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NIERUCHOMO¥CI A SEKTOR FINANSOWY
W POLSCE

1. SYSTEMY FINANSOWANIA RYNKU NIERUCHOMO¥CI
W POLSCE
Podstawowymi podmiotami systemu finansowego sektora nieruchomoĂci zazwyczaj sÈ klienci/poĝyczkobiorcy, którymi mogÈ byÊ osoby prawne lub fizyczne
oraz inwestorzy. Komercyjny system bankowy oraz systemy kredytu kontraktowego moĝna traktowaÊ jako podsystem systemu bankowego. Specjalistyczne fundusze
inwestycyjne oraz system ubezpieczeniowy uzupeïniajÈ ten system. System ten
domykajÈ wïadze centralne i lokalne, wyspecjalizowane bankowe lub parabankowe
instytucje publiczne przeznaczone do realizacji programów rzÈdowych. Omawiane
instytucje tworzÈ na ogóï trzy podsystemy:
Y komercyjny system finansowania budownictwa mieszkaniowego i budownictwa
nieruchomoĂci komercyjnych na zasadzie ich kredytowania dïugookresowego
zarówno dla osób indywidualnych (kredyt hipoteczny), jak teĝ firm deweloperskich. Obydwie formy tworzÈ system finansowania kredytem (debt finance).
Pomimo komercyjnego charakteru, system ten, zwïaszcza w obszarze finansowania osób fizycznych, byï tworzony zwykle przy udziale czynnika publicznego
i czÚsto w róĝnych formach oddziaïywanie to jest nadal kontynuowane;
Y komercyjny system finansowania na zasadzie udziaïów kapitaïowych (equity
finance). CzÚsto dotyczy to inwestycji zwiÈzanych z terenem, jak teĝ nieruchomoĂci komercyjnych. Jest on prowadzony przez specjalistyczne nieruchomoĂciowe fundusze inwestycyjne, czasami przez banki podejmujÈce inwestycje
obznacznym stopniu ryzyka;
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Y system finansowania bÈdě wspierania inwestycji mieszkaniowych i infrastrukturalnych ze Ărodków publicznych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
¥rodki na finansowanie sektora nieruchomoĂci pochodzÈ z trzech podstawowych ěródeï: Ărodków wïasnych inwestorów, kredytów banków i Ărodków instytucji finansowych oraz Ărodków administracji centralnej i lokalnej. CechÈ charakterystycznÈ systemu, zwïaszcza w przypadku nieruchomoĂci mieszkaniowych, jest
daleko idÈce zróĝnicowanie rozwiÈzañ instytucjonalnych oraz regulacji prawnych
dotyczÈcych zarówno systemu bankowego, jak teĝ jego funkcjonowania, a zwïaszcza wsparcia pañstwa. SÈ one zróĝnicowane, szczególnie w krajach sïabo rozwiniÚtych, takĝe ze wzglÚdu na tradycje, sposoby gromadzenia i wykorzystania Ărodków
wïasnych konsumentów oraz kredytów bankowych.
Polityka pañstwa oraz zwiÈzane z niÈ instytucje i regulacje prawne sÈ zróĝnicowane zaleĝnie od kraju. PodlegajÈ teĝ istotnym zmianom w poszczególnych
pañstwach w miarÚ realizacji okreĂlonych celów spoïeczno-ekonomicznych, powstawania nowych wyzwañ i priorytetów oraz gromadzenia doĂwiadczeñ. Generalnie dotyczy to trzech sfer: wspierania budownictwa mieszkaniowego, poprawy
jakoĂci i efektywnoĂci istniejÈcego zasobu (prywatyzacja, wspierane przez pañstwo
programy remontowe i rehabilitacyjne, oszczÚdnoĂÊ energii itp.) oraz wspierania
sïabszych ekonomicznie grup ludnoĂci.
System finansowania poprzez nieruchomoĂciowe fundusze inwestycyjne wykazuje w ciÈgu ostatnich lat znacznÈ dynamikÚ rozwoju, pomimo licznych w tym
okresie kryzysów na rynkach nieruchomoĂciowych róĝnych krajów. Jednak podstawowym ěródïem finansowania nieruchomoĂci, w tym gïównie mieszkaniowych,
pozostajÈ Ărodki systemu bankowego. Alternatywny, lecz czÚsto powiÈzany zbsystemem bankowym, jest system hurtowy. Na masowÈ skalÚ wystÚpuje on tylko wbUSA
i jest, pomimo „wolnorynkowej” ideologii, bardzo mocno sponsorowany przez pañstwo oraz promowany jako najefektywniejsze rozwiÈzanie. Z tego teĝ powodu systemy te, jak teĝ pokrewny do systemu bankowego system kredytu kontraktowego,
zostanie omówiony w najszerszym zakresie.

2. SYSTEM BANKOWY I SYSTEMY OPARTE NA SEKURYTYZACJI
Podobnie jak polityka mieszkaniowa, równieĝ systemy finansowe, w tym bankowe, w mieszkalnictwie ksztaïtowaïy siÚ przez wiele lat, opierajÈc siÚ na indywidualnych doĂwiadczeniach poszczególnych krajów.
O ile finansowanie inwestycji mieszkaniowych, zwïaszcza wielorodzinnych, bÈdě
kompleksów budynków jednorodzinnych realizowanych przez dewelopera, nie odbiegaïo istotnie od finansowania inwestycji komercyjnych, o tyle doĂwiadczenia zbfinan53
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sowaniem zakupów mieszkañ lub pojedynczych domów przez konsumenta byïy raczej
negatywne i w konsekwencji powodowaïy interwencjÚ pañstwa.
OdmiennoĂÊ finansowania zakupu mieszkañ wynikaïa z jego kapitaïochïonnoĂci
ibwbrezultacie powodowaïa koniecznoĂÊ rozïoĝenia zakupu na wiele lat. Byïo to jednak
ryzykowne dla systemu bankowego, który w poczÈtkowym okresie rozwoju opieraï
siÚ na maïych bankach bez dïugoterminowego kapitaïu. W konsekwencji udzielenie
zbyt wielu kredytów hipotecznych powodowaïo problemy pïynnoĂciowe oraz mogïo,
wbrazie paniki na rynku bÈdě niewypïacalnoĂci czÚĂci kredytobiorców, zagroziÊ kondycji finansowej banku.
Dïugi i wysoki w relacji do dochodów kredyt mieszkaniowy powodowaï zb kolei
ubkonsumenta bardzo wysokie ryzyko stopy procentowej.
Aby zmniejszyÊ ryzyko kredytów, banki udzielaïy ich relatywnie maïo i na warunkach znacznie twardszych niĝ obecnie. Stosunek kredytu do wartoĂci mieszkania
(LTV) wynosiï maksimum 50% wartoĂci mieszkania, odsetki pïacono w peïnej wartoĂci, kapitaï rozkïadano na 10–15 lat, jednakĝe umowa kredytowa opiewaïa na 5blat.
Czasami zawierano umowy tylko na spïatÚ odsetek z pïatnoĂciÈ peïnego kapitaïu
na koniec umowy kredytowej, opiewajÈcej teĝ zwykle na maksimum 5 lat (balloon
loans). Kredyty te musiaïy byÊ wiÚc co 5 lat odnawiane1.
Taki racjonalny z punktu widzenia banku, tj. w skali mikro, system byï niebezpieczny dla klienta, a w konsekwencji dla banku w ujÚciu makroekonomicznym, gdy
negatywne procesy w gospodarce i sektorze kumulowaïy siÚ. Problemy gospodarcze
i zwiÈzane z nimi przejĂciowe problemy na rynkach nieruchomoĂci (wzrost stóp procentowych, spadek dochodów) powodowaïy, ĝe banki nie chciaïy zawieraÊ nowych
umów kredytowych, bojÈc siÚ spadku cen nieruchomoĂci i zwiÈzanego z nim ryzyka
zabezpieczenia hipotecznego. W konsekwencji wskutek braku odnawiania umów kredytowych przez banki po kolejnych 5 latach, powstawaïo zjawisko braku pïynnoĂci
klienta i jego eksmisja. Gdy zjawisko miaïo charakter masowy, w skali makro konsekwencjami byïy spadek cen nieruchomoĂci, ostrzejsza polityka banków, pogïÚbienie
omawianych problemów i w efekcie masowe bankructwa banków.
Równieĝ stosowanie 50% udziaïu Ărodków wïasnych nie sprzyjaïo dostÚpnoĂci
kredytu mieszkaniowego i w konsekwencji mieszkañ.
Polityczny charakter potrzeb mieszkaniowych spowodowaï, ĝe we wszystkich
rozwiniÚtych krajach podjÚto dziaïania w celu rozwiÈzania omawianych problemów, tj. stworzenia systemu oferujÈcego dostÚpne kredyty hipoteczne bezpieczne
zarówno dla kredytodawcy, jak teĝ kredytobiorcy. Zastosowane rozwiÈzania róĝniïy
siÚ jednak miÚdzy sobÈ, ale w poczÈtkowym okresie cechÈ charakterystycznÈ byï
wysoki udziaï czynnika publicznego jako twórcy regulacji i instytucji. W niektórych krajach udziaï ten w postaci poĂredniej utrzymuje siÚ do dzisiaj. Podstawowy
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problem zapewnienia dïugoterminowego kapitaïu, aby bezpiecznie refinansowaÊ
dïugie kredyty, tj. ograniczyÊ ryzyko pïynnoĂci, rozwiÈzano w róĝny sposób:
Y tworzÈc moĝliwoĂci bezpoĂredniego pozyskiwania na rynkach kapitaïowych kapitaïu dïugoterminowego poprzez emisjÚ dïuĝnych papierów bankowych;
Y tworzÈc systemy, w których wierzytelnoĂci hipoteczne sÈ sprzedawane na rynku
kapitaïowym w sposób bezpoĂredni lub poĂrednio poprzez sprzedaĝ opartych na
nich papierów typu securities,
Y tworzÈc moĝliwoĂci poĂredniego dostÚpu do rynku kapitaïowego poprzez specjalistyczne instytucje (centralny bank hipoteczny);
Y ograniczajÈc ryzyko w systemie finansowanym depozytami ludnoĂci poprzez systemy ubezpieczenia wartoĂci zastawu na wypadek kryzysu na rynku nieruchomoĂci;
Y tworzÈc systemy zamkniÚte operujÈce obok rynku kapitaïowego i pieniÚĝnego.
Ryzyka zwiÈzane z wahaniami stóp procentowych ograniczano poprzez:
Y odpowiedniÈ politykÚ makroekonomicznÈ i zwiÈzanÈ z niÈ politykÚ pieniÚĝnÈ;
Y politykÚ nadzorczÈ wobec systemu bankowego zapobiegajÈcÈ kryzysom finansowym;
Y specjalne instrumenty kredytowe, bÈdě zabezpieczenia wbudowywane w klasyczne instrumenty.
Trzeba jednak stwierdziÊ, ĝe chociaĝ teoretycznie ryzyka te sÈ w peïni kontrolowalne, to jednak stanowiÈ one podstawowe wyzwanie wspóïczesnego rynku
nieruchomoĂci i byïy juĝ powodem znacznych problemów.
WiÚksza dostÚpnoĂÊ kredytu poprzez jego zwiÚkszenie, potanienie i lepsze dostosowanie do sytuacji kredytobiorcy byïa z kolei moĝliwa dziÚki:
Y wydïuĝeniu nawet do 30 lat okresu spïaty kredytu;
Y obniĝeniu realnych i nominalnych stóp procentowych w gospodarce dziÚki wïaĂciwej polityce gospodarczej;
Y obniĝeniu ryzyka kredytowego i w konsekwencji ceny kredytu poprzez standaryzacjÚ procedur bankowych, przepisów prawnych dotyczÈcych ochrony kredytodawcy, lepsze zarzÈdzanie ryzykiem przez banki. W konsekwencji spowodowaïo to
potanienie kredytów poprzez obniĝenie marĝy banków przeznaczonej na pokrycie
tego ryzyka;
Y popieraniu konkurencji w sektorze bankowym wymuszajÈcej obniĝkÚ marĝ;
Y dalszemu obniĝaniu udziaïu wïasnego kredytobiorcy, co byïo z kolei moĝliwe dziÚki wprowadzeniu komercyjnych oraz pañstwowych ubezpieczeñ kredytowych,
dziaïajÈcych jako ubezpieczenie wartoĂci zastawu oraz lepsze poznanie rynku
ibzarzÈdzanie zwiÈzanym z tym ryzykiem.
