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C el: ukazanie skutków i przyczyn obecnego kry-
zysu w USA oraz jego wp∏ywu na zachowanie
uczestników rynku nieruchomoÊci.

Rynek finansowania nieruchomoÊci w USA od d∏u˝-
szego czasu postrzegany by∏ jako rynek dynamicznego
rozwoju. Ostatnie wydarzenia pokaza∏y, ˝e podlega
on cyklom koniunkturalnym oraz spekulacji. Obecnie
obserwowane perturbacje na rynku kapita∏owym sà wy-
nikiem nadmiernego zaanga˝owania si´ sektora finan-
sowego w tzw. segment subprime. Po raz pierwszy od
Wielkiego Kryzysu nastàpi∏ tak du˝y spadek cen nieru-
chomoÊci. Wed∏ug informacji podanych przez Gold-
man Sachs, sà one przeszacowane i mogà spaÊç jesz-
cze o ok. 20-30 proc. Z kolei wed∏ug danych Associa-
tion of Home Builders, dotyczàcych kszta∏towania si´
ró˝nych indeksów oceniajàcych sytuacj´ na rynku
mieszkaniowym, w 2007 r. nastàpi∏ spadek tego indek-
su z poziomu 60 do ok. 30 proc. W 2006 r., gdy od-
notowano spadek cen mieszkaƒ, liczba og∏oszeƒ o roz-
pocz´ciu windykacji zwi´kszy∏a si´ o ok. 90 proc. Ok.
2 miliony gospodarstw domowych mo˝e nie byç w sta-
nie sp∏aciç kredytu, co grozi utratà mieszkania. Zaczyna
budziç wàtpliwoÊci polityka agencji ratingowych, ich ro-
la w bie˝àcym oraz rzetelnym informowaniu o wydarze-
niach i tendencjach, jakie wyst´pujà na rynku. 

W celu zobrazowania, jak dosz∏o do kryzysu, autor
pos∏u˝y∏ si´ dost´pnymi materia∏ami i êród∏ami opisujàcy-
mi najpierw, w du˝ym uproszczeniu, charakterystyk´
i funkcjonowanie rynku finansowania nieruchomoÊci
w USA, a nast´pnie opisa∏ za∏amanie na nim w 2007 r. 

Przyczyny i stopniowy rozwój kryzysu na rynku 
finansowania nieruchomoÊci w USA:
2000
■ w zwiàzku z p´kní ciem „baƒki internetowej” i spadkiem

rozwoju gospodarki, w USA nast´puje spadek stóp pro-
centowych

2001
■ amerykaƒski bank centralny obni̋ a – na poczàtku roku

i drugi raz po 11 wrzeÊnia – stopy procentowe do bar-
dzo niskiego, od lat nienotowanego poziomu (w wyniku
czego oprocentowanie zmienne kredytów wynosi∏o ok.

5,85 wobec 5,90 proc. w 1965) w celu ratowania go-
spodarki przed recesjà   

2002
■ historycznie nisko oprocentowane kredyty refinansowe

o sta∏ej stopie procentowej obni˝ajà Êrednie koszty go-
spodarstw domowych starajàcych si´ o mieszkanie –
pojawia si´ presja na wzrost cen mieszkaƒ

■ natychmiastowa reakcja inwestorów poprzez wpro-
wadzenie rosnàcych i zmiennych spread’ów kredytów
o sta∏ym oprocentowaniu.  

2003
■ bank centralny USA ustala nowy trend obni̋ ania stóp

procentowych do historycznie niskiego poziomu 1 proc.
■ pomimo wysokiego spread’u, kredyty o zmiennym opro-

centowaniu wykazujà du˝à konkurencj́  wobec kredy-
tów o sta∏ej stopie procentowej

■ popyt na kredyty mieszkaniowe o sta∏ym oprocento-
waniu gwarantowanym przez FHA i VA dla klientów
z segmentu o niskich dochodach za∏amuje si´ na ko-
rzyÊç segmentu subprime tworzonego przez prywat-
nych inwestorów 

■ prywatni inwestorzy zaczynajà czerpaç wysokie zyski
zwiàzane z udzielaniem kredytów i sprzeda˝à kredy-
tów o sta∏ej i zmiennej stopie procentowej w segmen-
cie subprime

2004
■ pomimo widocznego przegrzania na rynku kredytów

mieszkaniowych, bank centralny USA wstrzymuje si´
z podwy˝kà stóp procentowych do koƒca roku

■ udzia∏ kredytów o zmiennym oprocentowaniu osiàga
poziom 40 proc. w ciàgu roku

■ w wyniku rosnàcych cen mieszkaƒ (inflacja) w rynku
kredytów mieszkaniowych roÊnie tak˝e udzia∏ kredy-
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tów bez amortyzacji i tzw. kredytów Huckpack, czyli
kredytów zamiast wk∏adu w∏asnego

■ rosnàce ceny mieszkaƒ umo˝liwiajà konsumentom, po-
przez wprowadzenie mechanizmu finansowania
80/20, przeznaczanie kapita∏u w∏asnego do celów
konsumpcyjnych  

2005
■ pomimo wzrostu stóp procentowych banku centralne-

go USA, udzia∏ kredytów o zmiennym oprocentowaniu
pozostaje w dalszym ciàgu znaczàcy

■ w wyniku wzrostu cen mieszkaƒ w segmencie subprime,
3/4 kredytów ma oprocentowanie zmienne

■ nowy segment rynku alt A (bliski prime) rozwija si´ dy-
namicznie  

2006 
■ pierwsze przypadki braku sp∏aty kredytów w segmen-

cie subprime
■ od po∏owy roku stagnacja cen mieszkaƒ
■ od jesieni 2006 r. – pierwsze symptomy trudnoÊci

w sp∏acie kredytów z rynku subprime, drastyczny spa-
dek cen na rynku MBS (Mortgage Backed Securities) 

2007 
■ kryzys w segmencie kredytów subprime rozprzestrze-

nia si´; pierwsze powa˝ne straty wÊród inwestorów
i banków inwestycyjnych

■ rosnàca liczba przypadków braku sp∏aty w segmencie
prime

■ spadek liczby udzielanych pozwoleƒ na budow ;́ nad-
wy˝ka poda˝y i rosnàca liczba przypadków windykacji
wywo∏ujà spadek cen mieszkaƒ

