-5 Grudnia 2008r. 

 

Nie stać nas na tracenie czasu. 

Uczestnicy rynku, banki, deweloperzy, regulatorzy, a przede wszystkim klienci będą musieli zmagać się 
przez kilka dobrych lat zanim rynki finansowe, w tym rynek finansowania nieruchomości znajdą się w 
fazie stabilności. Stabilizacji należy szukać w różnych obszarach, które pośrednio i bezpośrednio 
wpływają na rynek. Do tych obszarów należy przede wszystkim zaliczyć politykę monetarną, która 
przyczyniła się do obecnego kryzysu. Zawiodła polityka niektórych banków centralnych, czego 
wynikiem jest olbrzymi wzrost cen niektórych strategicznych surowców i duża nierównowaga 
pomiędzy różnymi rynkami. Zawiodła polityka nadzorcza, czego potwierdzeniem jest fakt, iż jeszcze 
rok temu prawie 60% organów nadzorczych w różnych krajach nie zauważało niebezpieczeństwa 
kryzysu finansowego.  

Możemy oczekiwać ustanowienia nowego ładu ekonomicznego w najbliższej dekadzie.  

Główne pytanie, na które uczestnicy V Kongresu próbowali odpowiedzieć to jak powinny być 
stworzone przepływy finansowe, aby nierównowaga na rynkach międzynarodowych nie ograniczała 
dostępu do środków finansowych, tak, aby budować zaufanie pomiędzy uczestnikami rynku. 
Budowanie zaufania to powinien być wspólny program regulatorów, banków, deweloperów 
zmierzający do wdrażania strategii wspólnego wzrastania i przezwyciężania kryzysu. Bez 
strategicznego porozumienia w kilku podstawowych sferach naszego życia, w tym także rynku 
finansowania nieruchomości, trudno będzie przezwyciężyć kryzys w krótszym czasie. Oczekiwaniem 
uczestników było, aby Kongres przyniósł wiele pozytywnych sygnałów dla świata polityki i gospodarki, 
ponieważ wymagane jest wspólne działanie, dla dobra wszystkich uczestników.  

Elementy idealnego sztormu…. 

Udział rynku sub-prime, wbrew niektórym opiniom, nie był wysoki. Problem tego rynku polegał na 
tym, iż był on bardzo toksyczny, to znaczy miał bardzo negatywny wpływ na inne rynki i na zachowanie 
się uczestników tych rynków. W dodatku okres ten charakteryzował się łatwym dostępem do środków 
pieniężnych, ale także inwestorów, których apetyt na zwiększenie zysków rósł coraz bardziej. Wszystkie 
te elementy powodowały, iż od 2001 roku mieliśmy do czynienia ze znacznym przyrostem wartości 
udzielanych kredytów. Ogólnie wartość udzielonych kredytów przekroczyła 350% poziomu PKB i w 
dodatku nie były one w większości przeznaczone na potrzeby mieszkaniowe. Jednocześnie mieliśmy do 
czynienia z bańką mieszkaniową, która była ignorowana przez regulatorów. Wynikiem tej bańki 
mieszkaniowej w USA jest fakt, iż ponad 1/3 wartości nieruchomości, a tym samym budowany przez 
lata dobrobyt zniknął.  

W systemie udzielania kredytów hipotecznych jego uczestnicy niekoniecznie dysponowali 
odpowiednim kapitałem, który jest wymagany do zarządzania ryzykiem. Oparcie się na prowizji z 
transakcji spowodowało, iż ci uczestnicy nie mieli praktycznie żadnej zachęty, aby właściwie zarządzać 
ryzykiem. W dodatku w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje 11 federalnych regulatorów rynku 
finansowania nieruchomości, a ich współpraca jest mało skuteczna, biorąc także pod uwagę regulacje 
stanowe.  

Ocena rynku sekurytyzacji jest jednoznaczna, ale należy zdawać sobie sprawę, iż wielu inwestorów 
nabywających papiery wartościowe zabezpieczane wierzytelnościami hipotecznymi spekulowało na 
tym rynku, także z krótkoterminową perspektywą realizacji zysków. Tym samym nie uzyskiwano efektu 
równowagi zapadalności inwestycji i wymagalności wierzytelności, ponieważ ci inwestorzy wymagają 
specjalnych warunków płynnościowych, a więc mogą wymusić nieoczekiwane przez emitenta spadki 
cen w krótkim okresie czasu sprzedając posiadane papiery, kreując ich nadpodaż na rynku.  

Bilans Rezerwy Federalnej zwiększył się z 0,87 bilionów USD d0 2,3 bilionów USD, co oznacza, iż 
niektóre aktywa zostały transferowane, wraz z ryzykiem, do systemu federalnego. Oblicza się, iż 
obecnie w USA aż 10 milionów kredytów jest z negatywnym wkładem własnym, czyli wartość kredytu 
przewyższa wartość zabezpieczającej ten kredyt nieruchomości.  
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Sensowne kredytowanie. 

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z 
tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona euro, co stanowiło 50% wartości PKB. W ten sposób 
dostęp do kredytów hipotecznych miało ponad 70% społeczeństwa, co potwierdza tezę jak ważny jest to 
sektor dla naszego funkcjonowania.  

W ostatnim roku, z wyjątkiem rynku niemieckiego, odnotowano wzrost rynku hipotecznego w krajach 
Unii Europejskiej. Oczywiście wzrost jest niższy niż w poprzednich latach. Także wzrost cen 
nieruchomości w ostatnim okresie jest niższy niż w ostatniej dekadzie. 

Należy odnotować, iż portfele wierzytelności hipotecznych były refinansowane w ok. 60% poprzez 
depozyty, w 11% przez transakcje sekurytyzacyjne i w ponad 17% listami zastawnymi.  

Europejska Federacja Hipoteczna jest w trakcie przygotowań specjalnego kwestionariusza oraz 
propozycji ram prawnych, które mają pozwolić na zwiększenie transparentności dla inwestorów i 
nadzoru.  