W rezultacie moĝna mówiÊ o powstaniu wielu rozwiÈzañ systemu finansowego
opartego na bankach i dziaïalnoĂci komercyjnej w sektorze mieszkaniowym, to jest
systemu:
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Y opartego na bankach uniwersalnych lub na bankach specjalistycznych;
Y otwartego stosujÈcego rynkowe stopy procentowe lub systemu zamkniÚtego, którego ideÈ jest brak bezpoĂredniej transmisji zakïóceñ na rynku pieniÚĝnym i kredytowym na sektor;
Y finansujÈcego siÚ na rynku pieniÚĝnym lub na rynku kapitaïowym;
Y opartego na modelu centralnego banku mieszkaniowego bÈdě modelu rozproszonym, tj. opartym na pojedynczych bankach;
Y opartego na modelu sekurytyzacyjnym bÈdě bankowych papierów dïuĝnych typu
obligacje hipoteczne;
Y opartego na specjalizacji pionowej (bank) bÈdě poziomej (tzw. model hurtowy –
wholesale).
Dyskusja dotyczÈca wad i zalet poszczególnych rozwiÈzañ wydaje siÚ bardzo
trudna, gdyĝ warunki poszczególnych krajów sÈ niezbyt porównywalne. Wymienia
siÚ wbniej raczej zalety finansowania z rynku kapitaïowego oraz specjalizacji (Lea,
1999). Pañstwa europejskie, a zwïaszcza Niemcy, podkreĂlajÈ walory modelu bankowoĂci hipotecznej w stosunku do modelu sekurytyzacyjnego, chociaĝ wystÚpujÈ tutaj
obydwa rozwiÈzania, a obecnie perspektywy rozwoju sekurytyzacji nawet wbNiemczech zaczynajÈ wyglÈdaÊ obiecujÈco. Dla banków hipotecznych jest to droga na
finansowanie róĝnicy pomiÚdzy 60% wartoĂci bankowo-hipotecznej dopuszczalnej
ustawÈ o bankach hipotecznych a rzeczywistÈ wartoĂciÈ udzielanych kredytów.
Autorzy amerykañscy, którzy oceniajÈ systemy gïównie z punktu widzenia ich pïynnoĂci oraz konkurencji, dosyÊ sceptycznie odnoszÈ siÚ do rozwiÈzañ niemieckich jako
ograniczajÈcych konkurencjÚ w sektorze (por. Struyk, 2000). Z drugiej jednak strony
pomijajÈ milczeniem rzeczywiste oraz domniemane gwarancje zwiÈzane z systemem
hurtowym, jak teĝ poĂrednie dotacje do tego systemu poprzez utrzymywanie znacznie niĝszych niĝ dopuszczalne prawem bankowym wymogów kapitaïowych przez instytucje wtórnego rynku. W ich opinii lepszym rozwiÈzaniem sÈ systemy oparte na
bankach uniwersalnych oraz instytucjach wtórnego rynku, a wiÚc zbliĝone do tych,
które funkcjonujÈ w USA (por. Diamond, Lea, 1992). Wydaje siÚ jednak, ĝe na razie
lobby zwiÈzane z bankami hipotecznymi, zwïaszcza niemieckimi, jest lepiej zorganizowane, aby utrzymaÊ prymat tego modelu, niezaleĝnie od jego rzeczywistych zalet.
Dodatkowo, w wielu krajach nastÚpujÈ zmiany modelu w wyniku dziaïania siï rynkowych i czÚsto majÈ one przeciwstawny charakter. Na przykïad system europejski,
za wyjÈtkiem Wielkiej Brytanii, zaczynaï od modelu banków hipotecznych, obecnie
coraz wiÚkszego znaczenia nabiera model sekurytyzacyjny i banków uniwersalnych.
Jest to w niektórych krajach reakcja na nadmierne przywileje jakimi cieszyïy siÚ
banki hipoteczne. W Kanadzie system startowaï od modelu poïÈczenia z rynkiem
kapitaïowym, aby ostatecznie przybraÊ formÚ banków uniwersalnych finansujÈcych
siÚ w znacznym stopniu z depozytów. Zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii poniósï klÚskÚ otwarty system kontraktowy, podczas gdy teoretycznie gorszy zamkniÚty
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funkcjonuje w Niemczech z duĝym sukcesem. Dlatego popularna i prawdziwa jest
teza, ĝe nie ma idealnego modelu finansowania mieszkalnictwa, natomiast istnieje
problem dopasowania modelu do konkretnych warunków danego kraju (por. Lea
ibDiamond, 1995).
InnÈ drogÈ, stosowanÈ szczególnie chÚtnie w poczÈtkowym okresie budowy systemu po okresach wojen i zniszczeñ, jak teĝ w krajach rozwijajÈcych siÚ, byïo stosowanie specjalnych systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego, dziaïajÈcych
w znacznej czÚĂci na zasadach nierynkowych. SÈ one zwykle finansowane z podatków
oraz emisji papierów dïuĝnych gwarantowanych przez rzÈd. OferujÈ kredyty oprocentowane poniĝej rynkowych stóp procentowych. DoĂwiadczenia z tymi instytucjami
nie sÈ na ogóï najlepsze, a wiÈĝÈ siÚ z tym przede wszystkim takie problemy, jak (por.
Christian, 1991):
Y pokusa naduĝycia (moral hazard);
Y wysokie koszty tworzenia nowych instytucji;
Y zaburzenia rynku finansowego i mieszkaniowego.
Hazard moralny zwiÈzany jest z gwarancjami budĝetowymi i czÚsto przyjmuje
postaÊ sïabej kontroli jakoĂci udzielanych kredytów. W skrajnych przypadkach moĝe
prowadziÊ do bankructwa tych instytucji. Wysokie koszty zwiÈzane sÈ z nieefektywnÈ, bo nie poddanÈ konkurencji rynkowej, organizacjÈ. Zaburzenia rynku nieruchomoĂciowego i mieszkaniowego wynikajÈ z wypierania instytucji komercyjnych, mogÈcych oferowaÊ kredyty tylko na warunkach rynkowych, przez instytucje publiczne nie
majÈce ostrego ograniczenia budĝetowego, jak teĝ w dïuĝszym okresie z nadmiernej
podaĝy nieruchomoĂci.
Gïówna dyskusja na temat ksztaïtu sektora finansowego zwiÈzanego z sektorem
nieruchomoĂci dotyczy pytania, na które w odniesieniu do reszty systemu bankowego
odpowiedziano juĝ dawno, a które ma wyjaĂniÊ, czy ma on mieÊ ksztaït specjalistyczny, czy oparty na bankowoĂci uniwersalnej. Dyskusja ta trwa od wielu lat, z róĝnym
nasileniem w róĝnych krajach, a argumenty dostarczane sÈ przez funkcjonujÈce systemy bankowe. W wiÚkszoĂci przypadków opierajÈ siÚ one na konkurencji systemów
wyspecjalizowanych i uniwersalnych.
W systemach opartych na bankach uniwersalnych podstawowym podmiotem na
rynku mieszkaniowym sÈ uniwersalne banki komercyjne bÈdě duĝe kasy oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowe. FinansujÈ one kredyty mieszkaniowe z kapitaïu wïasnego, lokat
towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych oraz depozytów krótkoibĂrednioterminowych.
GïównÈ zaletÈ takiego systemu sÈ niskie koszty depozytów oraz brak koncentracji ryzyka zwiÈzanego z sektorem w jednym banku. CaïoĂciowa analiza kosztów funkcjonowania systemu, wïÈczajÈc koszty sieci oraz niezbÚdne rezerwy pïynnoĂciowe, pokazuje, ĝe przewaga takiego systemu, o ile w ogóle istnieje, nie jest
duĝa (por. Diamond, Lea, 1992). Istotnym problemem stajÈ siÚ z kolei wysokie
koszty specjalistycznej dziaïalnoĂci, jakÈ sÈ przede wszystkim poĝyczki budowlane
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ibwbmniejszym zakresie hipoteczne w relacji do zaangaĝowania banków w ten rodzaj dziaïalnoĂci. DziaïalnoĂÊ tego typu, polegajÈca na finansowaniu dïugoletnich
kredytów z krótkookresowych depozytów, natrafia teĝ na naturalnÈ barierÚ, jakÈ
staje siÚ wzrost ryzyka pïynnoĂciowego banku w miarÚ wzrostu udziaïu kredytów
hipotecznych w caïoĂci aktywów. Na ogóï bariera ta pojawia siÚ przy poziomie okoïo
15–20% kredytów hipotecznych w portfelach kredytowych banków, lecz jest teĝ
uzaleĝniona od wielu pozostaïych czynników (struktura pasywów oraz aktywów,
pïynnoĂÊ rynku wierzytelnoĂci itp.).
FormÈ pozyskiwania kapitaïu przez banki uniwersalne moĝe byÊ w takim przypadku emisja obligacji zabezpieczonych na aktywach banku oraz przepïywach udzielonych kredytów hipotecznych. Obligacje tego typu nie majÈ jednak ĝadnych specjalnych przywilejów, jak na przykïad niemieckie hipoteczne listy zastawne, i konkurujÈ
o kapitaï na rynku na równi z innymi papierami wartoĂciowymi.
Dalsze finansowanie sektora przez banki uniwersalne musi byÊ zatem zwiÈzane
z wejĂciem na rynek kapitaïowy poprzez sprzedaĝ obligacji lub sprzedaĝ portfela
instytucjonalnym inwestorom w postaci bezpoĂredniej, bÈdě poprzez sekurytyzacjÚ.
Systemy tego typu funkcjonujÈ najpeïniej, ze wzglÚdu na wielkoĂÊ rynku, w USA,
i ich znaczenie po klÚsce kas oszczÚdnoĂciowych (savings and loans), na których
poprzednio opieraï siÚ system, szybko roĂnie.
InnÈ moĝliwoĂciÈ dla banków uniwersalnych jest finansowanie odnawialnymi
kredytami Ărednioterminowymi (balloon loan), tak jak na poczÈtku wieku wbUSA,
czy obecnie w Kanadzie (por. CMCH, 1994 oraz Lea i Diamond, 1995). Problem
luki pïynnoĂciowej rozwiÈzywano oferujÈc Ărednioterminowe, zwykle 5-letnie, kredyty o dïugookresowej amortyzacji refinansowane w terminie zapadalnoĂci. Jak
wynika ze wspóïczesnych doĂwiadczeñ, elementem niezbÚdnym takiego systemu
musi byÊ powszechne i wiarygodne ubezpieczenie wartoĂci zastawu. Zapewnia
ono pïynnoĂÊ refinansowania kredytu po upïywie 5 lat. Jak wykazujÈ bowiem doĂwiadczenia historyczne, w przypadku spadku cen nieruchomoĂci, co zdarza siÚ
cyklicznie wbgospodarce rynkowej, banki nie zechcÈ odnowiÊ umów kredytowych
na nastÚpny okres. Powoduje to masowÈ niewypïacalnoĂÊ klientów, przejmowanie
nieruchomoĂci przez banki oraz dalszy spadek cen, a w konsekwencji wypowiadanie umów kredytowych przez dotychczasowych klientów i bankructwa banków.
System ubezpieczeñ wartoĂci zastawu nawet w warunkach kryzysu i spadku cen
nieruchomoĂci zapewnia bankowi wartoĂÊ zastawu, a wiÚc odzyskanie poĝyczonych
pieniÚdzy. Wbefekcie nawet w takich sytuacjach banki po upïywie 5-letnich kredytów
hipotecznych zawierajÈ nowe 5-letnie umowy kredytowe, nie dopuszczajÈc do pogïÚbiania szoku popytowego, zaïamania siÚ rynku i w konsekwencji samych banków.
Model banków komercyjnych, centralnej semipublicznej instytucji ubezpieczajÈcej oraz refinansowanych poĝyczek Ărednioterminowych istnieje w Kanadzie.
W krajach, w których funkcjonujÈ banki hipoteczne bÈdě instytucje specjalistyczne oparte na rynku kapitaïowym, pojawia siÚ jako dodatkowe zagroĝenie
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konkurencja kredytów o staïych stopach procentowych – zwykle preferowanych
przez konsumentów. W konsekwencji pod jej naciskiem banki uniwersalne podejmujÈ czÚsto ryzyko transformacji pasywów o zmiennych stopach w aktywa o staïych
stopach. W przypadku wahañ stóp procentowych sytuacja taka moĝe prowadziÊ do
powaĝnych bankructw w systemie bankowym2.
W wiÚkszoĂci krajów jako klasyczny bank uniwersalny udzielajÈcy kredytów mieszkaniowych wystÚpuje kasa oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowa. Zwykle jest to instytucja
obcharakterze lokalnym bÈdě regionalnym, specjalizujÈca siÚ w gromadzeniu oszczÚdnoĂci ludnoĂci i kredytowaniu konsumpcyjnym oraz niewielkich przedsiÚbiorstw ibrzemiosïa. CzÚsto specjalizuje siÚ ona w finansowaniu sektora mieszkaniowego, zwykle
kredytowaniem hipotecznym. ½ródïem finansowania kredytów sÈ oszczÚdnoĂci ludnoĂci, czÚsto dïugoletnie, przeznaczone na mieszkanie w postaci kontraktów, bÈdě pochodzÈce z kontraktów oszczÚdnoĂciowych na ogólnych zasadach. OferujÈ one kredyty
o zmiennej stopie procentowej transformujÈc depozyty ludnoĂci w kredyty dïugoterminowe. Czasami oferujÈ teĝ kredyty o staïych stopach procentowych. System kas
oszczÚdnoĂciowych jest podstawowym konkurentem systemu banków hipotecznych.