■ w marcu 2007 r. bank centralny USA sygnalizuje mo˝-
liwoÊç podwy˝ki stóp procentowych

■ agencje ratingowe z du˝ym opóênieniem informujà o ry-
zyku zwiàzanym z kredytami na rynku subprime; ostra
krytyka ich dzia∏alnoÊci oraz nieuwzgĺ dniania ryzyka
stopy procentowej w stosowanej przez nie metodologii

■ szkodowoÊç portfela kredytów o zmiennym oprocento-
waniu z rynku subprime zwí ksza sí , chocia˝ kredyty
z tego samego segmentu, ale o sta∏ym oprocentowaniu,
sà nadal sp∏acane i nie stanowià powa˝nego problemu

Czerwiec 2007 r.
■ Bear Stearns zapobiega powa˝nym stratom i rozpo-

czyna restrukturyzacj´ portfela, usuwajàc z w∏asnych
funduszy hedgingowych aktywa z segmentu subprime
w kwocie 3 mld USD 

■ agencja ratingowa Moddys obni˝a rating papierów
wartoÊciowych zabezpieczonych na hipotekach z seg-
mentu subprime w kwocie 5 mld USD

Lipiec 2007 r.
■ American Home Mortgage Investment Cop. traci mo˝-

liwoÊç dost´pu do linii kredytowych i tym samym p∏yn-
noÊç 

■ spread’y z tytu∏u emisji MBS przez agencje rzàdowe
zostajà podniesione do najwy˝szego od sierpnia
2003 r. poziomu 

■ spread’y za transakcje typu swap zostajà podniesio-
ne do najwy˝szego od lutego 2002 r. poziomu  

Sierpieƒ 2007 r.
■ Rezerwa Federalna redukuje stop´ dyskontowà o 50

punktów bazowych i zwi´ksza wymogi wobec stara-
jàcych si´ o po˝yczk´

■ spread mi´dzy trzymiesi´cznym LIBOR-em i trzymie-
si´cznym T-Bill zostaje poszerzony z 35 pkt. bazo-
wych w lipcu 2007 r. do 240 w sierpniu 2007 r. 

■ Countrywide Financial zaciàga kredyt w kwocie 11,4
mld USD po za∏amaniu rynku papierów wartoÊcio-
wych zabezpieczonych na hipotekach  

■ pi´cioletnie oprocentowanie transakcji typu swap zo-
staje zwi´kszone do poziomu 78 punktów bazowych

■ na rynku kapita∏owym zawieszona zostaje emisja
MBS opartych o rynek subprime

Wrzesieƒ 2007 r.
■ Rezerwa Federalna obni˝a stop´ celowych funduszy

o 50 punktów bazowych 
■ Skarb Paƒstwa Wielkiej Brytanii udziela gwarancji dla

depozytów zgromadzonych w banku Northern Rock
Plc. po og∏oszeniu przez ten bank trudnoÊci w wywià-
zywaniu si´ z zobowiàzaƒ wobec klientów 

■ FDIC przejmuje zarzàdzanie Net Bankiem
Paêdziernik 2007 r.
■ Miami Valley Bank of Ohio zostaje zamkni´ty
■ Bank of America Corp., JPMorgan Chase i Citigroup

zawierajà umow´ o stworzeniu tzw. Master Liquidity
Enhancement Conduit (MLEC), nowego funduszu ma-
jàcego na celu zapewnienie p∏ynnoÊci na rynku papie-
rów zabezpieczonych hipotekami

èród∏o: Office of Thrift Supervision, Finpolconsult.

Amerykaƒski system finansowania nieruchomoÊci jest
zdecydowanie inny ni˝ europejski. Na europejskim ma-
my do czynienia z socjalnà siatkà ró˝nych Êwiadczeƒ,
która w USA prawie nie wyst´puje. Na tle ró˝nych kra-
jów europejskich, portfel finansujàcy rynek nieruchomoÊci
w USA w relacji do PKB rós∏ stosunkowo szybko od
1996 r., kiedy wynosi∏ nieco poni˝ej 50 proc., a˝ do po-
ziomu 75 proc. w 2005 r. (wykres 1). Dla porównania,
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Wykres 1. Udzia∏ portfela finansujàcego rynek 
nieruchomoÊci do PKB.
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portfel finansujàcy rynek nieruchomoÊci w Polsce wynosi∏
pod koniec 2006 r. nieco powy˝ej 8 proc.

System finansowania nieruchomoÊci w USA dzieli si´
wg mieszkaniowych grup celowych i poziomu wsparcia
rzàdowego. Wyst´pujà tam nast´pujàce segmenty ryn-
kowe:
■ system paƒstwowy, który sk∏ada si´ z rzàdowych

agend wspieranych przez paƒstwo, tzw. GSE (Go-
vernment Sponsored Enterprices) – ich celem jest przej-
mowanie ryzyka kredytowego osób o ma∏ych i Êred-
nich dochodach, jak FHA, VA, Fannie Mae, Freddie
Mac, 

■ prywatny przemys∏ finansowy, który tworzà banki, ban-
ki inwestycyjne, instytucje finansowe; inwestorzy przej-
mujà ryzyko kredytowe z rynku o wysokim wolumenie
– jest to rynek kredytów o zmiennym oprocentowaniu
i kredytobiorców o Êredniej zdolnoÊci kredytowej.
W celu rozgraniczenia segmentów rynkowych paƒ-

stwo wprowadzi∏o podzia∏ wg dochodów i wysokoÊci
kredytu. W sektorze prywatnym stosuje si´ rozró˝nienie
wg systemu punktów scoringowych, tzw. FICO scoring.
W zale˝noÊci od liczby punktów, istnieje podzia∏ na ry-
nek prime, bliski prime (Alt A) i subprime. 
■ Do segmentu rynku prime zalicza si´ kredyty, których

liczba punktów FICO jest wy˝sza ni˝ w segmencie ALT
A i subprime. Do grupy otrzymujàcych je klientów zali-
cza si´ osoby o bardzo dobrej zdolnoÊci do sp∏aty
kredytów i dobrej historii kredytowej.

■ Do segmentu bliski prime ALT A zalicza si´ kredyty, któ-
rych liczba punktów FICO przekracza 620. Wnioski
na nie sà s∏abo udokumentowane, a kredytobiorcy ma-
jà krótkà histori´ kredytowà. Osoby, których liczba
punktów jest bliska 700, mogà liczyç na specjalne pre-
ferencje, np. ni˝ej oprocentowane kredyty.