Korzystna sytuacja gospodarcza w większości krajów europejskich, niskie stopy procentowe, 
dostępność do taniego i płynnego kapitału, warunki konkurowania kredytodawców spowodowały 
zwiększony popyt na kredyty hipoteczne. Zwiększona dostępność kredytowa wynikała także z faktu 
zwiększenia dochodów oraz bardziej dostosowanych do potrzeb klientów nowych produktów 
hipotecznych. 

Obecnie mamy do czynienia z ograniczonym dostępem do taniego i płynnego kapitału, co znajduje 
odbicie w ograniczonej ofercie kredytów hipotecznych. Ma to bezpośredni wpływ na poziom cen 
nieruchomości.  

W świetle obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, niektóre tematy poruszone w Białej Księdze 
integracji rynków hipotecznych w Europie, przygotowanej na zlecenie Komisji Europejskiej i 
opublikowanej w 2007 roku, nie są tak istotne dla dalszej integracji. Innymi słowy tematy te pozostają 
w kręgu zainteresowań regulatorów i pozostałych uczestników rynku, ale nie są priorytetowe. 
Prowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej badania porównawcze dotyczące monetyzacji 
nieruchomości, warunków funkcjonowania pośredników kredytowych są istotne, ale nie priorytetowe. 
Na przykład propozycje Komisji odnoszące się do zniesienia przeszkód w procesie szacowania wartości 
nieruchomości, rejestracji hipoteki i procesu windykacji stanowią przedmiot zainteresowania, 
ponieważ są istotne w procesie integracji rynku hipotecznego, ale także nie są teraz priorytetem. Kryzys 
spowodował, iż kredytodawcy bardziej koncentrują się na rynkach, które lepiej znają, tym samym 
ekspansja na inne rynki jest mocno ograniczona.  

Temat, który dla Komisji jest priorytetowy, to finansowanie portfeli kredytów hipotecznych. A także w 
dalszym ciągu problemy związane z relacjami z klientami, w tym zwłaszcza odnoszące się do ochrony 
klienta i wymogów prezentowania informacji aplikującym o kredyty hipoteczne. 

Generalny wniosek jest taki, iż występuje bardzo różny sposób finansowania portfeli hipotecznych na 
poszczególnych rynkach, a tym samym ich wrażliwość na kryzys jest inna. Bardzo różna jest wielkość 
zaangażowania w finansowanie amerykańskiego rynku sub-prime przez europejskie instytucje 
finansowe, bardzo zróżnicowana sytuacja na rynku nieruchomości w poszczególnych krajach, a tym 
samym popyt na produkty hipoteczne. Te wszystkie elementy powinny być wzięte pod uwagę w 
projektowaniu środków wychodzenia z kryzysu. W ten sposób, wcześniej planowany schemat 
zharmonizowanego rynku hipotecznego, w świetle warunków i wymogów rynku nie jest możliwy do 
zrealizowania. Decyzja jest następująca: należy wypracować i wprowadzić konkretne środki dla 
pokonania skutków kryzysu.  

Kolejny wniosek to fakt, iż europejski rynek hipoteczny i rynek amerykański są różne. To oznacza, iż 
środki i metody wypracowane w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie będą mogły być 
zaimplementowane w krajach unijnych.  

Następny wniosek to jest wypracowanie i wprowadzenie w krajach unijnych następujących środków: 

(1) promowanie due dilligence – czyli badanie warunków udzielania kredytów wynikające z potrzeby 
zachowania zasady „sensownego kredytowania” (ze względów prawnych określenie „odpowiedzialne 
kredytowanie” nie jest już używane). Europejska Federacja Hipoteczna przygotowuje dla Komisji 
Europejskiej kryteria sensownego kredytowania, tak, aby określić zasady zachowania się kredytodawcy 
w procesie kredytowania.  
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(2) równe traktowanie podmiotów rynku hipotecznego. Chodzi przede wszystkim o stosowanie takich 
samych zasad oceny ryzyka związanego z kredytami dla wszystkich instytucji, dla tych, które przyjmują 
depozyty i dla tych, które nie są instytucjami depozytowymi, ale udzielają kredyty. Te same zasady 
powinny obowiązywać te różne instytucje, z wyjątkiem tych związanych z ochroną deponentów. 

(3) ochrona konsumenta – wprowadzenie dobrych praktyk dla kredytów hipotecznych, w tym 
jednolitego, wystandaryzowanego formularza informacyjnego dla klientów. Komisja nie zdecydowała 
jeszcze, czy będą to przepisy obligatoryjne, czy też samoregulacje. 

(4) zatrzymanie części portfela wierzytelności hipotecznych przez podmiot inicjujący sekurytyzację, 
jako czynnika wpływającego na odpowiedzialność tego podmiotu za jakość portfela. 

(5) transparentność transakcji sekurytyzacyjnych, niezbędna w tych złożonych transakcjach, a której 
brak spowodowało niewłaściwe postępowanie uczestników rynku, w tym także agencji ratingowych, 
prowadząc do kryzysu.  

(6) wykorzystanie ubezpieczenia hipotecznego w zarządzaniu ryzykiem.  

Wyzwania dla polskiego rynku hipotecznego. 

W ostatnich miesiącach nastąpiła wyraźna zbieżność dekoniunktury w Polsce z dłuższym cyklem 
wyrazu braku zaufania na rynkach finansowych. Zarówno na rynkach światowych jak i krajowym. Przy 
przewidywanym znacznie głębszym spadku cen na rynku nieruchomości na poziomie 30% powinien 
wzrosnąć popyt. I w normalnych warunkach gospodarczych rynek nieruchomości znalazłby się w fazie 
wzrostu, bo ceny wzrosłyby wraz ze wzrostem popytu. Ale popyt na rynku mieszkaniowym zależy od 
kredytów. Przy radykalnie ograniczonej dostępności kredytów hipotecznych dla ludności wzrost 
popytu może być ograniczony. Tym samym faza powrotu do wzrostu zostanie wydłużona. Tak więc, 
jeśli deflacja nie wywoła odbicia, zbiegając się jednocześnie z utratą zaufania na rynku finansowym, to 
rzeczywiście ta faza będzie trwała znacznie dłużej, niż wynika to z cyklu koniunkturalnego. 