Systemy specjalistyczne opierajÈ siÚ na bankach hipotecznych, bÈdě funkcjonujÈ
wedïug modelu centralnego banku mieszkaniowego jako instytucji refinansowej lub
wtórnego rynku typu spóïka celowa lub specjalnego przeznaczenia (SPV – Special
Purpose Vehicle). Szczególnym przypadkiem instytucji specjalistycznych finansujÈcych sektor sÈ mieszkaniowe kasy oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowe w systemie
otwartym lub zamkniÚtym. IstniejÈ one równolegle do gïównego nurtu instytucji
oferujÈcych kredyty hipoteczne jako instytucje wspomagajÈce.
Systemy oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowe rozwiÈzywaïy problem dostÚpu do dïugoterminowych Ărodków poĝyczkowych poprzez ïÈczenie – w formie kontraktu – oszczÚdzania na mieszkanie z kredytowaniem. Systemy te pierwotnie rozwinÚïy siÚ w Wielkiej Brytanii, a nastÚpnie w USA, Niemczech, Francji i innych krajach europejskich.
W toku historycznej ewolucji uksztaïtowaïy siÚ ostatecznie dwa systemy: otwarte
oraz zamkniÚte. Pierwsze z nich przybierajÈ postaÊ kas oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowych ze specjalizacjÈ mieszkaniowÈ, drugie tworzÈ system zamkniÚty, odizolowany
od rynku kapitaïowego (obydwa systemy omawiane sÈ w dalszej czÚĂci pracy przy
prezentacji polskich doĂwiadczeñ z systemami kredytu kontraktowego).
System klasycznych banków hipotecznych znalazï swoje najpeïniejsze odbicie
wbrozwiÈzaniach niemieckich oraz duñskich. TworzÈ one, odizolowany od reszty gospodarki, sektor udzielajÈcy tylko kredytów hipotecznych i refinansujÈcy siÚ hipotecznymi listami zastawnymi o charakterystyce finansowej dopasowanej do udzielanych
kredytów. Typowy produkt tradycyjnego banku hipotecznego to wieloletni kredyt
obstaïej stopie procentowej, bez moĝliwoĂci przedterminowej spïaty. Jest on refinan2

Sytuacja tego typu byïa gïównÈ oprócz deregulacji przyczynÈ masowych bankructw amerykañskich kas oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowych tzw. savings and loan (por. Dennis i Robertson, 1995).
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sowany hipotecznymi listami zastawnymi o staïej stopie procentowej, zabezpieczony
kredytami o maksymalnym LTV nie przekraczajÈcym 60% wartoĂci bankowo-hipotecznej i przepïywie gotówki gwarantowanej przez bank. WierzytelnoĂci bÚdÈce podstawÈ emisji listów hipotecznych majÈ wysokÈ pozycjÚ przy egzekucji i nie wchodzÈ
do masy upadïoĂciowej banku. Banki hipoteczne w znacznym stopniu wyïÈczone sÈ
wiÚc z konkurencji miÚdzybankowej, natomiast konkurujÈ wewnÈtrz sektora.
Bardziej otwarte, chociaĝ równieĝ specjalistyczne, rozwiÈzanie prezentuje model
amerykañski. Problem braku pïynnoĂci banków, przy nadmiernym zaangaĝowaniu
w finansowanie hipoteczne, jest rozwiÈzywany drogÈ powoïania specjalnej instytucji
finansowej refinansujÈcej wierzytelnoĂci hipoteczne, oparte na Ărodkach inwestorów
instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych, bÈdě sekurytyzujÈcej je dla tych
samych inwestorów. Aĝeby taka instytucja dziaïaïa sprawnie, konieczna jest standaryzacja produktów oraz procedur – warunku wyszacowania poziomu ryzyka.
Innym elementem charakterystycznym dla tego systemu jest, przynajmniej na
poczÈtku, publiczny charakter i zwiÈzane z tym gwarancje rzÈdowe. W dalszej kolejnoĂci instytucje te mogÈ byÊ prywatyzowane przez sprzedaĝ udziaïów bankom wïÈczonym w system. Podobne instytucje sÈ teĝ powoïywane przez prywatne banki. System jest zorientowany na pïynnoĂÊ, co polega na tym, ĝe kaĝda instytucja finansowa
emitujÈca kredyty hipoteczne, zgodnie z przyjÚtymi standardami, moĝe je sprzedaÊ
bÈdě refinansowaÊ poprzez rynek kapitaïowy lub instytucje wtórnego rynku. Wbkonsekwencji udzielajÈcy kredytów udzielajÈ ich wedïug przyjÚtych standardów, aby mieÊ
moĝliwoĂÊ ich odsprzedaĝy.
Teoretyczny spór o zalety i wady specjalizacji w sektorze nie jest rozstrzygniÚty,
tak jak zróĝnicowane sÈ rozwiÈzania w poszczególnych krajach. Jako podstawowe
argumenty o charakterze ogólnym na rzecz specjalizacji wymienia siÚ zwykle (por.
Diamond, Lea, 1992):
Y bardziej zïoĝony produkt wymagajÈcy specjalistycznej obsïugi, a wiÚc charakteryzujÈcy siÚ wysokimi kosztami staïymi. W konsekwencji niezbÚdny jest minimalny poziom udzielanych kredytów, aby byïo to opïacalne dla banku, co jest
ïatwiejsze przy specjalizacji;
Y bardziej skomplikowany rynek oraz produkty wymagajÈce specjalistycznego
monitoringu i zarzÈdzania ryzykiem portfela;
Y relatywnie niskie ryzyko kredytowe pozwalajÈce na koncentracjÚ ryzyka sektorowego, zwïaszcza w przypadku dobrej znajomoĂci rynku.
Jako argumenty w skali mikro podaje siÚ zwykle dodatkowo:
Y peïny rachunek kosztów uniemoĝliwiajÈcy wzajemne subsydiowanie produktów
i w konsekwencji lepsza kontrola kosztów. W efekcie poziom kosztów operacyjnych w relacji do aktywów oraz przychodów jest w specjalizowanych instytucjach znaczÈco niĝszy, np. w Niemczech dwukrotnie;
Y znacznie silniejsze boděce do dbaïoĂci o wynik finansowy.
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Jako podstawowe argumenty przeciwko specjalizacji wymienia siÚ koncentracjÚ ryzyka sektorowego oraz tworzenie sektorów wyïÈczonych z konkurencji miÚdzysektorowej. Obecnie zdajÈ siÚ przewaĝaÊ argumenty zwolenników specjalizacji
(por.bDiamond, Lea, 1995 i Christian, 1991). Przeprowadzone na poczÈtku lat 90.
pod auspicjami Fannie Mae badania efektywnoĂci systemu finansowania, obejmujÈce wybrane kraje zachodnioeuropejskie oraz USA, wykazaïy wyĝszÈ efektywnoĂÊ
modelu specjalistycznego zasilanego z rynku kapitaïowego (por. Diamond, Lea,
1992). Jako miarÚ efektywnoĂci przyjÚto dïugookresowe róĝnice pomiÚdzy papierami wartoĂciowymi opartymi na portfelach hipotecznych a bonami skarbowymi
obporównywalnej zapadalnoĂci. Najbardziej efektywny okazaï siÚ amerykañski system hurtowy, na drugiej pozycji uplasowaï siÚ klasyczny duñski system banków
hipotecznych, zaĂ na kolejnych brytyjski (wtórny rynek) oraz niemiecki. Oznacza to
mniejsze marĝe zwiÈzane z ryzykiem w systemie amerykañskim, co jest sprzeczne
z powszechnym odczuciem i byÊ moĝe Ăwiadczy o niedocenianiu ryzyka lub jego
przecenianiu w Niemczech. Wydaje siÚ jednak, ĝe istotny wpïyw na taki wynik
mógï mieÊ fakt domniemywanych gwarancji pañstwowych dla kredytów sekurytyzowanych przez najwiÚksze, semipubliczne instytucje wtórnego rynku w USA.
PorównujÈc bezwzglÚdnÈ wysokoĂÊ caïkowitej marĝy w omawianych systemach,
abwiÚc rzeczywiste ich koszty, najefektywniej wypadajÈ systemy niemiecki i duñski.
Jak jednak wspomniano na poczÈtku, w rzeczywistoĂci gospodarczej na razie z równym sukcesem funkcjonujÈ obydwa systemy, tj. uniwersalny oraz specjalistyczny
(por.bDiamond, Lea, 1992).
NaturalnÈ drogÈ finansowania kredytów hipotecznych, a wiÚc dïugookresowych,
sÈ w rozwiniÚtych systemach bankowych Ărodki rynku kapitaïowego. Dlatego teĝ
nastÚpnym zagadnieniem zwiÈzanym z ksztaïtem sektora finansowego jest sposób pozyskiwania Ărodków z tego rynku. Moĝliwe rozwiÈzania to przyjÚcie modelu
zbtzw. centralnym bankiem mieszkaniowym lub opartego na pojedynczych bankach.
Potencjalni inwestorzy w wierzytelnoĂci hipoteczne, aby minimalizowaÊ swoje
ryzyko, bÚdÈ poszukiwaÊ portfeli kredytowych o wysokiej jakoĂci, to jest w wiÚkszoĂci przypadków oferowanych przez duĝe i znane instytucje. Dodatkowo wysokie koszty transakcyjne operacji typu sprzedaĝ lub refinansowanie wierzytelnoĂci
wb krajach bez rozwiniÚtych systemów tego rodzaju, znacznie ograniczajÈ ich dostÚpnoĂÊ dla mniejszych instytucji finansowych.
DostÚp do rynku kapitaïowego dla wiÚkszoĂci operujÈcych w sektorze instytucji finansowych zapewnia model centralnego banku hipotecznego. Instytucje tego
typu funkcjonujÈ obecnie na duĝÈ skalÚ w USA, ale równieĝ w Europie (Francja,
Szwajcaria), (por. Chiquier, 1998).
Systemy tego typu powstaïy pierwotnie w USA z inicjatywy rzÈdu. KoniecznoĂÊ
istnienia wtórnego rynku dïugów hipotecznych lub moĝliwoĂci refinansowania istniejÈcego portfela wynikajÈ ze sprzecznoĂci miÚdzy popytem na kredyt mieszkaniowy a dostÚpem do ěródeï kapitaïu dïugoterminowego. Finansowanie kredytów
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hipotecznych z depozytów krótko- i Ărednioterminowych rodziïo ryzyko utraty
pïynnoĂci banku, gdy rozmiary portfela hipotecznego robiïy siÚ znaczÈce.
Powstaïy teĝ problemy zwiÈzane z przestrzennymi dysproporcjami miÚdzy
popytem a podaĝÈ kapitaïu. W przypadku USA byïy one dodatkowo zwiÈzane ze
specyfikÈ amerykañskiego systemu bankowego – stanowym charakterem banków.
Wbregionach kraju, jak teĝ w krajach szybko rozwijajÈcych siÚ, mogÈ wystÚpowaÊ
niedostatki kapitaïu poĝyczkowego. JednoczeĂnie istniejÈ kraje i regiony zbrozwiniÚtym sektorem finansowym, poszukujÈcym lokat. W konsekwencji mogÈ powstawaÊ duĝe regionalne róĝnice w stopach procentowych. Sytuacja taka zaistniaïa
wb USA wb latach 30. Powoïano tam dwieb instytucje typu bank centralny. Jedna
zb nich refinansowaïa banki (kasy oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowe), druga skupywaïa wierzytelnoĂci finansujÈc je poczÈtkowo poprzez emisjÚ obligacji majÈcych
gwarancje pañstwa (por. Dennis, Robertson, 1995). W nastÚpnym etapie, który
rozpoczÈï siÚ dopiero wblatach 80., wprowadzono na szerokÈ skalÚ techniki sekurytyzacyjne dla instytucji skupujÈcej wierzytelnoĂci. Jej wprowadzenie umoĝliwiïo
lepsze zbpunktu widzenia inwestora zarzÈdzanie ryzykiem kredytowym (por. Lea,
Diamond, 1995) z uwagi na sprzecznoĂÊ pomiÚdzy koniecznoĂciÈ operowania na
rynkach lokalnych dla minimalizacji ryzyka kredytowego oraz z drugiej strony
koniecznoĂciÈ ogólnokrajowej dywersyfikacji portfela ze wzglÚdu na ryzyko rynku
ibryzyko makroekonomiczne. Lokalna emisja kredytu przez bank znajÈcy lokalny
rynek oraz klienta minimalizuje ryzyko kredytowe w skali mikro. MoĝliwoĂÊ dywersyfikacji kredytów w sekurytyzowanej grupie (pools) na podstawie historycznych doĂwiadczeñ umoĝliwia z kolei ograniczenie tak istotnego w tym sektorze
ryzyka zwiÈzanego z lokalnym oraz makroekonomicznym charakterem kryzysów.