■ Do segmentu subprime zalicza si´ kredyty, których licz-
ba punktów jest poni˝ej 620. Liczba tych punktów ro-
Ênie jednak w miar´ zmian zachodzàcych w grupie
kredytobiorców i w warunkach rynkowych. JeÊli kredy-
tobiorca osiàgnie poziom ni˝szy od 600 punktów, mo-
˝e nie uzyskaç kredytu. Sà to kredyty przyznawane
prawie bez koniecznoÊci dostarczenia dokumentacji,
a kredytobiorcy nie majà dobrej historii kredytowej.
Kredyty z tego segmentu zwykle majà wysoki wskaê-
nik LTV i sà wy˝ej oprocentowane ni˝ kredyty z seg-
mentu prime1.
W sumie w 2006 r. w USA ponad 50 proc. sp∏aca-

nych kredytów hipotecznych, wartych ok. 3,5 tryliona
USD, mia∏o paƒstwowe gwarancje. W stosunku do stanu
obowiàzujàcego od czasu ostatniej reformy systemu z lat
1969–70 XX wieku, kiedy obowiàzywa∏a zasada, ˝e
paƒstwo finansuje obywateli o niskich dochodach, a sek-
tor prywatny – o wysokich dochodach, nastàpi∏a diame-
tralna zmiana. Oba sektory konkurujà ze sobà praktycz-
nie w ka˝dym segmencie rynku, przy czym sektor prywat-
ny z regu∏y przejmuje na siebie kredyty o znacznie wy˝-
szym ryzyku, a sektor paƒstwowy o ni˝szym. 

èród∏o finansowania

Rynki kapita∏owe (instytucjonalne: inwestorzy, banki, kasy oszcz´dnoÊciowe, prywatni inwestorzy, obcokrajowcy)
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Diagram – struktura systemu finansowego USA.
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èród∏o: Finpolconsult
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Osoby o bardzo niskich dochodach, które korzystajà
z kredytów hipotecznych, sà ubezpieczane przez paƒ-
stwowe firmy, jak FHA i VA2. Ubezpieczenie obejmuje
100 proc. odsetek i kapita∏u w przypadku wystàpienia
trudnoÊci z ich sp∏atà. Prywatni kredytodawcy rozpisujà
programy emisyjne, tzw. MBS, w oparciu o paƒstwowe
aktywa. Inwestorzy inwestujàcy w MBS otrzymujà dodat-
kowà gwarancj´ punktualnej zap∏aty przez paƒstwowà
instytucj´ Ginnie Mae. MBS majàce takà gwarancj´
traktowane sà jako tzw. „Full faith and credit”, czyli zobo-
wiàzania rzàdu amerykaƒskiego na równi z zad∏u˝e-
niem paƒstwa. Obrót tego rynku wynosi∏ w 2006 r. oko-
∏o 200 mld USD lub ok. 3 proc. sp∏acanych kredytów
mieszkaniowych. W 2004 r. instytucje te koncentrowa∏y
si´ na drogich kredytach o sta∏ej stopie procentowej.
W zwiàzku z rozwojem innych, taƒszych instrumentów fi-
nansowania potrzeb mieszkaniowych ludnoÊci, jak cho-
cia˝by segment subprime, udzia∏ paƒstwowych instytucji
w nowo udzielanych kredytach zosta∏ znacznie ograni-

czony, a nawet w 2006 r. zahamowany, co najlepiej ob-
razuje wykres 2. 

W po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych XX wieku rynek
subprime zaczà∏ si´ zwi´kszaç. Na∏o˝y∏y si´ na to nast´-
pujàce przyczyny:
■ rosnàce ceny mieszkaƒ, które powodowa∏y dosyç ma-

∏e straty w trakcie procesu windykacji
■ wysoki udzia∏ p∏ynnoÊci na rynku i przyzwyczajenie in-

westorów do du˝ego ryzyka
■ przejÊcie wielu kredytobiorców z segmentu kredytów

prime do segmentu subprime z powodu rosnàcych cen
mieszkaƒ oraz zmian w poziomie dochodów  

■ wysoki udzia∏ innowacyjnych produktów na rynkach,
które nie by∏y do tej pory obs∏ugiwane, np. skierowa-
nych do grupy klientów z ma∏à lub nik∏à historià kredy-
towà; by∏y to kredyty o niskim udziale dokumentacji kre-
dytowej i niskich dochodach

■ wzrost kosztów kredytów o sta∏ej stopie procentowej
w stosunku do kredytów o zmiennej stopie, które nie
by∏y obj´te gwarancjami FHA i VA.
Refinansowanie tych kredytów nast´powa∏o poprzez

MBS, bilanse banków, kasy oszcz´dnoÊciowe i instytu-
cje finansowe. 

Od poczàtku lat 80. XX wieku instytucje finansowe za-
cz´∏y coraz bardziej finansowaç si´ z rynku kapita∏owe-
go. Wykres 4 pokazuje wzrost udzia∏u prywatnych inwe-
storów w emisji MBS. W 2006 r. udzia∏ ten wynosi∏ ju˝
37 proc. Powody takiego rozwoju, który nazywany jest
modelem Disintermediation, sà nast´pujàce:
1. Po kryzysie kas oszcz´dnoÊciowych Savings and Lo-

ans Associations udzia∏ tych instytucji w rynku kredytów
hipotecznych zosta∏ przez regulatorów mocno ograni-
czony.3

2. Spowodowa∏o to wzrost roli agencji gwarantujàcych
kredyty Fannie Mae i Freddie Mac jako instytucji mo-
gàcych zapewniç p∏ynnoÊç na rynku poprzez emisje
papierów wartoÊciowych zabezpieczonych na hipo-
tece. Papiery te sta∏y si´ coraz bardziej powszechnie
u˝ywane przez inwestorów na rynku kapita∏owym.
Kasy oszcz´dnoÊciowe wielokrotnie kupowa∏y je
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Wykres 2. WartoÊç nowo udzielonych kredytów 
wg segmentu rynku.
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Wykres 4. Emisje MBS zabezpieczonych na hipotekach
1999–2006 (w trylionach USD).  
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Wykres 3. Stan zad∏u˝enia z tytu∏u udzielonych kredytów 
wg rodzaju kredytu. 
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w latach 80. XX wieku w ramach tzw. programów ty-
pu swap. Póêniej wchodzi∏y one, podobnie jak banki
i inwestorzy, na rynek kapita∏owy przy emisjach i jako
kredytodawcy. Zyski, jakie osiàgn´∏y z tego tytu∏u ka-
sy oszcz´dnoÊciowe, nie pochodzi∏y wy∏àcznie ze
zmniejszonego ryzyka odsetek, ale przede wszystkim
z udoskonalonej p∏ynnoÊci. Emitowane papiery warto-
Êciowe, w przeciwieƒstwie do portfeli kredytowych, ∏a-
twiej i w ka˝dej chwili mo˝na by∏o sprzedaç.