Stąd ważne są inne, pobudzające popyt instrumenty. Jednym z takich instrumentów jest dopłata to 
oprocentowania w ramach programu „rodzina na swoim”. Problem polega na tym, że przyjęte 
wskaźniki dla cen przedłużają okres bąbla cenowego. Nie wpływają na dalszą zmianę cen, ponieważ 
przyjęty wskaźnik 1,4 do cen urzędowych akceptuje utrzymanie cen deweloperów. Tym samym formuła 
dopłat powinna być formuła zarządzania kryzysowego, to znaczy dopłaca się do odsetek do kredytu 
tylko w okresie kryzysu. Nie ma głębszego sensu dopłacanie do odsetek wtedy, gdy nie ma ograniczeń 
w dostępności kredytów, co oznacza, iż stopy procentowe są wystarczająco zachęcające do korzystania 
z kredytów.  

Czym większy dostęp do kredytów, tym bardziej rosną ceny nieruchomości. Innymi słowy dostępność 
kredytowa w największym stopniu, oprócz innych czynników, decyduje o wzroście cen nieruchomości. 
Ograniczając dostęp do kredytów musimy zdawać sobie sprawę, iż ceny nieruchomości spadną. 
Problem polega na tym, aby spadek cen nieruchomości nie był gwałtowny. Jeżeli będzie on 
kompensowany inflacją i wzrostem płac, to jego negatywny wpływ na gospodarkę będzie ograniczony. 
Pomimo, iż w Polsce mechanizmy gospodarcze są prostsze niż w bardziej rozwiniętych gospodarkach i 
nie przewiduje się deflacji, to ważnym elementem strategii gospodarczej jest sposób wpływania na ceny 
nieruchomości. Mając także na uwadze potrzebę dostosowania się cen do gospodarki realnej. W 
strategii gospodarczej mogą być wzięte pod uwagę dopłaty do oprocentowania kredytów hipotecznych 
oraz gwarancje, co powinno pozwolić na utrzymanie popytu na poziomie umożliwiającym korektę cen 
nieruchomości, ale jednocześnie zapobiec gwałtownemu spadkowi cen.  

To oznacza, iż polityka ekonomiczna, monetarna i nadzorcza powinny być zsynchronizowane.  

Gdyby porównać wskaźniki dostępności mieszkań w stosunku do średnich rocznych dochodów w 
Polsce i w innych nowych krajach unijnych, to można dojść do wniosku, iż takiej synchronizacji w tych 
krajach zdecydowanie brakuje. Tym bardziej, iż na przykład w Polsce 77% portfela wierzytelności 
hipotecznych powstało w ciągu ostatnich 3 lat. Jednocześnie nie cały portfel kredytów jest 
zabezpieczony hipotekami i nie wszystkie zabezpieczenia były odpowiednio szacowane (wycenione) i 
wyceny zostały dokonane zgodnie z wymogami. Jest to bardzo duży problem dla polskich banków. Ale 
należy także zwrócić uwagę, iż podejście ostrożnościowe wobec klienta w Wielkiej Brytanii kosztuje ok. 
900 mld funtów w wyniki kryzysu. Podejście ostrożnościowe wobec banków w Polsce jednak nie jest 
takie kosztowne. Podejście ostrożnościowe oznacza, iż relatywnie do większości europejskich banków 
polskie banki były bardziej skapitalizowane. Czyli ich kapitały własne odzwierciedlały zaangażowanie 
kredytowe. Problemem polskich banków jest polityka wypłacania dywidend akcjonariuszom z 
krótkoterminowych zysków wypracowanych w okresie ekspansji kredytowej. Niewypłacanie 
dywidendy daje polskim bankom „poduszkę bezpieczeństwa” i jednocześnie kapitał na kontynuowanie 
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działalności kredytowej. Zwiększanie kapitałów własnych powinno być dobrze postrzegane przez 
innych uczestników rynku w okresie ograniczonego wzajemnego zaufania. A biorąc pod uwagę 
badania, iż 66% kredytobiorców jest w stanie obsługiwać swoje zadłużenie przez maksymalnie jeden 
miesiąc od utraty dochodów, banki powinny dysponować odpowiednimi kapitałami pozwalającymi na 
utrzymanie płynności finansowej.  

Pomimo niekorzystnych warunków finansowych, banki powinny zwiększać swoją ofertę kredytów 
hipotecznych dla gospodarstw domowych o średnich dochodach, zachowując jednocześnie zasady 
sensownego kredytowania.  

Banki powinny wziąć pod uwagę cykliczność rynku nieruchomości i fakt, iż rynek polski znajduje się w 
fazie spadającej, co oznacza, iż wskaźnik LTV będzie w najbliższym czasie mniej korzystny. Powinno to 
wpłynąć na bankową ocenę wartości zabezpieczenia kredytów już udzielonych i udzielanych. A także na 
tworzenie niezbędnych rezerw na potencjalne straty z tytułu niedotrzymania warunków umów 
kredytowych. 

Bardziej ryzykowne kredyty powinny być albo zabronione, albo ściśle regulowane, aby uniknąć w 
przyszłości przewidywalnych strat. W związku z zapowiedzianą przez KNF Rekomendacją T, można 
przyjąć tezę, iż poprzednia Rekomendacja – S – nie spełniła swojej roli, skoro kredyty denominowane 
w walutach obcych stanowią gros portfela wierzytelności hipotecznych i tym samym ryzyko walutowe 
w dalszym ciągu jest duże.  

Bezpieczeństwo konsumentów powinno być przedmiotem regulacji, ponieważ dobrowolne regulacje są 
mało skuteczne. Z bezpieczeństwem związane są także wymogi informacyjne dla kredytobiorców i 
także podstawowe zasady powinny być przedmiotem regulacji.  