BezpoĂrednim impulsem do tej zmiany, która zaowocowaïa przebudowÈ caïego systemu, byïo bankructwo systemu banków oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowych (savings
and loan).
WspóïczeĂnie funkcjonujÈce instytucje typu centralny bank hipoteczny mogÈ
mieÊ charakter instytucji rzÈdowych lub prywatnych; moĝe wystÚpowaÊ jedna lub
kilka takich instytucji. Jako funkcja podstawowa wystÚpuje sekurytyzacja portfeli
kredytowych wspóïpracujÈcych banków lub ich refinansowanie Ărodkami pozyskanymi przez emisjÚ obligacji. Zwykle peïniÈ one nastÚpujÈce funkcje (wszystkie lub
kilka z nich), (por. Fannie Mae, 1990):
Y skup kredytów hipotecznych na rynku pierwotnym oraz ich refinansowanie
obligacjami hipotecznymi. Obligacje oraz kredyty sÈ wykazywane w bilansie
instytucji (stary system Fannie Mae);
Y emisja obligacji hipotecznych oraz finansowanie kredytów w postaci depozytów
w bankach hipotecznych. Kredyty hipoteczne nie wystÚpujÈ wtedy w bilansie
instytucji (Federal Home Loan Banks), bÈdě wystÚpujÈ (hipoteka na hipotece);
Y skup kredytów hipotecznych na rynku oraz ich sekurytyzacja (Fannie Mae,
Freddie Mac oraz prywatne spóïki specjalnego przeznaczenia SPV). Kredyty hi62
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poteczne nie sÈ wtedy wykazywane w bilansie instytucji, aczkolwiek w przypadku instytucji pañstwowych wystÚpujÈ gwarancje pañstwa, jawne lub implicite;
Y ubezpieczanie zastawu kredytów bÚdÈcych przedmiotem sekurytyzacji, ubezpieczanie regularnoĂci przepïywu gotówki, realizacja rzÈdowych programów gwarancji i ubezpieczeñ kredytowych oraz subsydiów dla wybranych grup ludnoĂci
(Blood, 1998 a,b).
Systemy tego typu zapewniajÈ wysokÈ pïynnoĂÊ wierzytelnoĂci hipotecznych,
a w konsekwencji wysoki poziom konkurencji na rynku kredytów hipotecznych
oraz alokacjÚ kapitaïu stosownie do popytu. Warunkiem podstawowym jest wiarygodnoĂÊ instytucji. Dlatego teĝ w poczÈtkowym okresie w USA byïy one zakïadane
jako pañstwowe oraz ogólnostanowe. Negatywnym skutkiem byïa monopolizacja
powiÈzañ z rynkiem kapitaïowym, która utrzymywaïa siÚ teĝ wbpóěniejszym okresie i nie bardzo wiadomo, jak rozwiÈzaÊ ten problem. Natomiast instytucje takie
operujÈce we Francji i Szwajcarii majÈ charakter prywatny. Równie istotna jest
ich zdolnoĂÊ do narzucenia standaryzacji wymogów dotyczÈcych skupionych lub
finansowanych wierzytelnoĂci hipotecznych i zapewnienie ich dobrej jakoĂci. Jest
to jednak zwiÈzane ze skalÈ dziaïalnoĂci.
System ten miaï wielu zwolenników przed wybuchem ostatniego kryzysu finansowego. Pomimo dosyÊ skomplikowanych procedur zwiÈzanych z tego typu systemem, bardzo duĝa skala prowadzonych operacji powodowaïa tak znaczne obniĝenie
kosztów, ĝe róĝnica pomiÚdzy kredytem hipotecznym na rynku a stopÈ procentowÈ
pïaconÈ od wartoĂciowych papierów hipotecznych w przypadku USA nie przekraczaïa 2%. MoĝliwoĂÊ indywidualnego odsprzedania kredytu hipotecznego, bÈdě czÚĂci portfela w postaci tzw. securities, bÈdě pozyskanie dïugookresowego kapitaïu
poprzez emisjÚ obligacji przez bank centralny, uïatwiaïa zachowanie pïynnoĂci,
umoĝliwiaïa teĝ przepïyw kapitaïu w skali kraju. Pakiety ubezpieczonych kredytów
hipotecznych, dobranych wedïug zasady minimalizacji ryzyka (np. MBS – Mortgage
Backed Securities), lub obligacje hipoteczne banku centralnego wydawaïy siÚ dobrÈ
formÈ lokaty dla instytucji finansowych poszukujÈcych dïugoletnich, bezpiecznych
i rentownych lokat (fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe). Dawaïo to moĝliwoĂÊ
przepïywu kapitaïu zarówno w skali regionalnej, jak teĝ na rynkach miÚdzynarodowych. Instrumenty typu MBS byïy emitowane przez duĝe, pañstwowe bÈdě prywatne instytucje finansowe (najbardziej znane Fannie Mae w USA, Canada Mortgage
and Housing Corporation w Kanadzie). Obligacje hipoteczne sÈ emitowane zarówno przez instytucje wtórnego rynku, jak teĝ przez prywatne banki na podstawie
ich portfela. Obrót wierzytelnoĂciami hipotecznymi odbywa siÚ przez prywatnych
brokerów lub przez wyspecjalizowane instytucje finansowe, w zaleĝnoĂci od skali.
AlternatywÈ dla modelu specjalistycznego opartego na scentralizowanych instytucjach jest model rozproszony. W klasycznej postaci wystÚpuje on w Niemczech
oraz w Danii, a w zmodyfikowanej – w Szwecji i Francji. W modelu tym wyspecjalizowane instytucje, tj. banki hipoteczne, udzielajÈ wieloletnich kredytów refinan63
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sowanych na rynku kapitaïowym poprzez hipoteczne listy zastawne. Rygorystyczne
regulacje dziaïalnoĂci banku hipotecznego oraz emisji listów zastawnych powodujÈ,
ĝe ryzyko zwiÈzane z inwestycjÈ w tego typu papiery wartoĂciowe jest niskie. Ze
wzglÚdu na prostotÚ system jest prawdopodobnie trochÚ mniej kosztowny od amerykañskiego, który zapewnia jednak duĝe korzyĂci skali. Róĝnica oprocentowania
kredytów hipotecznych i listów zastawnych jest z reguïy niĝsza od 1%. W niektórych krajach (Francja) wspóïistniejÈ oba modele (EC Mortgage Federation, 1990).
Model sekurytyzacyjny w ujÚciu klasycznym zwiÈzany jest z amerykañskimi
doĂwiadczeniami z jednym z modeli centralnego banku hipotecznego, w którym
skupowaï on wystandaryzowane wierzytelnoĂci hipoteczne. W okresie póěniejszym
model ten przeniesiono do sektora prywatnego oraz do innych wierzytelnoĂci, bez
koniecznoĂci wiÈzania z modelem banku centralnego. Podstawowe zalety modelu
sekurytyzacyjnego w sektorze mieszkaniowym to:
Y moĝliwoĂÊ udzielania kredytów hipotecznych przez maïe kapitaïowo banki, bez
obawy utraty pïynnoĂci oraz koniecznoĂci podwyĝszania kapitaïu. Powoduje to
wzrost konkurencji w sektorze;
Y moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego lub poĂredniego (model banku centralnego) dostÚpu
do rynku kapitaïowego dla relatywnie maïych i sïabiej znanych banków. O cenie
hipotecznych papierów wartoĂciowych bÚdzie decydowaÊ jakoĂÊ portfela okreĂlona przez firmÚ ratingowÈ, a nie renoma banku.
Zarówno skala kraju, znaczenie sektora mieszkaniowego i zwiÈzanego zb nim
sektora finansowego, jak teĝ rozwój wtórnego rynku, w tym gïównie technik sekurytyzacyjnych, wyksztaïciïy w USA specyficzny system finansowania nieruchomoĂci, zwany hurtowym (wholesale), w odróĝnieniu od systemu detalicznego reprezentowanego przez system bankowy. System ten charakteryzuje siÚ specjalizacjÈ
poziomÈ i w zasadzie moĝe funkcjonowaÊ bez tradycyjnego systemu bankowego.
Jego podstawowymi emitentami kredytów hipotecznych sÈ spóïki brokerskie, brokerzy i w ograniczonym zakresie banki. Udzielone kredyty sÈ zaraz po tym sprzedawane do instytucji wtórnego rynku, która po sekurytyzacji sprzedaje je indywidualnym oraz instytucjonalnym inwestorom. W tym modelu wystÚpuje jeszcze
trzeci podmiot – administrator kredytów, którym w znacznej czÚĂci przypadków
nie musi byÊ bank.
W zwiÈzku z tym w USA wyksztaïciï siÚ specyficzny typ banków hipotecznych,
tzw. Mortgage Company. Banki te sÈ de facto spóïkami brokerskimi. Ich dziaïalnoĂÊ
jest moĝliwa dziÚki instytucjom wtórnego rynku skupujÈcym indywidualne kredyty
hipoteczne, jak teĝ popytowi na kredyty hipoteczne oraz tworzone na ich podstawie
papiery wartoĂciowe ze strony innych instytucji finansowych w ramach dywersyfikacji portfela. Firma tego typu udziela indywidualnych kredytów hipotecznych
opierajÈcych siÚ na linii kredytowej z banku komercyjnego. Po udzieleniu kredytu
zostaje on natychmiast sprzedany do instytucji wtórnego rynku lub innej instytucji
finansowej.
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Na podobnej zasadzie dziaïa broker kredytów hipotecznych, którego znaczenie
w systemach z rozwiniÚtym wtórnym rynkiem jest bardzo istotne, gdyĝ stanowi
on podstawowy kanaï dystrybucji produktów hipotecznych. Ze wzglÚdu na ochronÚ
konsumenta broker kredytów hipotecznych nie moĝe byÊ jednoczeĂnie brokerem
nieruchomoĂci, gdyĝ ograniczaïby siÚ do transakcji z moĝliwie wysokim finansowaniem bankowym (podwójna marĝa).
Wprowadzenie instytucji wtórnego rynku powoduje, ĝe obok dziaïalnoĂci tradycyjnej, tj. na rachunek banku hipotecznego, w imieniu którego broker zawiera
transakcje, moĝe teĝ dziaïaÊ na wïasny rachunek udzielajÈc kredytów, a nastÚpnie
sprzedajÈc je bankom lub instytucji wtórnego rynku. CzÚsty i dokonywany na duĝÈ
skalÚ obrót wierzytelnoĂciami powoduje ich wysokÈ pïynnoĂÊ zwiÚkszajÈc bezpieczeñstwo caïego systemu.

3. BANK CENTRALNY I KANAY JEGO ODDZIAYWANIA
NA RYNEK NIERUCHOMO¥CI
Bank centralny jest podmiotem, który czÚsto najsilniej oddziaïuje na sektor
nieruchomoĂci zarówno mieszkaniowych, jak teĝ komercyjnych, dlatego formalnie
naleĝaïoby go zaliczyÊ do tego sektora. Ostatnim tego przykïadem moĝe byÊ wygenerowanie bañki cenowej na rynkach nieruchomoĂci w USA, majÈcej swoje ěródïo
w niskich stopach procentowych. W literaturze dotyczÈcej transmisji monetarnej
na te rynki najczÚĂciej wymienia siÚ kanaïy kredytowy i czynszów imputowanych.
Kanaï kredytowy oddziaïuje bezpoĂrednio na popyt na nieruchomoĂci rozumiane jako aktywa (mieszkania na wynajem, nieruchomoĂci komercyjne) lub dobra
konsumpcyjne (mieszkania OOH w pewnej czÚĂci), gdyĝ wiÚkszoĂÊ transakcji na
tym rynku dokonuje siÚ za pomocÈ kredytów dïugoterminowych. Kanaï czynszów
imputowanych ksztaïtuje cenÚ nieruchomoĂci poprzez stopÚ redyskonta. Obydwa
kanaïy dziaïajÈ wiÚc w tym samym kierunku, pomimo tego, ĝe na róĝnych rynkach moĝe byÊ róĝna siïa ich oddziaïywania. Jeĝeli z bankiem centralnym zwiÈzany jest dodatkowo nadzór bankowy, to oddziaïywanie to rozszerza siÚ na kanaï
udziaïu wïasnego i innych wymogów ostroĝnoĂciowych (wspóïczynniki DTI – Debt
to Income, LTC – Loan to Cost, definicje dopuszczalnych dochodów). Dodatkowo,
zmieniajÈc stopy procentowe, bank centralny wpïywa teĝ na koszty obsïugi istniejÈcych portfeli, abtym samym na wielkoĂÊ i strukturÚ zagregowanego popytu wbgospodarce. Jednak praktyczne doĂwiadczenia polityki monetarnej wobec sektora
nieruchomoĂci sÈ najczÚĂciej bardzo niedobre. PomijajÈc problem trudnego wyboru,
przed którym czÚsto stajÈ banki centralne (np. wybór miÚdzy inflacjÈ czy bañkami
cenowymi na rynkach nieruchomoĂci, bÈdě bezrobociem), moĝna oceniÊ, ĝe banki centralne wbniewielkim stopniu rozumiaïy zjawiska zachodzÈce na tym rynku.