3. Banki inwestycyjne i domy maklerskie, w trakcie kryzy-
su kas oszcz´dnoÊciowych, osiàgn´∏y ze sprzeda˝y
i op∏at emisyjnych bardzo du˝e zyski. Wspiera∏y tym
samym polityk´ zakupów realizowanà przez paƒ-
stwowe agendy. 
Równolegle z rynkiem prywatnym i paƒstwowym, na

rynku kapita∏owym rozwija∏y si´ inne rynki, Conforming
i Non Conforming: 
■ Na rynku typu Conforming obowiàzujà do dzisiaj ostre

wymogi w odniesieniu do LTV (Loan to Value), doku-
mentacji kredytowej oraz standardów kredytowych.
Dla przyk∏adu, obowiàzkowa granica kupowania
przez Fannie Mae i Freddie Mac kredytów powy˝ej
80 LTV tylko z ubezpieczeniem kredytu, spowodowa∏a
dynamiczny rozwój ubezpieczeƒ kredytów hipotecz-
nych. Ubezpieczyciele sà w stanie objàç swojà ochro-
nà kredyty o poziomie LTV nawet do 95 proc. Dzi´ki
standaryzacji, jak i gwarancji kredytowych udzielanych
przez firmy ubezpieczeniowe oraz Fannie Mae i Fred-
die Mac, inwestorzy majà dok∏adnà wiedz´ na temat
ryzyka, jakie kupowane portfele zawierajà.

■ Rynek Non Conforming charakteryzuje si´ tym, ˝e do-
tyczy wy∏àcznie inwestorów prywatnych. W odró˝nie-
niu od rynku Conforming, nie jest to rynek tak wystan-
daryzowany i przejrzysty, pomimo prób jego uporzàd-
kowania. Dla przyk∏adu tzw. udzia∏ emisji typu 
Alt A w 2006 r. wynosi∏ 12 proc. wszystkich emisji. Te-
mu typowi przypisuje si´ wszystkie emisje, które jednak
spe∏niajà kryteria prime, ale nie spe∏niajà kryteriów Fan-
nie Mae i Freddie Mac. W efekcie rynek prywatny

tworzy emisje, których ryzyko nie jest dok∏adnie znane.
Na wykresie 6 widaç wyraênie, ˝e w latach 80. i na

poczàtku lat 90. XX wieku finansowanie rynku nierucho-
moÊci podlega∏o bardzo ostrym wymogom regulacyj-
nym, które by∏y spowodowane kryzysem kas oszcz´dno-
Êciowych i bardzo rygorystycznymi wymogami Fannie
Mae i Freddie Mac, co przedstawia stosowanie przez
instytucje finansowe bardzo konserwatywnego wskaêni-
ka LTV. Poniewa˝ w latach 90. nastàpi∏ spadek odsetek
zwiàzany z rosnàcymi cenami mieszkaƒ i refinansowa-
niem, dosz∏o do bardzo szybkiego wzrostu kredytów,
w tym z segmentu subprime o coraz wy˝szym wskaêniku
LTV. Udzia∏ kredytów o wysokim wskaêniku LTV powy˝ej
90 proc. w 1999 r. wynosi∏ 23 proc., a powy˝ej 100
proc. kszta∏towa∏ si´ na poziomie ok. 5 proc.4

Na rynku amerykaƒskim ponad 70 proc. sprzeda˝y
us∏ug finansowych, jakimi sà kredyty mieszkaniowe, jest
realizowana przez sieç tzw. poÊredników kredytowych.
Ich rola w oferowaniu osobom fizycznym produktów
bankowych jest bardzo du˝a. Wraz ze wzrostem cen
mieszkaƒ oraz rozwojem rynku subprime, ros∏a presja na
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Wykres 5. Procentowy udzia∏ w rynku emisji MBS 
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poÊredników kredytowych, by osiàgali coraz wi´kszà
sprzeda˝ kredytów hipotecznych. Motywacjà by∏a,
oczywiÊcie, prowizja. Niestety, w trakcie narastania kry-
zysu na rynku subprime okaza∏o si´, ̋ e poÊrednicy nie za-
wsze uwzgl´dniali ryzyko produktu.

Wzrost udzia∏u finansowania kredytami o zmiennym
oprocentowaniu w USA nastàpi∏ w wyniku „poluzowa-
nia” polityki pieni´˝nej, wynikajàcej z obni˝enia krótko-
terminowego oprocentowania. Polityka ta by∏a prowa-
dzona przez 20 ostatnich lat w okresach 1992-1993
i 2001-2002.5 Na wykresie 7 widaç wyraênie przyczy-
n´ szybkiego wzrostu kredytów o zmiennym oprocento-
waniu na koniec obserwowanego cyklu kredytowego.
Powodem takiego zachowania by∏a reakcja konsumen-
tów na wzrost cen mieszkaƒ. Produkty o zmiennym opro-
centowaniu w USA sà zwykle ograniczone ró˝nymi limi-
tami, tzw. caps. Wi´kszoÊç z tych limitów zosta∏a na po-
czàtku lat 90. XX wieku zniesiona. Rynek zdominowany
jest przez tzw. kredyty hybrydowe o zmiennym oprocen-
towaniu. Ich istota polega na tym, ˝e na poczàtku, na 2,
3, i 5 lat ustalane jest oprocentowanie sta∏e, tzw. teaser
rates. Po tym okresie ustalane jest nowe oprocentowanie,
znacznie wy˝sze. Wykres 8 prezentuje, jak b´dà kszta∏-
towaç si´ dalsze sp∏aty kredytów subprime z tzw. mecha-
nizmem teaser rates. Widaç wyraênie, ̋ e du˝a cz´Êç tych
kredytów, która b´dzie sp∏acana w 2008 r., mo˝e zo-
staç zakwalifikowana do kredytów straconych.