Pomimo wielu lekcji z poprzednich kryzysów, a także pełniejszego i szybszego dostępu do informacji, w 
dalszym ciągu mamy do czynienia z bańką cen nieruchomości. Wymogiem czasu jest posiadanie 
odpowiednich narzędzi pozwalających przewidywać takie sytuacje i należą do nich przede wszystkim 
dobre bazy danych o rynku mieszkaniowym i cenach na tym rynku.  

W dobie kryzysu niezbędna jest pomoc Państwa. Ta pomoc powinna wyrazić się w zapewnieniu 
płynności papierów wartościowych a także podejmowanych środkach przeciwdziałających ryzyku 
katastroficznemu. Czyli oczekiwane jest podejmowanie przez rząd takich środków, które skierowane są 
do najbardziej potrzebujących – rodzin o najniższych dochodach.  

Kolejna lekcja z kryzysu to zdywersyfikowanie źródeł finansowania portfeli kredytów hipotecznych. Z 
uwagi na strukturę właścicielską banków w Polsce, trudno jest oczekiwać, iż banki zagraniczne, same 
borykając się z trudnościami płynnościowymi, będą angażowały się w finansowanie kredytów 
hipotecznych w Polsce. Te zdywersyfikowane źródła to na przykład kontrakty oszczędnościowe z 
przeznaczeniem na uzyskanie kredytu na cele mieszkaniowe. Innym źródłem powinny być listy 
zastawne, pod warunkiem możliwości emisji przez banki uniwersalne. Ponieważ praktycznie transakcje 
sekurytyzacyjne są zamrożone i nie ma transakcji transgraniczych, należy skoncentrować się na rynku 
krajowym.  

Właśnie teraz istotna jest polityka mieszkaniowa przyczyniająca się do rozwoju rynku po stronie 
podażowej. Główne elementy to przede wszystkim uregulowanie i ułatwienie procesów 
windykacyjnych, zasad wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych. 
Przy czym utrudnienia windykacyjne w Polsce, paradoksalnie, nie będą wpływały na pogłębienie 
kryzysu na rynku cen nieruchomości, ponieważ to bardziej banki będą przyjmowały na siebie 
negatywne skutki windykacyjne. Banki nie będą w stanie w tym samym czasie zaoferować na rynku 
dużej liczby przejętych nieruchomości.  

W wielu krajach próbuje się poprawić warunki funkcjonowania rynku hipotecznego związanego z 
udzielaniem kredytów hipotecznych dla celów budowy lub nabycia lokalu mieszkalnego. Niewiele czyni 
się dla rynku na wynajem. A jest on elementem całościowego równania, czyli elementem polityki 
ekonomicznej państwa. Dobrze jest posiadać np. 10. letnią opcję dla określonej grupy populacyjnej – 
nie jest najlepszym rozwiązaniem wiązanie młodych osób długoletnim kredytem hipotecznym, gdy 
warunki makroekonomiczne są ryzykowne. Nie ma nic złego w tym, iż istnieje formalny rynek 
mieszkaniowy na wynajem. Rynek na wynajem oznacza potrzebę jego finansowania. Jest on inny, niż 
rynek hipoteczny: inne są zasady oceny ryzyka, inne wymogi, co do poziomu finansowania i wkładu 
własnego, czy też gwarancji i ubezpieczenia. Rynek na wynajem wymaga odpowiednich przepisów 
związanych z ochroną lokatora, ale także z bezpieczeństwem inwestowania w taki rynek.  

Projektując instrumenty skierowane do rodzin o niższych niż średnie dochody, należy zbilansować 
ryzyko i możliwości finansowe państwa, banków, ubezpieczycieli i gmin. I dlatego nie powinno się 
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używać tradycyjnych technik udzielania kredytów. Niezbędny jest system scoringowy specjalnie 
zaprojektowany dla tej grupy kredytobiorców, aby można było określić prawdopodobieństwo spłaty 
kredytów osób z niepełną dokumentacją swoich dochodów. Takim niekonwencjonalnym 
rozwiązaniem, stosowanym w niektórych krajach, jest zasada wynajmu np. na 2 lata, po którym to 
okresie (i doświadczeniu w płaceniu czynszu) proponuje się konwersję wynajmowanego lokalu 
mieszkalnego na lokal na własność wraz z udzielonym kredytem. Pozwala to na zachęcanie do 
oszczędzania, dzielenia się ryzykiem z klientem, korzystania z funduszy gwarancyjnych. 

Refinansowanie portfela kredytów hipotecznych 

W związku z obecną sytuacją panującą na rynkach finansowych, odłożeniem sekurytyzacji na kilka lat, 
to właśnie list zastawny (LZ) wydaje się być tym instrumentem dłużnym, który po powrocie rynków do 
równowagi, może być wykorzystywany przez instytucje finansowe w Polsce do pozyskiwania kapitału 
długoterminowego. W czasach, w których pozyskanie kapitału jest trudne, a jednocześnie niezbędne do 
dalszego rozwoju rynku nieruchomości, a co za tym idzie całej gospodarki, zmiany istniejących ram 
prawnych koniecznych do funkcjonowania listu zastawnego wydają się być uzasadnione. Tym bardziej, 
że niezależnie od wydarzeń na rynkach międzynarodowych i tak w Polsce mielibyśmy problem z 
refinansowaniem działalności kredytowej banków, bowiem portfel kredytów hipotecznych w bankach 
przyrasta znacznie szybciej niż środki pochodzące z depozytów bankowych, co jest szczególnie 
widoczne w obliczu problemów z płynnością na rynkach światowych. 

Brak systemu długoterminowego refinansowania kredytów hipotecznych.  

Jednocześnie należy podjąć działania, pozwalające w przyszłości refinansować akcję kredytową 
banków i zapewniające dalszy rozwój rynku hipotecznego. W Europie istnieją dwa systemy 
finansowania nieruchomości: system niemiecki i duński, gdzie LZ są jego podstawą oraz brytyjski i 
francuski, gdzie dominują depozyty, a LZ stanowią jego uzupełnienie. Podstawowym źródłem 
finansowania w Polsce pozostaną depozyty, co oznacza, że nie odbiegamy tutaj od standardów 
unijnych. Obecnie na rynku polskim obserwujemy bezpowrotne odchodzenie od kredytów udzielanych 
we frankach szwajcarskich, bowiem trudno jest pozyskać kapitał na rynku międzynarodowym. Wobec 
tego należy rozważyć stworzenie regulacji prawnych ułatwiających szersze wykorzystanie LZ.  