Wbkonsekwencji sektor nieruchomoĂci na ogóï nie byï brany pod uwagÚ wbpolityce
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monetarnej skoncentrowanej na rynkach dóbr konsumpcyjnych. Strategia banku
zwiÈzana zbpóěniejszymi problemami nieruchomoĂciowymi polegaïa na interwencjach w sektorze finansowym (clean up the mess). Tradycyjna polityka monetarna
wobec sektora byïa wiÚc przedïuĝeniem polityki wobec rynku aktywów. To podejĂcie byïo skuteczne w caïym XX w., gdyĝ rynki nieruchomoĂci komercyjnych byïy
wzglÚdnie maïe, a rynki nieruchomoĂci mieszkaniowych byïy silnie regulowane
przez pañstwo. Wraz z powstaniem miÚdzynarodowych grup bankowych, deregulacjÈ przepïywów kapitaïowych oraz deregulacjÈ sektora mieszkaniowego, sytuacja
ta ulegïa jakoĂciowej zmianie, co znalazïo swój wyraz w kryzysie finansowym. KonsekwencjÈ tych procesów jest teĝ próba zmiany postrzegania sektora przez politykÚ
monetarnÈ i zwiÈzane z tym dyskusje.
Bank centralny ustalajÈc cenÚ pieniÈdza ma bezpoĂredni wpïyw na popyt na
nieruchomoĂci, a wiÚc na ich ceny. Zhu (2003) stwierdza, ĝe wĂród banków centralnych panuje przekonanie, ĝe naleĝy reagowaÊ na nadmierne wzrosty cen nieruchomoĂci. Jednak nie jest ïatwo oceniÊ, kiedy wzrost cen moĝna uznaÊ za nadmierny. Zhu zauwaĝa, ĝe brak wiarygodnych danych, róĝnorodnoĂÊ metod wyceny
i problemy z oszacowaniem przyszïego zachowania rynku bardzo utrudniajÈ teĝ
stworzenie modelu wczesnego ostrzegania. Co wiÚcej, trudno jest prowadziÊ politykÚ monetarnÈ, jeĝeli ceny nieruchomoĂci rosnÈ, a jednoczeĂnie panuje niska
inflacja i gospodarka spowalnia. Autor ten stwierdza, ĝe nie jest do koñca pewne,
iĝ banki centralne mogÈ wykorzystaÊ politykÚ monetarnÈ, by ograniczyÊ wzrost cen
nieruchomoĂci. Jeĝeli siÚ na to zdecydujÈ, naleĝy wpierw dokïadnie przeanalizowaÊ,
kiedy interweniowaÊ oraz jakich narzÚdzi uĝyÊ.
Najwaĝniejszym problemem polityki monetarnej jest jej ogromna skala, gdyĝ
dotyka caïej gospodarki, od firm produkcyjnych, po gospodarstwa zadïuĝajÈce siÚ
w celu nabywania nieruchomoĂci, jak i te oszczÚdzajÈce. Zdaniem Evans (2011)
wykorzystywanie polityki monetarnej w celu ograniczania baniek na rynku nieruchomoĂci moĝe spowodowaÊ wiÚcej szkód niĝ korzyĂci. Ponadto stwierdza, ĝe nie
istnieje na Ăwiecie benchmark, wobec którego banki centralne mogïyby oceniaÊ
poziom cen i na nie reagowaÊ.
Kolejnym problemem, zwïaszcza dla pañstw rozwijajÈcych siÚ oraz majÈcych
pïynny kurs walutowy, sÈ kredyty denominowane w walutach obcych. Analiza
Brzoza-Brzeziny i in. (2010) pokazaïa, ĝe gospodarstwa domowe w E¥W zamieniaïy kredyty denominowane w walucie lokalnej na te w walucie obcej. Zaostrzanie
lokalnej polityki monetarnej prowadziïo wyïÈcznie do jeszcze silniejszego zadïuĝania siÚ wbwalucie obcej, zaĂ zadïuĝanie w walucie krajowej spowalniaïo. Autorzy
ci stwierdzili wiÚc, ĝe moĝliwoĂÊ brania kredytów walutowych znacznie utrudnia
dziaïanie banku centralnego.
Prezentowany poglÈd wydaje siÚ dobrze odzwierciedlaÊ poglÈdy banków centralnych na sektor nieruchomoĂci, zwïaszcza z okresu poprzedzajÈcego kryzys finansowy. Pokazuje on teĝ brak wiedzy sektorowej i zwiÈzanÈ z tym nieadekwatnÈ
66

Problemy i poglÈdy

reakcjÚ banków centralnych, rozumujÈcych w kategoriach modeli matematycznych
opartych na podstawach makroekonomicznych w odniesieniu do sektora charakteryzujÈcego siÚ niedoskonaïym, cyklicznym i katastroficznym rynkiem, poddanym
sïabo przewidywalnej interwencji pañstwa, gdzie rozsÈdnymi narzÚdziami badawczymi jest analiza mikroekonomiczna lokalnych rynków, oparta na wielu ěródïach
niepewnych danych i bliskiej wspóïpracy z podmiotami sektora. DoĂwiadczenia
ostatniego kryzysu pokazaïy, ĝe skala sektora i potencjalne napiÚcia, które w nim
powstajÈ, sÈ dostateczne, aby zdestabilizowaÊ sektor bankowy, finanse publiczne
ibdoprowadziÊ do dïugoletniego kryzysu. BezpoĂredni wpïyw stopy procentowej na
ceny nieruchomoĂci byï wielokrotnie opisywany teoretycznie oraz weryfikowany
praktycznie i mechanizm ten wydaje siÚ juĝ nie budziÊ wÈtpliwoĂci3. Jest natomiast
otwartÈ sprawÈ, na ile i kiedy polityka pieniÚĝna, bÚdÈcÈ de facto zawsze pewnym
wyborem kompromisu pomiÚdzy sprzecznymi celami, powinna reagowaÊ na sygnaïy
z rynku nieruchomoĂci. W tym zakresie zgodziÊ siÚ naleĝy z tymi autorami, którzy
wiÚkszÈ rolÚ przypisujÈ tutaj polityce nadzorczej oraz polityce fiskalnej rzÈdu. Niestety, wbpraktyce najwiÚksze problemy generuje zazwyczaj koordynacja z politykÈ
fiskalnÈ. Podobnie wydaje siÚ wyglÈdaÊ problem baniek cenowych na rynku mieszkaniowym. Wprawdzie w teorii wartoĂci moĝna znaleěÊ wiele argumentów, które
utrudniajÈ ich precyzyjnÈ identyfikacjÚ, to jednak praktyka rynku nieruchomoĂci
pozwala na wzglÚdnie szybkÈ ich identyfikacjÚ opartÈ czy to na fundamentach rynku nieruchomoĂci czy na prostych miernikach dynamiki. PrzezwyciÚĝenie omawianych problemów wymaga jednak staïego monitoringu tego segmentu gospodarki.

4. FORMY FINANSOWANIA SEKTORA NIERUCHOMO¥CI
Finansowanie nieruchomoĂci to przede wszystkim instrumenty kredytowe oraz
formy prawne w jakich odbywa siÚ proces finansowania. Sektor bankowy oddziaïuje
na sektor nieruchomoĂci instrumentami kredytowymi. Szeroka podaĝ i dostÚpnoĂÊ
instrumentów kredytowych to podstawowy warunek pïynnego, a wiÚc sprawnego
rynku nieruchomoĂci ze wszystkimi wynikajÈcymi stÈd korzyĂciami makroekonomicznymi dla budownictwa, rynku pracy, oszczÚdnoĂci, motywacji pracowniczych,
koniunktury itp. Pïynny rynek nieruchomoĂci stymuluje z kolei zwrotnie popyt na
kredyty hipoteczne.
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe cechuje duĝe zróĝnicowanie, podobnie jak
sektor finansowy zwiÈzany z sektorem nieruchomoĂci. Naleĝy w zwiÈzku z tym
pamiÚtaÊ, ĝe kaĝdy ich podziaï i opis majÈ zawsze umowny charakter. CzÚsto teĝ
pod podobnymi nazwami moĝna znaleěÊ zróĝnicowane instrumenty.
3

Jedno z pierwszych badañ moĝna znaleěÊ w Burnham (1972), a bardziej aktualne w badaniach
K.bAoki, J. Proudman i G. Vlieghe (2002), jak i P. Bajari, P. Chan, D. Krueger i D. Miller (2010).
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Do podstawowych typów kredytów hipotecznych na rynku moĝna zaliczyÊ (Dennis, Robertson, 1995):
Y kredyty budowlane i hipoteczne;
Y kredyty balonowe;
Y kredyty o malejÈcych ratach spïaty;
Y kredyty o staïych spïatach;
Y kredyt o staïej stopie procentowej (fixed rate mortgage – FRM);
Y kredyty o zmiennej dostosowanej do rynkowej stopy procentowej (adjustable
rate mortgage – ARM);
Y kredyty o rosnÈcych spïatach (graduated payment mortgage – GPM);
Y instrumenty typu linia kredytowa;
Y kredyty indeksowane (np. kredyt podwójnie indeksowany, dual index mortgage
– DIM);
Y kredyty z odroczonÈ pïatnoĂciÈ (defer payment mortgage – DPM);
Y kredyty hipoteczne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe;
Y instrumenty umoĝliwiajÈce wycofywanie kapitaïu z mieszkania (reverse mortgage).
Kredyt budowlany jest typowym kredytem inwestycyjnym, podczas gdy kredyt
hipoteczny jest kredytem konsumpcyjnym. Oznacza to wyĝszÈ ryzykownoĂÊ kredytu
budowlanego, przy ocenie którego podstawowe znaczenie ma wiarygodnoĂÊ przedsiÚwziÚcia. Dobre praktyki bankowe to prowadzenie inwestycji poprzez wydzielony SPV
kontrolowany przez bank, czÚsto wymagane sÈ gwarancje wïaĂciciela SPV/inwestora.
Zïa, ryzykowna, ale stosowana praktyka, to udzielanie kredytu „na domkniÚcie”
inwestycji, której teoretyczna wartoĂÊ jest wysoka (blisko koñca procesu inwestycyjnego). Kredyt budowlany jest udzielany na czas budowy, w wysokoĂci wynikajÈcej
z planowanych kosztów (wskaěnik LTC). Z reguïy banki oczekujÈ spïaty kredytu
po zakoñczeniu budowy, czasami, zwïaszcza przy nieruchomoĂciach o charakterze
komercyjnym, oferujÈ przeksztaïcenie takiego kredytu w dïugoterminowy kredyt hipoteczny. UdostÚpnienie kredytu budowlanego dokonywane jest zwykle w transzach,
wynikajÈcych z planowanego harmonogramu prac i pïatnoĂci. Terminy i wysokoĂci
transz okreĂlone sÈ w umowie kredytowej. Wypïata kolejnej transzy jest poprzedzona kontrolÈ wykorzystania poprzednich transz, a wiÚc stanu zaawansowania robót
ibponiesionych kosztów. Banki z reguïy wymagajÈ zainwestowania Ărodków wïasnych
inwestora przed uruchomieniem kredytu, czasami dopuszczajÈ finansowanie przemienne. Warunki duĝych kontraktów tego typu sÈ zwykle negocjowane indywidualnie. Procedura analizy wniosku o kredyt budowlany dla podmiotu gospodarczego
moĝe obejmowaÊ, oprócz analizy samej inwestycji ibwiarygodnoĂci inwestora, takĝe
analizÚ zdolnoĂci kredytowej nabywców, to znaczy tych osób, z których wpïat inwestor zamierza spïaciÊ kredyt budowlany, lub którzy bÚdÈ go spïacaÊ w przyszïoĂci
w postaci indywidualnych, dïugoterminowych kredytów hipotecznych. Gdy jest to
inwestycja komercyjna, bank moĝe ĝÈdaÊ zawartych umów o najem powierzchni.