Na poczàtku 2007 r. na rynku amerykaƒskim pojawia-
∏y si´ sygna∏y o narastajàcym zjawisku zawieszania sp∏at
kredytów hipotecznych. Ju˝ w 2006 r. zaobserwowano
straty w segmencie kredytów subprime. Odnotowano
wzrost strat na poziomie 10-20 proc. W 2007 r. nastà-
pi∏ dalszy wzrost, który osiàgnà∏, wg ró˝nych szacunków,
poziom ok. 500 tys. wniosków o windykacj´. Zaobser-
wowano wtedy, ˝e w segmencie Alt A równie˝ nast´pu-
je pogorszenie jakoÊci portfela. W zwiàzku z tym zacz´-
∏y pojawiaç si´ pytania, czy rzeczywiÊcie przyczynà te-
go stanu rzeczy nie sà poluzowane standardy udziela-
nia kredytów, co mog∏oby wp∏ynàç na spadek cen
mieszkaƒ. Z ocen ekspertów wynika∏o, ˝e jeÊli mia∏oby

do takiej sytuacji dojÊç, to rozwija∏aby si´ ona w bardzo
powolnym tempie. Przemawiajà za tym nast´pujàce
przes∏anki: 
■ W poprzednich latach problemy ryzyka kredytowego

by∏y pomijane, poniewa˝ ceny mieszkaƒ ros∏y. Kredy-
tobiorcy, którzy mieli problemy, mogli po prostu sprze-
daç mieszkanie i wynajmowaç inne lub staç si´ w∏aÊci-
cielem jego cz´Êci. Na poczàtku 2007 r. odnotowa-
no sygna∏y o mo˝liwym spadku cen w niektórych seg-
mentach rynku nieruchomoÊci, ale w trakcie tzw. cyklu
kredytowego musia∏oby dojÊç z jednej strony do zna-
czàcego spadku dynamiki po stronie popytu, a z dru-
giej strony - do du˝ej nadwy˝ki poda˝y mieszkaƒ. Ta-
ki scenariusz mo˝e zostaç zrealizowany na prze∏omie
2007/2008 r. 

■ Drugi opóêniajàcy czynnik to Êrednia wieku portfela
kredytowego. Ok. 80 proc. obecnie sp∏acanych kre-
dytów zosta∏a udzielona w 2002 r. (najwi´ksze straty
powinny przynieÊç dopiero po 3–4 latach). Z tego te˝
powodu dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu
w segmencie prime i Alt A obowiàzujà jeszcze w mia-
r´ niskie  odsetki.

■ Trzeci czynnik to windykacja i sprzeda˝ mieszkaƒ, co
w zwiàzku ze spadkiem cen, jest bardzo kosztowne.
Wg niektórych szacunków koszty windykacji wynoszà
ok. 30 proc. wartoÊci nieruchomoÊci lub mieszkania.
W segmencie subprime instytucje kredytowe majà du-
˝e trudnoÊci z ze sprzeda˝à pozyskanych w procesie
windykacji mieszkaƒ. Sam proces trwa ok. 3–6 miesi´-
cy od zakwalifikowania do kredytów straconych.
W segmencie prime czas od stwierdzenia braku sp∏at
do momentu sprzeda˝y windykowanego mieszkania
wynosi od 6 miesi´cy do 2 lat. 
Do powa˝nego wzrostu zad∏u˝enia kredytobiorców

mo˝e dojÊç w wyniku spadku cen mieszkaƒ i wynikajà-
cych z tego rosnàcych obcià˝eƒ rynkowych, co przy-
spieszy niesp∏acalnoÊç kredytów. 

DoÊwiadczenia ostatnich kryzysów na Êwiecie oraz
dost´pna literatura na ich temat dowodzi, ˝e kredyty
o wysokim wskaêniku LTV obarczone sà szczególnie du-
˝ym ryzykiem braku sp∏aty. Z badaƒ przeprowadzonych
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w latach 60. i 70. XX wieku w USA wynika∏o, ˝e wzrost
wskaênika LTV z 90 do 97, siedmiokrotnie zwi´ksza
prawdopodobieƒstwo braku sp∏aty kredytu. 

Z kolei z doÊwiadczeƒ zebranych przez amerykaƒskà
agencj´ rzàdowà FHA, jak pokazuje wykres 9, najwi´k-
sze ryzyko wyst´powania niedotrzymania warunków
sp∏aty kredytu dotyczy kredytów powy˝ej 80 proc.
wskaênika LTV6. 

NIEZDOLNOÂå DO SP¸ATY 
I ZDOLNOÂå KREDYTOWA

Na wykresie 10 widaç, ˝e narastanie problemów ze
sp∏atà kredytów z segmentu subprime nie by∏o niczym no-
wym. Ju˝ w 2000 r. odnotowywano pierwsze trudnoÊci,
co by∏o spowodowane kryzysem na rynku oddawanych
do u˝ytku mieszkaƒ z lat 1997/1998 oraz rosnàcych
stóp procentowych z powodu wysokich premii za kredy-
ty w obszarach wysokiego ryzyka. 

Co znamienne dla rynku subprime, najbardziej nara˝o-
ne na straty by∏y kredyty o zmiennym oprocentowaniu.
Na wykresie 11 i 12 widaç wyraênie, jak od 2006 r. ro-
Ênie liczba mieszkaƒ zg∏oszonych do windykacji oraz
pogarsza si´ jakoÊç kredytów z rynku subprime, osiàga-
jàc prawie 50 proc. wzrost w porównaniu z latami po-
przednimi. 

Poczàtek roku 2007 by∏ bardzo niepokojàcy. Rynek
wszed∏ w faz´ powa˝nych zawirowaƒ, co zosta∏o spo-
wodowane tym, ˝e praktyki, jakie by∏y dopuszczane na
rynku subprime, zacz´∏y przenosiç si´ tak˝e na inne seg-
menty rynku, a rosnàce ceny mieszkaƒ dodatkowo za-
cz´∏y obcià˝aç rynek. Wg ró˝nych szacunków liczba
braku sp∏at kredytów z rynku subprime wynosi∏a od ok.
10 do 20 proc. Wg MBAA liczba ta na koniec IV kwar-
ta∏u 2006 si´ga∏a 12,6 proc. Najwi´kszy poÊrednik kre-
dytowy, Countrywide, poinformowa∏ o liczbie si´gajàcej
19 proc. Ten stan rzeczy spowodowa∏y dwa czynniki7:
kredyty z segmentu subprime sà niezwykle niebezpieczne
dla konsumentów 
■ wysokie mar˝e i zwiàzane z tym zyski skusi∏y wielu in-

westorów do wejÊcia w segment subprime.