Zakłada się, iż LZ będzie jednym z pierwszych instrumentów, który odzyska zaufanie na europejskim 
rynku kapitałowym, gdy rynek zacznie ponownie normalnie funkcjonować. Polski LZ może być 
inwestycją dla inwestorów instytucjonalnych, pod warunkiem, że zachowa najwyższą ocenę, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo inwestycji. Przyczyny niewielkiej popularności LZ na rynku polskim to: 
niewielka skala emisji, wpływająca na możliwości inwestowania w nie przez inwestorów 
instytucjonalnych ograniczonych ustawowymi limitami; brak płynności obrotu tym papierem 
wartościowym ze względu na wysokie bezpieczeństwo inwestycji. Ponadto konieczne jest dokonanie 
stosownych zmian prawnych umożliwiających zaistnienie LZ na rynku polskim. 

Wymagane są zmiany w przepisach prawnych odnoszących się do emisji LZ. Kwestią do dyskusji 
pozostaje, czy zmiany zostaną zawarte w nowelizacji obecnej ustawy, czy też w nowo napisanym akcie 
prawnym. Regulacja powinna opierać się na dwóch podstawowych założeniach, tzn.: po pierwsze – 
przyznawać prawo do emisji LZ bankom uniwersalnym i po drugie – wyposażyć funkcjonujące banki 
hipoteczne w możliwość nabywania wierzytelności hipotecznych od banków uniwersalnych 
uprawnionych przez nowe regulacje w prawo do emisji LZ. Zmiana istniejących uregulowań 
pozwoliłaby bankom upowszechnić wykorzystanie tego instrumentu w celu refinansowania jakiejś 
części portfeli kredytów hipotecznych, w większej niż dotychczas skali.  

Najistotniejszych szczegółowe zagadnienia wymagające przedyskutowania w toku prac nad zmianami 
istniejącego prawa, czy też nową ustawą, to: 

1) przepisy dotyczące ochrony inwestorów w LZ, a w szczególności zasada segregacji aktywów na 
wypadek upadłości lub likwidacji banku i jej wpływ na sytuację deponentów banku uniwersalnego; 2) 
ochrona deponentów banku uniwersalnego emitującego LZ; 3) ochrona banków zawierających 
transakcje z bankiem uniwersalnym emitującym LZ; 4) kwestia set off risk, czyli możliwości potrącenia 
przez deponenta przysługujących mu należności względem banku z wierzytelności stanowiącej 
podstawę emisji LZ; 5) kwestia uproszczenia procedury wpisów hipotek do ksiąg wieczystych; 6) 
kwestia odpowiedniego uregulowania przepisów podatkowych, umożliwiających uniknięcie 
podwójnego opodatkowania przez inwestorów(tzw. withholding tax). 

Polski LZ już dzisiaj spełnia wymogi uznania go za instrument typu „covered bond” określone w 
dyrektywie 2006/48/EC, załącznik VI, część 1, pkt. 68 d-e i uchwały Nr 1/2007 KNB, załącznik 4, 
paragraf 76-77. 
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Emitowanie listów zastawnych na rynku publicznym.  

Ofert na rynku publicznym w Polsce było dotychczas bardzo niewiele, a pod nowymi przepisami, 
obowiązującymi od X 2005 r. tzn. trzema ustawami regulującymi problematykę publicznego obrotu 
papierami wartościowymi została przeprowadzona tylko jedna emisja publiczna LZ. Generalna 
konstatacja jest taka, że tworzone prawo powinno uwzględniać uwarunkowania rynkowe oraz że 
przepisy unijne są implementowane do wielu aktów prawnych poprzez ich tłumaczenie wprost z aktów 
unijnych, bez przystosowywania, co czasami powoduje niezgodność między poszczególnymi ustawami.  

Wydawać by się mogło, że dopuszczenie papierów na rynek regulowany ułatwia dostęp do kapitału, ale 
w związku z dość skomplikowanymi przepisami prawnymi w rzeczywistości przeważały emisje 
prywatne. Przygotowując założenia stanowiące podstawę emisji należy przyjąć pojawienie się 
problemów, jakie powstają podczas prac nad emisją LZ przeprowadzaną pod nowymi przepisami 
publicznego rynku papierów wartościowych. Pokazali, jak rozwiązano napotkane trudności, tak, aby 
emisja doszła do skutku. Po pierwsze pojawia się kwestia, czy bank hipoteczny jest instytucją 
kredytową w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, związana z niedokładnym przeniesieniem 
przepisów unijnych na grunt prawa polskiego. Po drugie jak dokonać wyboru dokumentu emisyjnego, 
który zostanie pomyślnie zaakceptowany przez nadzór. Kolejną sprawą był obowiązek podania w 
prospekcie podstawowym ceny LZ emitowanego w ramach programu, co jest niemożliwe przy 
zmieniającym się rynku i oznacza ryzyko dla banku emitenta wycofania się inwestora z inwestycji w LZ. 
Następne trudności to: kwestia wykorzystania instytucji subemitenta usługowego w innym celu niż 
przewidziany przez ustawodawcę, a mianowicie do obejścia obowiązku odprowadzania rezerwy 
obowiązkowej do NBP przez emitenta LZ powodującego jej nieopłacalność; brak koherencji ustawy o 
listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz ustawy o obligacjach z ustawą o ofercie publicznej i 
ustawą o obrocie instrumentami finansowymi; rola powiernika w publicznej emisji LZ i stwarzający 
problemy techniczne obowiązek uzyskania jego pisemnej zgody na przeprowadzenie emisji. Należy 
podkreślić elastyczność nadzorcy w dotychczasowych pracach nad emisją i postawić postulat na 
przyszłość, aby do prac nad powstającymi regulacjami częściej zapraszać uczestników rynku, którzy 
najlepiej znają jego uwarunkowania.  