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Mieszkanie jako drogie, dïugowieczne dobro kapitaïowe wymaga kredytu rozkïadajÈcego ciÚĝar jego kosztów na wiele lat. Obecnie typowe kredyty tego typu
to kredyty do 30 lat, gdyĝ wydïuĝanie okresu spïaty niewiele zwiÚksza dostÚpnoĂÊ
kredytu, natomiast znacznie zwiÚksza ryzyko. Kredyt hipoteczny jest dla konsumenta wypïacany jednorazowo w celu sfinansowania kosztu zakupu mieszkania
ibzabezpieczony wpisem hipotecznym na rzecz banku. Podstawowym parametrem
takiego kredytu jest tzw. udziaï wïasny kredytobiorcy, czyli procentowa kwota wartoĂci rynkowej lub ceny zakupu mieszkania (mniejsza z tych kwot), którÈ kredytobiorca sfinansuje z wïasnych Ărodków. Generalnie rzecz biorÈc, im udziaï wïasny
jest wiÚkszy, tym dla banku jest wiÚksza szansa odzyskania kredytu w przypadku
egzekucji i sprzedaĝy nieruchomoĂci na rynku. Poniewaĝ jednak egzekucja jest
ostatecznoĂciÈ bardzo niekorzystnÈ zarówno dla kredytobiorcy (przy sprzedaĝy
zb reguïy traci swój udziaï wïasny), jak teĝ dla banku (dïugi, kosztowny proces,
reputacja), bank dokïada starañ, aby do tego nie doszïo, juĝ na etapie udzielania
kredytów. Zabezpieczeniem obsïugi kredytu hipotecznego dla banku jest przede
wszystkim dochód kredytobiorcy. Dlatego bank sprawdza wysokoĂÊ i stabilnoĂÊ
dochodów, a nastÚpnie kalkuluje wysokoĂÊ kredytu, aby koszty obsïugi wb relacji
do dochodu kredytobiorcy nie przekroczyïy granic uznanych za bezpieczne, które
przyjmuje siÚ w okolicach maximum 40%.
Jest kwestiÈ niekoñczÈcej siÚ dyskusji, który z tych dwóch czynników jest istotniejszy z punktu widzenia bezpieczeñstwa banku. Amerykanie podstawowe znaczenie przywiÈzujÈ do dochodów, a zwïaszcza wiarygodnoĂci, co przekïada siÚ na chÚÊ
obsïugi zadïuĝenia. W Niemczech istotniejsza jest raczej wartoĂÊ zabezpieczenia.
Wbobydwu krajach egzekucja hipoteczna jest skuteczna, ale szybsza i skuteczniejsza jest w USA. Oceny wiarygodnoĂci kredytowej dokonuje siÚ na podstawie typowego modelu statystycznego oraz informacji kredytowej i finansowej o kliencie.
WbUSA jest to obecnie najistotniejsza czÚĂÊ oceny. Trzecim czynnikiem jest wartoĂÊ
rynkowa zabezpieczenia, czyli mieszkania, na którÈ skïada siÚ wiele czynników.
W Polsce w poczÈtkowym okresie rozwoju rynku jako podstawÚ przyjmowano
zabezpieczenie. Byïo to zapewne spowodowane niepewnoĂciÈ przyszïych dochodów
klientów. Paradoks tego podejĂcia polegaï na tym, ĝe wartoĂÊ rynkowa nieruchomoĂci teĝ byïa niestabilna, sprawnoĂÊ zaĂ egzekucji praktycznie bardzo niewielka.
Wb miarÚ dojrzewania rynku oraz wiedzy i doĂwiadczenia zaczÚto przywiÈzywaÊ
coraz wiÚkszÈ wagÚ do dochodów i poĂrednio (z uwagi na brak dostatecznej informacji) do wiarygodnoĂci klientów.
Teoretycznie istnieje wiele moĝliwoĂci spïat odsetek i kapitaïu poĝyczki. Historycznie najpopularniejszym instrumentem kredytowym rozwiÈzujÈcym w sposób formalny i mikroekonomiczny problem dostÚpnoĂci kredytu przy finansowaniu zbkrótkich Ărodków byïy kredyty balonowe. WystÚpowaïy one w wariancie ze spïatÈ samych
odsetek, bÈdě kapitaïu amortyzowanego w okresie przekraczajÈcym zapadalnoĂÊ kredytu. Równieĝ obecnie, po wyeliminowaniu poprzez powszechne systemy ubezpie69
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czenia wartoĂci zastawu ryzyka kryzysu finansowego powodowanego odmowÈ banku
refinansowania kredytu, sÈ one w niektórych krajach wygodnym instrumentem.
WspóïczeĂnie konkurencja miÚdzy bankami wymusza szerokÈ ofertÚ produktów
hipotecznych, aby najlepiej dopasowaÊ je do moĝliwoĂci kredytobiorcy i tym samym
przyciÈgnÈÊ duĝo klientów. Tzw. produkty bankowe, czyli propozycje kredytowe dla
klienta, róĝniÈ siÚ oczywiĂcie nie tylko formÈ spïaty, ale równieĝ zwiÈzanymi z tym
aspektami prawnymi. Podstawowe systemy spïat tego typu kredytów to kredyty
dïugoterminowe o malejÈcych ratach spïaty (staïe umorzenie) oraz annuitety (staïe
spïaty).
W kredytach dïugoterminowych o malejÈcych ratach spïaty wysokoĂÊ okresowej
raty kapitaïowej jest staïa. Kredytobiorca pïaci wiÚc okresowo staïÈ ratÚ kapitaïowÈ
i odsetki od malejÈcego zadïuĝenia. W konsekwencji jego rata spïaty jest malejÈca. Ryzyko tego typu kredytów spada wiÚc w czasie zarówno dla banku, jak teĝ
ibkredytobiorcy. Klienci zapïacÈ teĝ sumarycznie niĝsze odsetki. CenÈ jest niĝsza
zdolnoĂÊ kredytowa.
Aby zwiÚkszyÊ zdolnoĂÊ kredytowÈ, naleĝy równomiernie w czasie rozïoĝyÊ ciÚĝar spïat, czyli zastosowaÊ kredyt o staïych spïatach. W konsekwencji kredytobiorca moĝne zaciÈgnÈÊ kredyt o okoïo 25% wiÚkszy, ale teĝ zapïaci wiÚcej odsetek.
W krajach o ustabilizowanej gospodarce i w czasach stabilnego rozwoju ryzyko
zmian stopy procentowej powodowane inflacjÈ, bÈdě sytuacjÈ na rynku kapitaïowym, jest w znacznym stopniu przewidywalne. W zwiÈzku z tym rynek kapitaïowy akceptuje papiery wartoĂciowe o staïej stopie zwrotu. JednoczeĂnie wiÚkszoĂÊ
kredytobiorców hipotecznych ma awersjÚ do ryzyka i dlatego preferujÈ oni FRM,
czyli kredyt o staïej stopie procentowej. Byï on od poczÈtku powstawania w USA
(latab 30.) oraz w Niemczech (banki hipoteczne) podstawowÈ formÈ kredytu hipotecznego i jest do dzisiaj najchÚtniej wybieranym tam kredytem hipotecznym.
Wahanie stóp procentowych w konsekwencji polityki rzÈdu spowodowaïo, ĝe wspóïczeĂnie w Europie umowa o staïej stopie procentowej ma zwykle ograniczony zakres czasowy 5–10 lat. Do zwiÚkszenia popularnoĂci tego produktu przyczyniïo siÚ
opracowanie w latach 20. w USA formuïy kredytu o staïej stopie i równych spïatach
(tzw. annuitetowego), maksymalizujÈcej zdolnoĂÊ kredytowÈ konsumenta.
Kredytobiorcy majÈcy rozeznanie na rynkach finansowych preferujÈ jednak
ARM, czyli kredyt o zmiennej, dostosowanej do rynkowej, stopie procentowej. Ze
wzglÚdu na wyĝszy dla poĝyczkobiorcy poziom ryzyka, kredyty te sÈ z reguïy niĝej
oprocentowane od FRM. Stopy procentowe zmienia siÚ miesiÚcznie lub kwartalnie
w stosunku do przyjÚtego indeksu stopy procentowej (np. depozyty 12-miesiÚczne
w najwiÚkszych bankach, bony skarbowe, depozyty na rynku miÚdzybankowym).
Kalkulacji rat spïaty dokonuje siÚ wedïug malejÈcych spïat lub formuïy annuitetowej i wtedy wraz ze zmianÈ stopy dokonuje siÚ rekalkulacji kredytu.
Aby zabezpieczyÊ kredytobiorcÚ przed gwaïtownymi skokami stopy i w konsekwencji duĝymi, nieprzewidzianymi wydatkami, wprowadza siÚ czÚsto ograniczenia
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wysokoĂci dopuszczalnej stopy lub skali wzrostu pïatnoĂci, tzw. cap. Niespïacone odsetki sÈ wtedy kapitalizowane. Aby zapewniÊ spïatÚ kredytu w umownym
terminie, stosuje siÚ wtedy w okreĂlonych odstÚpach czasu rekalkulacjÚ poĝyczki
(kapitaïu i odsetek). CzÚĂÊ kredytów typu ARM posiada tzw. opcjÚ pozwalajÈcÈ
przejĂÊ klientom na system staïej stopy procentowej na warunkach przewidzianych
umowÈ.
Potrzeba zaoferowania instrumentu dopasowanego do ewolucji dochodów dobrze zapowiadajÈcego siÚ gospodarstwa domowego spowodowaïa powstanie kredytu o nazwie GPM, czyli kredytu o rosnÈcych spïatach. SÈ one udzielane mïodym
gospodarstwom w przewidywaniu wzrostu dochodów w miarÚ rozwoju kariery zawodowej.
W okresie poczÈtkowym, gdy dochody sÈ niewielkie, spïaty równieĝ sÈ niewielkie, kapitaï rolowany, ewentualnie kapitalizowana jest czÚĂÊ odsetek. W miarÚ upïywu czasu i wzrostu dochodów spïaty rosnÈ, aby zamortyzowaÊ kredyt.
Innym, nowym instrumentem dostÚpnym na rozwiniÚtych rynkach kredytowych od kilku lat, sÈ instrumenty typu linia kredytowa. Umoĝliwia ona jeszcze
bardziej elastyczne podejĂcie do potrzeb kredytobiorcy niĝ oferowane dotychczas
produkty, gdyĝ w pewnych zakresach klient sam decyduje o swoich potrzebach
finansowych i sposobie ich obsïugi. Z produktem tym mogÈ byÊ jednak zwiÈzane
wiÚksze niĝ przy klasycznych produktach ryzyka, jednakĝe brak na razie szerszych
doĂwiadczeñ w tym zakresie.
Klasyczne instrumenty kredytowe mogÈ dobrze funkcjonowaÊ w warunkach
kilkuprocentowej inflacji. Natomiast przy kilkunastoprocentowej inflacji powodujÈ one znaczne problemy, a przy kilkudziesiÚcio- czy kilkusetprocentowej inflacji
powodujÈ niewypïacalnoĂÊ klientów i bankructwa banków. Aby ograniczyÊ skalÚ
tych negatywnych zjawisk, powstaïy kredyty indeksowane. DziaïajÈ one inaczej
niĝ zwykïe instrumenty kredytowe. Gïówne problemy ze spïatami kredytu wbwarunkach inflacyjnych biorÈ siÚ z faktu, ĝe chcÈc zapobiec inflacyjnej deprecjacji
pieniÈdza i umoĝliwiÊ oszczÚdzajÈcym pozytywne stopy procentowe, bank zwykle
dolicza stopÚ inflacji do stopy procentowej kredytu. W zwiÈzku z tym przy wysokich
stopach procentowych kumulacja spïat nastÚpuje w poczÈtkowym okresie biegu
kredytu proporcjonalnie do skali inflacji i niezaleĝnie od jego okresu zapadalnoĂci4
(tzw. payment tilt).
W konsekwencji w zaleĝnoĂci od stopy inflacji pierwsza ïÈczna spïata moĝe wynieĂÊ nominalnie kilkakrotnoĂÊ ostatniej. Realna (tzn. odniesiona do cen i pïac wbdanym roku) wartoĂÊ spïat spada jeszcze szybciej. Róĝnica pomiÚdzy pierwszÈ abostatniÈ spïatÈ w wyrazie realnym moĝe byÊ nawet stokrotna. Poniewaĝ wielkoĂÊ dïugu
odpowiada polu pod krzywÈ spïaty, to po 3–4 pierwszych latach (a nie po 10–20)
spïacona zostanie znaczna czÚĂÊ kredytu, co oczywiĂcie bezpoĂrednio przekïada siÚ
4

Szerzej o kwestii takich pïatnoĂci kredytów zob. J. aszek, 2003.