Wykres 12 prezentuje pogarszajàcy si´ portfel kredy-
tów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu z rynku
subprime. Prezentowane na tym wykresie dane przedsta-
wiajà, z jakim nat´˝eniem i w którym momencie wyst´po-
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i Subprime wg stopnia ich niesp∏acania.

0

2

4

6

8

10

1998 1998 1999 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2007

Subprime ze zmiennym %

Źródło: MBA

Prime ze zmiennym %

Subprime z stałym % Prime z stałym %

Wykres 12. Porównanie kredytów z segmentu Prime 
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Wykres 10. Procentowy udzia∏ kredytów niesp∏acanych 
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wa∏ brak sp∏aty kredytu, tzw. default. Jak widaç, najwi´k-
sze straty majà kredytobiorcy, którzy uzyskiwali kredyty
w 2006 r. Ich poziom szacuje si´ na ok. 12 proc. Ocze-
kuje si´, ˝e linia czerwona, prezentujàca omawiany rok
udzielenia kredytu, jeszcze znacznie wzroÊnie. Obok li-
nii prezentujàcej trudnoÊci w sp∏acie kredytów z 2006 r.,
powoli roÊnie znacznie bardziej stroma i pochy∏a linia
prezentujàca kredyty udzielone w 2007 r.

W wyniku wydarzeƒ na rynku subprime dosz∏o do po-
dobnych problemów na rynku Alt A. Co prawda, wg da-
nych MBAA udzia∏ kredytów z problemem sp∏aty pod
koniec 2006 r. wynosi∏ 2,38 proc., jednak˝e zacz´to
odnotowywaç na rynku sygna∏y o zaostrzajàcej si´ sytu-
acji równolegle z rynkiem subprime. Wg szacunków Cre-
dit Suisse w lutym 2007 r. 12,6 proc. tych kredytów
z ograniczonà dokumentacjà nie by∏o sp∏acanych. Po-
równujàc, na rynku prime udzia∏ niesp∏aconych kredytów
wynosi∏ ok. 1,5 proc. 

W zwiàzku z rosnàcym oprocentowaniem kredytów
w 2004 r. zacz´to odnotowywaç coraz mniejszy przy-
rost kredytów z segmentu subprime. Reakcjà kredytodaw-
ców nie by∏o wycofanie si´ z tego segmentu, ale zwi´k-
szenie konkurencji. W drugiej po∏owie 2005 r. spad∏y
premie za ryzyko z 2-3 proc. do 0-1 proc. Do po∏owy
2006 r. sytuacja ta interpretowana by∏a jako krótki okres
s∏aboÊci rynku. Jednak od po∏owy 2006 r. wielu uczest-
ników rynku subprime zacz´∏o si´ powoli z tego rynku
wycofywaç. G∏ównym powodem by∏y upublicznione in-
formacje o dokonanych próbach przest´pstw, które
kosztowa∏y sektor bankowy ok. 1 mld USD. ¸agodzàco
na tak wysokie szkody wp∏ywa∏ du˝y udzia∏ kredytów
o sta∏ej stopie, jednak skala tej informacji wywar∏a wp∏yw
na zmian´ decyzji i strategii wielu inwestorów, takich jak
Countrywide, Bank of America i wielu innych. Na rynku
pozosta∏y tylko instytucje, które specjalizowa∏y si´ w fi-
nansowaniu subprime. Dopiero jesienià 2006 r., pod na-
ciskiem kredytodawców i inwestorów, po opublikowaniu
pierwszych raportów o szkodowoÊci segmentu subprime,

zacz´∏y si´ one z tego rynku wycofywaç. Odnotowano
wtedy pierwszy od 2000 r spadek liczby udzielanych
kredytów klientom z segmentu subprime o 3,8 proc., do
kwoty 640 mld USD. 

Du˝a cz´Êç rynku, w której kumulowa∏o si´ ryzyko,
przesta∏a funkcjonowaç8:
■ Wielu kredytodawców wycofywa∏o si´ z rynku subpri-

me i przesta∏o udzielaç kredyty o poziomie wskaênika
LTV do 100 i powy˝ej 100 proc. (w wi´kszoÊci by∏y to
kredyty 80/20). Cz´Êciowo spowodowa∏a to presja
rynku kapita∏owego, który z powodu zagro˝enia
spadkiem cen mieszkaƒ, nie by∏ w stanie tego rodzaju
kredyty dalej finansowaç. 

■ Dodatkowo powsta∏y nowe standardy dla rynku subprime,
tzn. kredyty mogà byç udzielane tylko na bazie w pe∏ni in-
deksowanej i amortyzowanej raty kapita∏owej. 
Równie˝ rynek Alt A zamar∏, w g∏ównej mierze w wy-

niku decyzji Freddie Mac o skupowaniu kredytów o bar-
dzo niskiej zdolnoÊci do sp∏aty. 

Sytuacja na rynku subprime jest przyk∏adem nowe-
go rodzaju kryzysu na rynku nieruchomoÊci w przy-
padku, gdy w wyniku namno˝enia si´ du˝ego ryzy-
ka, nastàpi∏ odp∏yw kapita∏u i utrata p∏ynnoÊci.
G∏ówna przyczyna tej sytuacji le˝y po stronie rynku
subprime, finansowanego z rynku kapita∏owego, na
którym codziennie jest oceniane ryzyko. Wykres 14
prezentuje rozwój indeksu ABX, którego konstrukcja
zwiàzana by∏a z rynkiem subprime. Szczególnie
dramatyczny spadek cen odnosi si´ do kredytów
udzielonych w 2006 r. Równie˝ inne rynki kredytów
hipotecznych zosta∏y dotkni´te spadkiem cen, np. ry-
nek MBS zwiàzany z „home equity loans”. Paradok-
salnie, rynek rzàdowych MBS zaczà∏ gwa∏townie
rosnàç, poniewa˝ kapita∏ uciekajàcy z niepewnych
rynków szuka∏ pewnych inwestycji.