Najważniejszym wnioskiem, poza tymi szczegółowymi dotyczącymi LZ, który przewijał się 
wystąpieniach, wydaje się być ten skierowany do tworzących prawo, aby korzystali z doświadczeń 
przedstawicieli rynku finansowego przy tworzeniu nowych przepisów dotyczących jego 
funkcjonowania. Miejmy nadzieję, że toczące się prace w ramach grupy roboczej ds. listu zastawnego 
ZBP spełnią powyższe oczekiwania. 

Wykorzystanie porozumień ISDA przy emisjach LZ.  

Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, gdzie transakcje z opcjami walutowymi zawartymi przez 
niektóre polskie firmy, zakładały dalsze umacnianie się złotego, co w obliczu spadku wartości naszej 
waluty, postawiło je w trudnej sytuacji. Wyjaśnienia wymaga instytucja ISDA, na czym polegają 
transakcje w ramach ISDA, jaki jest ich przebieg, jakie są wymagania wobec stron transakcji, jakie sa 
skutki i związane z nimi ryzyko, sposób ich dokumentowania, jakie są cele sporządzania takiej 
dokumentacji.  

Pod ISDĄ, są zawierane transakcje derywatami. Dokumentacja ISDA jest sporządzana po to, by 
zabezpieczyć bank przed ryzykiem wynikającym z zawierania transakcji pochodnych. Podstawową 
korzyścią wynikającą z transakcji zawieranych pod ISDĄ jest to, iż dzięki dokumentacji możemy 
rozwiązać te transakcje na wypadek problemów drugiej strony i rozliczyć się z kontrahentem jedną 
kwotą netto. Wówczas żadne płatności z tytułu tych transakcji nie są konieczne, a wyliczamy wartość 
jednego zobowiązania wynikającego z tych wszystkich transakcji i żądamy rozliczenia się tylko tą 
kwotą. Umożliwiają one rozliczenie się tylko jedną kwotą z tytułu wielu transakcji zawartych między 
stronami, tzw. Close-out Netting. Przykładem praktycznego zastosowania tego typu operacji są 
operacje, które miały miejsce w momencie upadłości banku Lehman Brothers, które pozwoliły uniknąć 
dużo większych strat. Podmiot, który zawierał tego typu transakcje z tym bankiem stracił tylko jedną 
ostateczną kwotę, a nie kwoty z tytułu poszczególnych transakcji. Close-out Netting ogranicza ryzyko 
kredytowe do tej jednej kwoty rozliczenia, a nie tych wszystkich poszczególnych transakcji. Banki mogą 
zmniejszać swoje wymagania dotyczące kapitału. Ewentualne zastosowanie tych transakcji 
ograniczających ryzyko przy LZ ma miejsce w sytuacjach, gdzie kredyty zabezpieczające LZ są 
denominowane w innej walucie niż papier wartościowy, a to z kolei wpływa na rating takiego papieru. 
Niedomaganiem polskiego prawa w zakresie regulacji instrumentów pochodnych jest to, iż nie jest ono 
do końca zgodne z prawem europejskim.  

Jakość i zasoby danych w modelowaniu i ocenie ryzyka kredytów hipotecznych. 
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W takiej sytuacji kiedy jeszcze krajowy rynek nie dysponuje wszystkimi danymi potrzebnymi do bardzo 
kompleksowych analiz i wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego konieczne jest na nowo 
zdefiniować dostęp do danych i ich jakości.  

Zgodnie z obowiązującymi wymogami rekomendacji S oraz Dyrektywy CRD do analizy portfela w tym 
m.in. kredytów hipotecznych konieczne są odpowiednie szeregi czasowe danych: minimalne 5 letnie 
dla obliczania PD i minimalne 7 letnie dla obliczania LGD. W Polsce nie mamy jeszcze tak długich 
szeregów czasowych. Aby uzyskać nowe spojrzenie na ryzyko braku spłaty kredytu potrzebne są dane, 
do których zaliczyć należy przede wszystkim czynniki ryzyka zabezpieczenia - informacje o wartości 
zabezpieczenia pochodzą z wyceny nieruchomości sporządzanej zwykle w momencie podpisywania 
umowy kredytowej. Zakres danych posiadanych przez banki jest zbliżony, ale jakość tych danych może 
być różna. W momencie udzielania kredytu banki dysponują informacjami o kredytobiorcy, wielkości 
rodziny, poziomie dochodów i wykorzystują metody scoringowe do szacowania zdolności kredytowej. 
W trakcie spłaty kredytu na długi okres sytuacja może znacznie się zmieniać. Także w okresie spłaty 
bank nie zawsze może wiedzieć co się dzieje po stronie klienta, jego dochodów i jego wydatków, 
zwłaszcza kiedy w wyniku zmian stóp procentowych i kursu waluty zmienia się jego bufor dochodowy.  

Aby poradzić sobie z tymi ograniczeniami banki wprowadziły metody statystyczne zachowania klienta i 
wartości zabezpieczenia.  Jeśli w ramach banku klient korzysta z innych produktów bank ma doskonały 
przegląd jego zachowania. Jeśli nie ma innych produktów w banku, wtedy wykorzystywane są zasoby 
informacyjne o kliencie z zewnętrznych baz danych np. Biura Informacji Kredytowej (BIK oferuje także 
scoring klienta i jego historię kredytową). W przypadku zabezpieczenia kredytu, podstawowe 
informacje pochodzą z wyceny nieruchomości. W momencie braku spłaty kredytu bank zna stan 
zadłużenia niespłaconego kapitału i odsetek, ale wartość nieruchomości jest bardzo zmienna. Dlatego 
banki dążą do prowadzenia własnych indeksów cen nieruchomości w oparciu o własną bazę danych lub 
zewnętrzną jak np.  System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami. 