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na wysokoĂÊ tych spïat. Skoro zdolnoĂÊ kredytowa rodziny jest liczona przy zaïoĝeniu przeznaczania na obsïugÚ kredytu 25–38% jej dochodu, to kilkakrotny wzrost
obciÈĝeñ powoduje, ĝe nie ma ona najmniejszej szansy spïacania kredytu w nowych
warunkach. RozwiÈzaniem jest taka konstrukcja kredytu, aby zostaïy równomiernie rozïoĝone realne obciÈĝenia spïatami w czasie. Praktycznie taki rezultat, czyli
spïaty o równej, staïej wartoĂci (wartoĂci realnej, nie nominalnej) – równym staïym
obciÈĝeniu budĝetu gospodarstwa domowego – moĝna osiÈgnÈÊ na dwa sposoby:
Y kapitalizujÈc, czyli dodajÈc do dïugu tzw. nominalne, tzn. inflacyjne odsetki
wboparciu na zadany algorytm;
Y indeksujÈc dïug oraz jego spïaty indeksem.
WygodnÈ formÈ kredytów z kapitalizacjÈ odsetek sÈ kredyty z odroczonÈ pïatnoĂciÈ. W kredytach tych dla kalkulacji spïat stosuje siÚ stopÚ niĝszÈ od stopy
inflacji – zazwyczaj 12–15%, zaĂ kapitalizowane wedïug rynkowej stopy odsetki sÈ
doliczane do salda zadïuĝenia.
ProstÈ formÈ indeksacji dïugu jest jego kalkulacja, ale nie w walucie krajowej, lecz w innych wielkoĂciach, które sÈ zrozumiaïe dla spoïeczeñstwa i zwiÈzane zb inflacjÈ. W krajach latynoamerykañskich jako podstawÚ takiej kalkulacji
przyjmowano pïacÚ minimalnÈ, która byïa regulowana przez rzÈd w miarÚ wzrostu
cen5. Wbniektórych krajach jako podstawÚ indeksacji przyjmowano teĝ waluty obce.
Wbtakich przypadkach zadïuĝenie w walucie krajowej roĂnie, spïaty równieĝ, ale
pomimo to spïaty w wymiarze realnym (odniesione do indeksu lub pïac i cen) sÈ
wzglÚdnie staïe, a zadïuĝenie realnie maleje.
Najpopularniejsze sÈ kredyty jednoindeksowe, tzn. takie, w których waloryzacji
dïugu oraz spïat dokonuje siÚ wedïug tego samego indeksu. PozwalajÈ one uniknÈÊ
koncentracji spïat realnych kredytu w pierwszych latach jego obsïugi (payment tilt),
charakterystycznego dla kredytów ze spïatÈ nominalnych odsetek, nie zabezpieczajÈ jednak w peïni przed gwaïtownymi wahaniami realnych obciÈĝeñ.
Najprostsze kredyty indeksowane sÈ typu ARM, gdzie dïug i rata kapitaïowa sÈ
indeksowane wskaěnikiem inflacji okreĂlonym w umowie, a kredytobiorca spïaca
odsetki naliczone wedïug staïej realnej stopy procentowej. Tego typu kredyty sÈ
proste w obsïudze w krajach o wysokiej inflacji i niskim poziomie kultury bankowej. Staïa realna stopa procentowa rodzi jednak ryzyko dla banku, podobnie jak
negatywna amortyzacja dïugu w poczÈtkowym okresie ze wzglÚdu na koszty refinansowania. RosnÈce ryzyko jest zawsze cenÈ za rosnÈcÈ dostÚpnoĂÊ i moĝliwoĂci
prowadzenia biznesu bankowego w nieustabilizowanej gospodarce.

5
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Techniki indeksacji mogÈ byÊ dosyÊ rozbudowane, szczególnie duĝe doĂwiadczenie majÈ w tym zakresie kraje poïudniowoamerykañskie. SzczególnÈ formÈ kredytów tego typu sÈ kredyty podwójnie indeksowane.
DoĂwiadczenia krajów z nieustabilizowanÈ gospodarkÈ pokazujÈ, ĝe wprowadzenie indeksacji i ustabilizowanie spïat na staïym realnym poziomie nie jest zabezpieczeniem wystarczajÈcym.
Pierwszy problem to wïaĂciwe skorelowanie indeksu z inflacjÈ czy, ogólniej,
zbdochodami spoïeczeñstwa. Cechy tej nie przejawia kurs walutowy, wprowadzajÈc czÚsto dodatkowe zakïócenia. Pojawia siÚ teĝ kolejny problem polegajÈcy na
nierównomiernym charakterze procesów inflacyjnych w gospodarce. Nominalna
stopa procentowa lub indeks sÈ oparte na stopie inflacji, tzn. Ărednich zmianach
cen wbcaïej gospodarce. W rzeczywistoĂci jednak, zwïaszcza w warunkach wyĝszej
inflacji, wystÚpujÈ doĂÊ duĝe przesuniÚcia w tempie wzrostu cen w róĝnych dziaïach gospodarki. W szczególnoĂci wystÚpuje znaczne przesuniÚcie pomiÚdzy stopÈ
wzrostu cen a stopÈ wzrostu pïac. (Z reguïy wzrost cen wyprzedza wzrost pïac,
potem pïace doganiajÈ i wyprzedzajÈ ogólny wzrost cen, pociÈgajÈc za sobÈ inflacjÚ).
Zmiany te sÈ nierównomiernie rozïoĝone w przestrzeni.
Z punktu widzenia kredytobiorcy oznacza to znacznie szybszy wzrost cen oraz
duĝo wyĝsze spïaty kredytu przy niewiele wyĝszych dochodach, a nastÚpnie sytuacjÚ nadpïynnoĂci, gdy dochody przekroczÈ dynamikÚ cen. Moĝe to prowadziÊ do
czasowej niewypïacalnoĂci dïuĝników na masowÈ skalÚ, co przenosi siÚ na system
bankowy.
Drugi problem to korelacja indeksu ze zmianami cen Ărodków na rynku kapitaïowym, z którego refinansuje siÚ bank. W przypadku gdy cena Ărodków w wymiarze realnym znacznie przekracza stopy inflacji, bank poniesie straty. Dlatego
teĝ uĝywanie najprostszego rozwiÈzania, czyli kredytu o staïej stopie realnej, jest
niebezpieczne.
Idea rozwiÈzania tych dwóch problemów – spïaty korygowanej nie wedïug stopy wzrostu cen (stopa procentowa) w gospodarce, ale stopy wzrostu pïac, to efekt
wymuszony przez tego typu sytuacjÚ w Argentynie. Spïaty sÈ wiÚc dostosowane do
Ăredniego ruchu dochodów w gospodarce. Podwójna indeksacja polega na tym, ĝe
kapitaï jest chroniony przed deprecjacjÈ, tzn. indeksowany zgodnie z rynkowÈ stopÈ
procentowÈ, jakÈ pïaci bank, zaĂ spïaty dokonywane sÈ zgodnie z dynamikÈ pïac
wbgospodarce. Z punktu widzenia banku oznacza to cztery nowe zjawiska:
1. Kalkulacji wysokoĂci poĝyczki i spïaty dokonuje siÚ na poczÈtku okresu, prognozujÈc go oraz antycypujÈc przyszïe wahania realnych dochodów, realnych stóp procentowych oraz w niektórych formuïach indeksacyjnych – skalÚ inflacji. Wbokresie
póěniejszym bank moĝe tylko indeksowaÊ spïatÚ. Tak wiÚc kredyt ten nie ma okreĂlonego w umowie okresu spïaty w zaleĝnoĂci od róĝnych czynników, z których
najwaĝniejszy jest tzw. indeks DIM (róĝnica realnej stopy procentowej oraz realnych dochodów); okres spïaty moĝe in plus albo in minus odchylaÊ siÚ od prognozy.
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2. Klasyczne narzÚdzie regulacji pïynnoĂci banku, czyli stopa procentowa, nie ma
tutaj peïnego zastosowania, gdyĝ jej podniesienie nie spowoduje zwiÚkszonego przepïywu gotówki z portfela, tylko zwiÚkszonÈ kapitalizacjÚ i wydïuĝenie
okresu spïaty kredytu. Przy niektórych standardach ksiÚgowoĂci oraz zasadach
pïacenia podatków zwiÚkszy to straty banku oraz lukÚ pïynnoĂciowÈ.
3. Portfel kredytów DIM-owskich charakteryzuje siÚ ujemnÈ amortyzacjÈ, a wiÚc
w konsekwencji ujemnÈ stopÈ zwrotu i przepïywu gotówki w pierwszych latach
funkcjonowania. CzÚsto dochodzÈ negatywne aspekty podatkowe – koniecznoĂÊ
pïacenia podatku dochodowego od kapitalizowanych odsetek, co powiÚksza problem. Trudno wiÚc zachÚciÊ banki do odkïadania dochodów na przyszïoĂÊ oraz
do kapitalizowania odsetek. Problem ten moĝna ograniczyÊ poprzez regulacje
zmieniajÈce zapisy ksiÚgowe. RozwiÈzaÊ go moĝna poprzez refinansowanie
Ărodków oraz odpowiedni rozkïad portfeli w czasie. Dlatego teĝ produkt tego
typu byï na ogóï oferowany w ramach programów rzÈdowych w modelu banku
centralnego. Budowa portfela musi wiÚc byÊ rozïoĝona w czasie i uwzglÚdniaÊ
prognozÚ pïynnoĂci banku.
4. Kapitalizacja odsetek i szybki wzrost wartoĂci nominalnej zadïuĝenia w pierwszych latach. RoĂnie teĝ w wyniku indeksacji spïata. Omawiane czynniki powodujÈ, ĝe produkt jest trudny do wytïumaczenia dla kredytobiorcy, a wiÚc do
komercjalizacji.
System ten cechujÈ istotne ryzyka. Pierwsze z nich, i jak wykazujÈ doĂwiadczenia bardzo istotne, zwiÈzane jest z moĝliwoĂciÈ niewïaĂciwej kalkulacji kredytu przez bank. Kalkulacja kredytu podwójnie indeksowanego musi uwzglÚdniaÊ
odpowiednie rezerwy bezpieczeñstwa przeznaczone na istotne wzrosty realnych
stóp procentowych, jak teĝ szoki dochodowe. Zrozumienie mechanizmu podwójnej indeksacji, nawet przez personel bankowy, nie jest ïatwe. Z drugiej strony bez
odpowiedniego systemu monitoringu bardzo trudno jest wyïapaÊ zïe kredyty DIM-owskie, niezaleĝnie od tego, czy przyczynÈ zïej jakoĂci byïa od poczÈtku niewïaĂciwa kalkulacja, czy bïÚdne oszacowanie rezerwy przeznaczonej na niekorzystny
przebieg zdarzeñ. Kredyt typu DIM, zarówno dobry, jak teĝ ěle skalkulowany, czy
poddany nadmiernym szokom, zachowuje siÚ bardzo podobnie, zwïaszcza w poczÈtkowym okresie, a inaczej niĝ klasyczny instrument. W zwiÈzku z tym metody
oceny jakoĂci stosowane przy instrumentach klasycznych zupeïnie nie nadajÈ siÚ
do DIM-ów. Dopiero porównanie specjalistycznych statystyk pozwala oceniÊ jego
jakoĂÊ. Ocena jakoĂci to odpowiedě na pytanie, czy i w jakim okresie kredyty te
spïacÈ siÚ. Przekroczenie przez zewnÚtrzne szoki lub zïÈ kalkulacjÚ pewnej wielkoĂci krytycznej powoduje, ĝe kredyty te nigdy siÚ nie zamortyzujÈ. W konsekwencji
w caïym okresie nastÚpowaÊ bÚdzie kapitalizacja odsetek i straty banków.
Omawiane kïopoty znalazïy peïne potwierdzenie w doĂwiadczeniach Polski oraz
Meksyku i Turcji, a wiÚc krajach, gdzie instrument ten zastosowano na wiÚkszÈ
skalÚ. W przypadku Meksyku niewïaĂciwie dobrane indeksy w poïÈczeniu ze zïÈ
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kalkulacjÈ, czÚĂciowo efektem presji konkurencji oraz braku monitoringu, stanowiïy
przyczynÚ zaïamania siÚ ich portfeli w bankach komercyjnych. W konsekwencji byïa
to jedna z przyczyn zaïamania finansowego w tym kraju. Tak duĝa skala negatywnych skutków wynikaïa z duĝej skali programu, w którym poczÈtkowo odpoĝyczano
Ărodki rzÈdowe, a nastÚpnie wciÈgniÚto do niego na duĝÈ skalÚ banki komercyjne.
WbTurcji Ărodki na program pochodziïy z funduszy rzÈdowych. KonsekwencjÈ zïej
kalkulacji byïa koniecznoĂÊ umorzenia czÚĂci zadïuĝenia wobec banków uczestniczÈcych w programie oraz wobec konsumentów. Straty te poniósï budĝet pañstwa.