Wielu dobrze poinformowanych inwestorów ju˝ w cià-
gu 2006 r. zacz´∏o si´ wycofywaç z rynku subprime. Za-
liczyç do nich nale˝y „fundusze hegdingowe”. Z powo-
du ich odejÊcia ju˝ na poczàtku 2007 r. odnotowano
spadek cen transzy rynku subprime z ratingiem AAA. Ten
proces zaczà∏ si´ nasilaç i w efekcie nastàpi∏o podro˝e-
nie kosztów finansowania, co spowodowa∏o wzrost
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kosztu zakupu kredytów z rynku subprime i jego nieren-
townoÊç. W styczniu i lutym 2007 r. odnotowano spa-
dek emisji MBS o ok. 50 proc. Najwi´cej dotyczy∏o seg-
mentu subprime i Alt A. 

Wraz ze wzrostem braku sp∏aty kredytów wielu inwe-
storów, poprzez zapisy umowne lub zapisy w prospek-
tach emisyjnych, zacz´∏o domagaç si´ okreÊlonych zo-
bowiàzaƒ instytucji finansowych. Dla przyk∏adu9:
■ Firma Merill Lynch, która w grudniu 2006 r., przez

spó∏k´ ResMae Mortgage Corp., kupi∏a od domu
maklerskiego kredyty w kwocie 3,5 mld USD
(w sk∏ad których wchodzi∏y kredyty z rynku subpri-
me i Non Conforming), domaga∏a si´ odkupienia
kredytów niesp∏acanych w kwocie 308 mld USD.
W wyniku niemo˝noÊci uzyskania ww. kwoty, Merill
Lynch musia∏a og∏osiç upad∏oÊç Res Mae, ponie-
wa˝ brakowa∏o Êrodków na odkupienie z∏ego port-
fela kredytów. 

■ Wiele instytucji finansowych, które dokonywa∏y emisji
MBS, obawia sí  powa˝nych oskar˝eƒ i zarzutów inwe-
storów powo∏ujàcych sí  na klauzule z prospektów emi-
syjnych. Dodatkowo prowadzone sà równolegle docho-
dzenia nadzoru zwiàzane z rynkiem kapita∏owym SEC.
Inne klauzule przewidujà, ̋ e instytucje finansowe powin-

ny dostarczaç Êrodki na sprzeda˝ kredytów lub fundusz re-
zerwowy. Du˝ym utrudnieniem dla inwestorów sà rosnàce
koszty i ceny sprzeda˝y portfeli kredytowych, tzw. haircuts.
Z ich powodu wiele emisji sta∏o si´ niemo˝liwych. 

Inwestorzy inwestujàcy w MBS oraz nadzór nad ryn-
kiem kapita∏owym przygotowujà wiele kontroli i proce-
sów przeciw instytucjom finansowym. G∏ównie dotyczyç
majà one sytuacji, w których:
1) banki i instytucje finansowe mogà ksi´gowaç kredyty

na bazie pe∏nej indeksacji i amortyzacji, 
2) wszystkie prognozowane problemy ze sp∏atà muszà

byç we w∏aÊciwym czasie podawane, ewentualnie
korygowane – ta praktyka zosta∏a w 2006 r. zanie-
dbana przez wiele instytucji finansowych,

3) z powodu tych zaniedbaƒ dosz∏o do opóênieƒ w po-
dawaniu wyników bilansowych w 2006 r., co dopro-
wadzi∏o do niepokoju wÊród inwestorów. 

Obecnie najwí ksze straty odnotowujà du˝e banki i ban-
ki inwestycyjne. Nale˝y rozró˝niç nast́ pujàce przypadki:
■ Najwi´kszy bank europejski HSBC w lutym 2007 r.

poinformowa∏ o stworzeniu rezerwy na straty z rynku
amerykaƒskiego subprime w kwocie 1,76 mld USD.
Na poczàtku marca br. kwota ta zosta∏a zwi´kszona
do poziomu 2,8 mld USD. Bank HSBC by∏ niezwykle
agresywny na ww. rynku i skupi∏ ok. 10 mld USD kre-
dytów. Inne banki europejskie, które by∏y równie˝ ak-
tywne, wczeÊniej wycofa∏y si´ z udzia∏u w tych portfe-
lach np. ABN Amro. 

■ Zró˝nicowana jest sytuacja du˝ych banków gie∏do-
wych i domów maklerskich. Ocenia si´, ˝e np. Gold-
man Sachs, Lehmann Brothers i Bemar Stern czekajà
powa˝ne straty. Obecnie rating ww. instytucji, ocenia-
nych wczeÊniej na AAA, obni˝ono do poziomu BBB.  

■ Bank GMAC, którego w∏aÊcicielem jest General Mo-
tors, poprzez spó∏k´ zainwestowa∏ du˝e pieniàdze w ry-
nek subprime i jego straty ocenia si´ na ok. 1 mld USD. 
Trudna sytuacja na rynku kapita∏owym spowodowa∏a,

˝e w sierpniu br. wstrzymano emisj´ MBS. 
Wiele instytucji finansowych, zaanga˝owanych

zw∏aszcza w latach 2006–2007 w rynek subprime, mo-
˝e mieç powa˝ne problemy. Wed∏ug witryny interneto-
wej www.ml-implode.com do koƒca kwietnia 2007 r.
og∏oszono upad∏oÊç ok. 50 firm kredytowych specjalizu-
jàcych si´ w finansowaniu rynku subprime. Wed∏ug sza-
cunków MBAA, ok. 100 kredytodawców w 2007 r. mo-
˝e opuÊciç rynek. Upad∏oÊci spowodowane sà w g∏ów-
nej mierze utratà p∏ynnoÊci:
■ utrata p∏ynnoÊci w wyniku wycofywania kapita∏u, rezy-

gnacji z linii kredytowych typu „warehousing”
■ rezygnacja odbywa si´ zwykle w wyniku ˝àdaƒ odku-

pienia portfela, niewystarczajàcych zni˝ek przy sprze-
da˝y, jak i obni˝enia ratingu

■ wiele linii kredytowanych typu „warehousing” jest
wstrzymanych z powodów technicznych, jako niewy-
p∏acalne kredytowo. 

Wykres 15. Wp∏yw zawirowaƒ na rynku subprime na wartoÊç
nieruchomoÊci (w mld USD)10.

Wykres 16. Rozk∏ad geograficzny kredytów hipotecznych zabez-
pieczonych papierami wartoÊciowymi – emisje Ginnie Mae.