Na potrzeby Nowej Umowy Kapitałowej tworzenie wewnętrznych indeksów może być pomocne dzięki 
czemu można prowadzić modelowanie całego portfela kredytowego. A co za tym idzie możliwe jest 
modelowanie klienta i przeprowadzanie testów skrajnych warunków. Bardzo ważnym elementem w 
modelowaniu jest odczytywanie zmian makroekonomicznych przy ocenie portfelowej, monitoring 
poziomu oszczędności klientów banku.  

Tworzenie indeksu cen nieruchomości na bazie systemu AMRON 

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) oferuje zarówno 
informacje o konkretnych transakcjach nieruchomościami, jak również szereg raportów statystycznych 
i analitycznych pozwalających określać ceny średnie dla określonych portfeli nieruchomości, 
analizować ich zmienność w czasie oraz określać trendy tych zmian. Model predykcji wartości 
nieruchomości ma w swojej formule zaimplementowany sposób indeksowania wartości 
nieruchomości.  

W Systemie AMRON uczestniczy obecnie 27 banków komercyjnych. Od września 2007 roku z AMRON 
korzysta również Narodowy Bank Polski – rezultaty analiz bazy AMRON cytowane są w publikacjach i 
opracowaniach NBP. Umowę o przystąpieniu do AMRON podpisała już TU Europa SA. Prowadzone są 
negocjacje z trzema firmami ubezpieczeniowymi. 

Na koniec października 2008 w bazie AMRON zgromadzonych było ponad 470 000 transakcji, a 
tempo przyrostu wynosi 500-600 rekordów dziennie. Dane pochodzą w 82 % z aktów notarialnych, a 
w 15 % z operatów szacunkowych. Z bazy AMRON korzysta 2600 użytkowników. Sprzedawanych jest 
70 tys raportów miesięcznie. Od początku istnienia AMRON sprzedano ponad 1 mln raportów.  

Dynamiczny przyrost danych obserwowany jest w AMRON dopiero od grudnia 2007 roku. Rozpoczęta 
w kwietniu 2008 roku generalna przebudowa Systemu AMRON skutkować powinna jeszcze szybszym 
przyrostem zasobów bazy danych. Również dzięki otwarciu AMRON – od stycznia 2009 roku - na 
współprace z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcami majątkowymi, firmami 
ubezpieczeniowymi, starostwami powiatowymi (które maja ok. 80 różnych systemów zbierania i 
przechowywania danych). Każda transakcja może być opisana przez ponad 30 cech, z tego 11 
obligatoryjnych. Nowa wersja AMRON ma być wyposażona w mapę cyfrowa i uzupełniana danymi 
makro i mikro. Planowane jest generowanie takich indywidualnych indeksów i szacowanych wartości 
nieruchomości.  

Plany rozwoju projektu na przyszłość 

Prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości nt. umożliwienia dostępu bankom i innym 
uczestnikom rynku via AMRON do Elektronicznej Księgi Wieczystej.  
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Prowadzone są prace nad indeksem cen nieruchomości, i ratingiem nieruchomości we współpracy z 
prof. K. Jajuga, prof. J. Czają i Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. 
Na dziś jednak AMRON nie oferuje indeksu cen nieruchomości jako samodzielnego raportu. Również 
wcześniejszy poziom zasobów bazy danych AMRON nie dawał podstaw do zajmowania się modułem 
indeksu cen. 

Rola indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych w ocenie ryzyka. 

Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych na bazie krajowych danych na razie nie istnieją, ale 
można taki indeks skonstruować. Obecne zawirowania na rynku finansowym spowodowały 
zmniejszenie zainteresowania inwestorów instrumentami pochodnymi. Jest to niesłuszne podejście, 
ponieważ instrumenty pochodne są to bezpieczne narzędzia, pod warunkiem ich mądrego stosowania. 
Czynniki ekonomiczne, które sprzyjały kryzysowi oraz polityka kredytowa instytucji finansowych, gdzie 
udzielano kredyty powyżej 100% LTV oraz zachowanie pośredników kredytowych oferujących 
produkty bez względu na to czy klient posiadał zdolność do spłaty, czy nie, doprowadziły do wzrostu 
ryzyka kredytowego. Z kolei następnie banki, za pośrednictwem spółek specjalnego przeznaczenia, 
dokonywały „przepakowania” kredytów w transze, tworząc instrumenty CDO. Skutkiem takiego 
działania była utrata przejrzystości instrumentu oraz kontroli od strony jego ryzyka. Złożoność tych 
instrumentów oraz dość skomplikowane modele np. w funduszach typu hedge fund, spowodowały 
straty inwestorów. Ponadto zaistniały czynniki behawioralne przy inwestowaniu, tzw. zachowania 
stadne. Inwestorzy nie zadawali sobie trudu by uzyskać odpowiedzi na pytanie, czy inwestowanie w te 
instrumenty jest bezpieczne? Zabrakło wiedzy, a przede wszystkim zrozumienia fundamentalnych 
zasad zarządzania ryzykiem. Konkluzja z tego doświadczenia jest jedna: nie można iść na skróty i 
pomijać bezpiecznych zasad inwestowania. W krótkim okresie taka strategia jest bardzo dobra ale w 
długim okresie przy zmieniających się warunkach ekonomicznych może zakończyć się katastrofą.  

Na świecie oferowane są instrumenty pochodne rynku nieruchomości. W Wielkiej Brytanii pod koniec 
2007 obrót tymi instrumentami przekroczył 8,6 mld GBP. Korzyści z tych instrumentów są 
następujące:  

• nie ma kosztów transakcji zarządzania nieruchomością,  

• przyspiesza się handel,  

• duża możliwość dywersyfikacji ryzyka.  

• Niska korelacja indeksu z indeksami akcji.  

• Zajmowanie krótkiej pozycji na rynku nieruchomości.  

Wady:  

• bardziej wyrafinowane metody wyceny, konieczność marking to market,  

• ryzyko kontrpartnera transakcji, 

• problemy z płynnością,  

• jakość indeksu.  

W przypadku zastosowania instrumentu Total Return Swap można pozbyć się ryzyka indeksu 
nieruchomości.  