Nazwa stanu Szacowana liczba Ârednia cena Szacowana strata 
czynnych umów mieszkaƒ spadku wartoÊci

kredytowych (w tys USD) nieruchomoÊci
z segmentu subprime w 2007 r. (w mld USD)

Arizona 250 799 247,4 2,8
California 1 030 920 446,8 23,6
Florida 708 195 251,0 12,1
Georgia 254 783 182,5
Illinois 286 246 241,9
Michigan 275 931 141,9
New York 364 433 358,6 9,4
Ohio 293 566 134,6
Pensylwania 274 129 161,1
Texas 536 228 147,5 2,6
Stan zad∏u˝enia dla segmentu subprime i Êrednia cen mieszkaƒ 
dla wszystkich stanów

7 366 460 252,7 103,0
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■ RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI ■ zarzàdzanie ryzykiem wierzytelnoÊci hipotecznych

Wykresy prezentujà rozk∏ad kredytów zabezpieczo-
nych na nieruchomoÊciach w poszczególnych stanach.
Poniewa˝ nie by∏a dost´pna inna statystyka, pos∏u˝ono
si´ danymi z raportu rocznego Ginnie Mae dotyczàce-
go portfela b´dàcego podstawà emisji papierów war-
toÊciowych zabezpieczonych na nieruchomoÊciach.
Dodatkowo wykorzystano te˝ dane z raportu
omawiajàcego wp∏yw kryzysu subprime na m.in.
wartoÊç nieruchomoÊci.

Widaç wyraênie, ˝e udzia∏ kredytów z rynku subprime
w stanach Kalifornia i Teksas by∏ najwi´kszy. 

Mapa na wykresie 17 przedstawia w kolorze geo-
graficznà dystrybucj´ cen mieszkaƒ z obszaru 381 sta-
tystycznych rejonów USA. Do ka˝dego rejonu staty-
stycznego przypisano poziom ryzyka w okreÊlonym ko-
lorze. W obszarze ok. 50 statystycznych rejonów od-
notowuje si´ najwy˝szy poziom ryzyka spadku cen

mieszkaƒ w ciàgu dwóch lat. Prawdopodobieƒstwo
spadku szacuje si´ na ok. 60 proc. 

Porównujàc dane z tej mapki, mo˝na dojÊç do wnio-
sku, ˝e zwi´kszajàce si´ zaanga˝owanie sektora ban-
kowego przyczyni∏o si´ do wzrostu prawdopodobieƒ-
stwa spadku cen mieszkaƒ, co przedstawiono w
tabelce zawierajàcej szacowane straty wartoÊci
nieruchomoÊci w 2007 r. ( w mld USD). 

WNIOSKI DLA POLSKI

W obecnej sytuacji na rynku amerykaƒskim zwraca
uwag´ silny wp∏yw rynku kapita∏owego na aktualne pro-
blemy inwestorów i kredytodawców oraz brak kontroli
nad wzrostem ryzyka rynku subprime. W tej sytuacji poja-
wia si´ pytanie, jak sytuacja na rynku amerykaƒskim
wp∏ynie na rynek polski. 

Rynek finansowania nieruchomoÊci w Polsce znajduje
si´ w fazie rosnàcego LTV, ale skala biznesu bankowe-
go, mierzona wielkoÊcià wartoÊci zaanga˝owania kre-
dytów do PKB, wynosi∏a pod koniec 2006 r. ponad 8
proc. PKB. Patrzàc na obecne problemy rynku amerykaƒ-
skiego, nale˝y zwróciç uwag´ na nast´pujàce problemy
b´dàce przyczynà kryzysu:
1. Nadmierna wiara w nadp∏ynnoÊç rynków global-

nych. Szczególnie widoczne by∏o to na rynku pier-
wotnym kredytów hipotecznych, na którym kredyto-
biorca, w wyniku rosnàcych cen mieszkaƒ, móg∏
w ka˝dej chwili sp∏aciç kredyt, sprzedajàc mieszka-
nie, a nawet liczyç na jeszcze inny kredyt, gdyby
chcia∏ kupiç mieszkanie kolejne. Od klienta nie wyma-

Wykres 17. Ryzyko spadku cen nieruchomoÊci 
– jesieƒ 2007 r.

èród∏o: PMI – jesieƒ 2007 r.
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gano wk∏adu w∏asnego, skoro zamiast tego mo˝na
by∏o mu udzieliç kredyt.

2. Liberalizacja procedur udzielania kredytów o niskim
poziomie scoring FICO oraz transfer ryzyka kredyto-
wego poza sektor bankowy poprzez emisje papie-
rów na rynku kapita∏owym. W ich efekcie ryzyko kre-
dytobiorców z segmentu subprime by∏o dodatkowo
transferowane poza wystandaryzowany i bezpieczny
rynek rzàdowych agencji, których standardy oceny ry-
zyka by∏y znacznie bardziej konserwatywne. 
Wnioski i rekomendacje:

1. Muszà byç jasne regulacje, w tym m.in. jakoÊcio-
we i iloÊciowe, mo˝liwie sztywne i niedajàce si´
ominàç. W interesie rynku kredytów hipotecznych
powinno le˝eç stworzenie jasnych regu∏ zwi´ksza-
nia efektywnoÊci rynku przy zapewnieniu jego sta-
bilnoÊci. Proponowane regulacje nie mogà byç

jednak zbyt restrykcyjne, bo mog∏oby to doprowa-
dziç do ograniczenia  funkcjonowania rynku, a na-
wet do za∏amania.

2. Przejrzysta polityka informacyjna – ka˝da instytucja fi-
nansowa uczestniczàca w procesie sekurytyzacji po-
winna prowadziç jasnà, zrozumia∏à i przejrzystà poli-
tyk´ informacyjnà o papierach wartoÊciowych, emito-
wanych w oparciu o portfele kredytów zabezpieczo-
nych na nieruchomoÊciach. Jednym z jej elementów
mog∏oby byç wykorzystywanie i poszarzanie dost´p-
nych zasobów informacyjnych o np. kszta∏towaniu si´
cen nieruchomoÊci na rynku kredytów hipotecznych.

3. Wystandaryzowane ryzyko – inwestorzy, jak i uczest-
nicy rynku powinni wiedzieç, jakie jest ryzyko produk-
tu, który kupujà. W tym celu muszà zostaç zapropono-
wane jasne standardy oceny ryzyka, sta∏ego jego mo-
nitoringu.  ■
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