Aby indeks był wiarygodny i użyteczny dla inwestorów musi spełniać kilka kryteriów: 

• Indeks musi być obiektywny. Nie może być poddany manipulacji.  

• Musi podawać wyniki z możliwie dużą częstotliwością. Obecnie większość indeksów 
podawanych jest w okresach miesięcznych. 

• Indeksy muszą być oparte na rodzajach nieruchomości: np. mieszkaniowych komercyjnych, na 
wynajem, hotele, centra kongresowe. 

Przy indeksach wykorzystuje się dwa rodzaje danych z transakcji i z wycen nieruchomości. Najbardziej 
respektowany jest indeks oparty o wyceny. Może to być indeks danych pochodzących z aprecjacji ceny 
z nieruchomości wynajmowanej oraz pochodzących w międzyczasie z cashflow z wynajmu. Istnieją trzy 
powszechnie stosowane metody: ważona średnia, metoda hedoniczna i tzw metoda powtarzalnych 
średnich. 
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Na szczególną uwagę zasługują tzw. Index-Linked Mortgages. Pierwsze tego typu rozwiązania pojawiły 
się w Anglii. Indeksy referencyjne instrumentów pochodnych rynku nieruchomości dostarczane są 
przez firmę Investment Property Databank (IPD). Jest to niezależny podmiot, który dostarcza rynkowi 
pewną liczbę wskaźników monitorujących rozwój nieruchomości komercyjnych. Stałe komponenty, 
dzięki którym indeksy IPD odzwierciedlają trendy na rynku to: stopa zwrotu z dochodów z 
nieruchomości komercyjnych i przyrost kapitału nieruchomości komercyjnych. Każdy z tych 
komponentów jest kalkulowany w oparciu o informacje dot. sektora detalicznego, biurowego i 
nieruchomości przemysłowych. Najbardziej znanym instrumentem pochodnym nieruchomościowym 
jest Total Return Swap w którym całkowita stopa zwrotu z nieruchomości (zmiany w odpowiednim 
indeksie IPD) jest zamieniana na LIBOR plus marża. W 2005 r. instrumenty tego typu handlowane 
były na rynku bardzo często z okresem zapadalności do 3 lat. 

Wnioski szczegółowe z V Kongresu 

Ażeby mierzyć bąble na rynku nieruchomości muszą być reprezentatywne bazy danych z możliwie jak 
najdłuższymi szeregami czasowymi, co umożliwi tworzenie tzw. modeli statystycznych i mierzenie 
niewypłacalności klienta w trakcie czasu spłaty kredytu. W zakresie zbierania danych o cenach 
transakcyjnych nieruchomości konieczne jest, aby środowiska rzeczoznawców majątkowych i 
bankowych podjęły wielki trud unifikacji metodyki wyceny nieruchomości, unikając sytuacji dużych 
rozbieżności przy określaniu różnych wartości ceny nieruchomości.  

Obecnie sektor bankowy w obszarze finansowania nieruchomości przeżywa spowolnienie, ale ten okres 
musi się kiedyś skończyć. Przy fundamentalnym popycie szacowanym na ok. 1,5 mln mieszkań i 
maksymalnych mocach produkcyjnych deweloperów szacowanych na ok. 100 tys. mieszkań rocznie, 
sektor bankowy nie będzie rezygnował z perspektywicznego rynku, który będzie rozwijał się przez 
następne dziesięciolecia. 

W ramach AMRON-u, przy udziale członków Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości i wsparciu 
finansowym NBP, realizowane są strategiczne projekty dla sektora bankowego indeks cen 
nieruchomości i rating nieruchomości. W Polsce nie ma jeszcze indeksu ale są w paru bankach 
wprowadzono ratingi nieruchomości. Korzystając z zasobów AMRON możliwe będzie stworzenie 
benchmarku na rynku nieruchomości w różnych zakresach i rodzajach nieruchomości, co umożliwi 
lepszą diagnozę rynku, większą aktywność na nim i ocenę klimatu inwestycyjnego w całej Polsce. 
Oczekuje się, że na następnym Kongresie zebrane już zostaną pierwsze doświadczenia w odniesieniu 
do indeksów cen i ratingów nieruchomości w Polsce.  

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości - w roku 2007 i 2008 podjęto działania uzyskując 
pozytywną kierunkową akceptację większości banków wzbogacenia danych o dodatkowe informacje 
jak: kanały dystrybucji, rodzaje nieruchomości, informacje o poziomie LTV, sprzedaży regionalnej, 
struktury portfela według wskaźników PD i LGD oraz kredytów nieregularnych w przedziałach LTV i 
roku udzielenia. W ramach SARFiN mają być oferowane usługi bankom: indeks dostępności 
kredytowej, ocena i szacowanie potencjału rynku kredytowania nieruchomości, tworzenie map ryzyka 
dla poszczególnych regionów.  

Głównym problemem w rozwijaniu budownictwa na wynajem jest brak możliwości przeprowadzenia 
skutecznej eksmisji. Mimo, iż gminy maja ustawowy obowiązek udostępnienia lokali zastępczych dla 
osób eksmitowanych, praktycznie budownictwo socjalne nie istnieje. Zwłaszcza teraz konieczne jest 
wdrożenie programu rządowego popierającego szybką budowę mieszkań socjalnych i komunalnych. 
Dzięki temu spowolnienie koniunktury zostanie złagodzone ponieważ celem będzie rozwiązanie 
problemów socjalnych ludności. W ramach tego programu rządowego konieczne jest urealnienie 
czynszów, co zapewni rozwój prywatnego budownictwa na wynajem. W jaki sposób zmienić horyzont 
czasowy projektów deweloperów mieszkaniowych których okres inwestycji przeciętnie równy jest 
okresowi budowy mieszkań ok. 2 lat do np. 10 – 15 lat? Aby doprowadzić do takiej sytuacji konieczna 
jest modyfikacja prawa podatkowego, przepisów rynku kapitałowego dzięki czemu instrumenty rynku 
kapitałowego będą mogły wspierać proces budowy mieszkań.  