W Polsce podobne efekty wystÈpiïy zarówno przy restrukturyzacji portfeli kredytów
spóïdzielczych w 1991 r., przy wprowadzaniu przez PKO BP wïasnego produktu indeksowanego jesieniÈ 1995 r., jak teĝ na poczÈtku 2000 r., gdy Sejm zmieniï indeks
stosowany przez PKO. W pierwszym wypadku przyczyny byïy polityczne, wb drugim ibtrzecim niezrozumienie instrumentu oraz nadmierna chÚÊ jego promocji przez
bank. Równieĝ w przypadku programu Funduszu Hipotecznego, nadzorowanego
przez Bank ¥wiatowy, nie ustrzeĝono siÚ pomyïek zwiÈzanych zbprognozÈ przyszïych
parametrów finansowych. Jednakĝe prowadzony na bieĝÈco monitoring oraz zwiÈzane z nim decyzje spowodowaïy, ĝe jakoĂÊ portfela byïa i jest bardzo wysoka.
Drugie ryzyko zwiÈzane jest z szokiem realnych dochodów oraz realnej stopy
procentowej. Przy zaïoĝeniu, ĝe zmiany stopy inflacji, stopy procentowej oraz pïac,
jakkolwiek przesuniÚte w czasie, w dïugim okresie kompensujÈ siÚ wzajemnie, to
spïaty wedïug indeksu dochodu, a nie stopy inflacji, nie powodujÈ istotnej róĝnicy dla banku. W rzeczywistoĂci, w danym okresie moĝe wystÈpiÊ trwaïy spadek
dochodów (a wiÚc i spïat, bo sÈ one indeksowane dochodami). Takie same skutki,
tj. zwiÚkszonÈ kapitalizacjÚ i wydïuĝenie okresu spïaty, przyniesie wzrost realnej
stopy procentowej. Obydwa zjawiska spowodujÈ wydïuĝenie okresu spïaty kredytu i wzrost ryzyka bankowego. Szczególnie wraĝliwe na to ryzyko sÈ kredyty
wbpierwszych latach spïat, ze wzglÚdu na duĝÈ wartoĂÊ poĝyczki. Omawiane ryzyko
daje siÚ ograniczyÊ poprzez odpowiednie rezerwy, wïaĂciwe prognozy i odpowiednie rozïoĝenie portfela w czasie. Pod presjÈ polityki, konkurencji oraz przy braku
kwalifikowanych kadr nie jest to proste. Równieĝ w Polsce w latach 90. wystÈpiïo
to zjawisko. Znaczny wzrost realnej stopy procentowej byï jednak w pierwszej poïowie tej dekady z nadwyĝkÈ kompensowany szybkim wzrostem dochodów. Sytuacja
zmieniïa siÚ na niekorzyĂÊ pod koniec lat 90., ale znaczna czÚĂÊ portfeli zdÈĝyïa siÚ
juĝ w duĝym stopniu zamortyzowaÊ.
Trzeci problem zwiÈzany jest z indywidualnÈ sytuacjÈ kredytobiorcy. Jego dochody mogÈ rosnÈÊ wolniej niĝ dochody w gospodarce, moĝe on takĝe caïkowicie
straciÊ dochody (np. straci pracÚ). Jest to jednak w znacznej mierze ogólne ryzyko
biorÈcego kredyt, równieĝ w gospodarce bez inflacji. Kredytobiorca powaĝnie liczÈcy siÚ z takim zagroĝeniem powinien zaciÈgnÈÊ mniejszy kredyt, ustaliÊ moĝliwie
wysokie spïaty w poczÈtkowym okresie, gdy ma dochody, aby spïaciÊ kredyt moĝliwie szybko. Jego doradcÈ i weryfikatorem w tych sprawach powinien byÊ bank.
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DoĂwiadczenia praktyczne, jak teĝ symulacje róĝnych wariantów ksztaïtowania
siÚ dochodów realnych oraz stóp procentowych pokazujÈ, ĝe kredyt typu DIM jest
dosyÊ odporny nawet na wysokie, lecz krótkotrwaïe szoki.
Moĝna teĝ zastosowaÊ regionalne róĝnicowanie indeksu dochodów jako lepiej
dostosowane do indywidualnych dochodów niĝ ogólne. System taki stosowaï PKO
BP, ale wymaga on przestrzennego zarzÈdzania akcjÈ kredytowÈ i ryzykiem zwiÈzanym z aktywami.
Czwarty problem jest zwiÈzany z wïaĂciwym doborem indeksów. Indeks dochodowy powinien moĝliwie dobrze odzwierciedlaÊ dochody w gospodarce, zaĂ indeks kapitaïowy sytuacjÚ na rynku pieniÚĝnym lub kapitaïowym, w zaleĝnoĂci od
tego, skÈd zasilane sÈ banki. NiewïaĂciwie dobrany indeks dochodowy, tj. oparty na
wskaěnikach wykazujÈcych zbyt duĝÈ zmiennoĂÊ, powoduje problemy kredytobiorców nie bÚdÈcych w stanie obsïugiwaÊ zadïuĝenia. PrÚdzej czy póěniej przeniosÈ siÚ
one na bank. Z drugiej jednak strony indeks nadmiernie miÚkki przynosi straty systemu bankowego. JednÈ z gïównych przyczyn bankructwa systemu FOVI wbMeksyku (system kredytów podwójnie indeksowanych, ze wspomaganiem modelu centralnego banku hipotecznego) byïo zastosowanie jako indeksu spïaty pïacy minimalnej.
Pomimo inflacji i wzrostu dochodów pïaca minimalna nie byïa waloryzowana tak
jak zakïadano, aby nie zwiÚkszaÊ rozmiarów bezrobocia, co spowodowaïo olbrzymie
straty na portfelach. Podobna sytuacja wystÈpiïa w Polsce wb2000 r., gdy Sejm znaczÈco obniĝyï wysokoĂÊ normatywu, czyli parametru regulujÈcego wielkoĂÊ spïat
kredytów tzw. starego portfela spóïdzielczego. Na indeksie tym opieraï siÚ teĝ nowy
produkt indeksowany typu DIM banku PKO BP, tzw. Alicja.
Podobne znaczenie ma odpowiedni dobór indeksu finansowego. NiewïaĂciwy
indeks, nie odpowiadajÈcy kosztowi Ărodków, bÚdzie powodowaï straty banków,
gdy koszty wyznaczone indeksem bÚdÈ niĝsze od rzeczywistego kosztu Ărodków
pozyskiwanych przez bank.
Kredyt podwójnie indeksowany (DIM) powstaï w krajach o wysokiej inflacji
ibniestabilnej gospodarce. Jego podstawowym zadaniem byïo zapewnienie wiÚkszego
bezpieczeñstwa dla kredytobiorcy (poprzez ochronÚ przed gwaïtownymi wahaniami
wielkoĂci spïacanych odsetek) i w konsekwencji dla kredytodawcy poprzez obniĝenie
ryzyka zaniechania spïat przez kredytobiorcÚ wskutek nadmiernego wzrostu obciÈĝeñ. JednoczeĂnie zasady spïaty kredytu gwarantujÈ kredytodawcy realizacjÚ zysku
zgodnie z rynkowymi reguïami gry, choÊ moment tej realizacji moĝe byÊ przesuniÚty w czasie w stosunku do oczekiwañ. Wieloletnie miÚdzynarodowe doĂwiadczenia
z tym instrumentem finansowym pokazujÈ, ĝe speïniajÈ one postawione przed nim
zadania, ale jeĂli sÈ naleĝycie stosowane. Gïównymi problemami sÈ: skomplikowany system ksiÚgowoĂci i kontroli w banku, jak teĝ pewne obawy wynikajÈce
z trudnoĂci ze zrozumieniem zasad jego funkcjonowania przez kredytobiorców.
ChÚÊ stworzenia instrumentu kredytowego odpornego na inflacjÚ, tj. równomiernie rozkïadajÈcego obciÈĝenia spïatami kredytu w czasie, a jednoczeĂnie umoĝ76
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liwiajÈcego w wiÚkszym stopniu dopasowanie do przewidywanych dochodów kredytobiorcy, oraz o staïym okresie spïaty, legïa u podstaw konstrukcji tzw. kredytu
o odroczonej pïatnoĂci.
DPM, czyli kredyty hipoteczne z odroczonÈ spïatÈ, operujÈ na ogóï dwiema
stopami procentowymi, z których jedna sïuĝy do aktualizacji wielkoĂci zadïuĝenia, abdruga okreĂla wielkoĂÊ pïatnoĂci. Przykïadowo, przy inflacji 30% stopa dla
aktualizacji dïugu moĝe wynosiÊ 35%, a stopa, wedïug której dïug bÚdzie spïacony
– 15%. StopÚ spïaty dïugu moĝna ustalaÊ rocznie w miarÚ spïaty dïugu oraz zmian
inflacji i realnej stopy procentowej (aszek, Sado, 1997).
W konsekwencji moĝna uzyskaÊ produkt, w którym realna spïata pozostaje na
niezmienionym poziomie bÈdě maleje zgodnie z zaïoĝonymi wielkoĂciami. Umoĝliwia to w Ărodowisku inflacyjnym zaoferowanie kredytu tym osobom, które przewidujÈ spadek swoich dochodów w czasie, a pomimo to udziaï kosztów obsïugi
kredytu w ich dochodach nie bÚdzie ulegaï znaczÈcym zmianom.
Kredyty tego typu moĝna stosowaÊ w Ărodowisku umiarkowanie inflacyjnym,
gdzie nie ma niebezpieczeñstwa gwaïtownych, przesuniÚtych w czasie ruchów cen
i dochodów, a w konsekwencji znacznych wahañ dochodów realnych.
Kredyty tego typu sÈ wiÚc odwrotnoĂciÈ spotykanych w gospodarkach rynkowych kredytów o rosnÈcych z czasem obciÈĝeniach realnych, zwanych GPM. Gïówna wada kredytów DPM wynika z ich przewagi nad kredytami DIM majÈcymi staïy
okres spïaty. Kredyt tego typu nie ma moĝliwoĂci buforowania szoków dochodowych oraz realnej stopy procentowej poprzez wydïuĝanie okresu spïaty. Spadki dochodów odbijajÈ siÚ wzrostem udziaïu spïat kredytu w dochodach kredytobiorców.
Ponadto kredyt ten kumuluje szoki wynikïe ze zmian realnej stopy procentowej
w poczÈtkowym okresie, oddajÈc je w koñcowej fazie, co grozi niewypïacalnoĂciÈ
kredytobiorcy.
Omawiane zachowania powodujÈ, ĝe kredyty tego typu nie nadajÈ siÚ do gospodarek o wysokiej niestabilnoĂci, mogÈ byÊ natomiast pomostem do normalnoĂci.
Praktyczne doĂwiadczenia z DPM (WÚgry, nieudane próby wprowadzenia w Polsce)
pokazujÈ, ĝe zarówno dla klientów, jak teĝ dla banków nie ma duĝej róĝnicy pomiÚdzy DIM i DPM. Gïównym problemem obydwu kredytów sÈ wysokie wymogi dotyczÈce kwalifikacji konsumentów, banków, jak teĝ nadzoru bankowego. Warunek ten
na ogóï nie jest speïniony w krajach borykajÈcych siÚ z chronicznÈ wysokÈ inflacjÈ.
Drugi problem zwiÈzany z tego rodzaju instrumentami ma charakter hazardu moralnego. UmoĝliwiajÈ one pewnego rodzaju normalizacjÚ w warunkach wysokiej
inflacji. Tym samym przyczyniajÈ siÚ do jej utrwalenia, gdyĝ ograniczajÈ presjÚ na
rzÈdy, aby nie drukowaïy pieniÚdzy, oraz wzmacniajÈ oczekiwania inflacyjne.
W ostatnich latach coraz wiÚkszÈ popularnoĂÊ zdobywa finansowanie nieruchomoĂci ïÈczÈce kredyt hipoteczny z polisÈ na ĝycie lub emerytalnÈ. Kredyt finansowany jest przez instytucje ubezpieczeniowe bÈdě do spóïki z bankami. Moĝliwe
sÈ róĝne schematy, w tym taki, ĝe biorÈcy kredyt nie spïaca jego raty kapitaïowej
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tylko odsetki. W konsekwencji dïug hipoteczny nie ulega zmniejszeniu, ale pïacone
sÈ raty polisy ubezpieczeniowej. W pewnym momencie, gdy wartoĂÊ polisy osiÈgnie
wartoĂÊ kredytu, kredytobiorca moĝe jÈ zamieniÊ na spïatÚ kredytu. Moĝna teĝ
wziÈÊ kredyt mieszkaniowy bez hipoteki pod polisÚ, gdy jej wartoĂÊ jest dostatecznie duĝa. Relatywnie nowym zjawiskiem sÈ natomiast indywidualne kredyty
hipoteczne udzielane bezpoĂrednio przez instytucje ubezpieczeniowe, czÚsto w poïÈczeniu z polisÈ ubezpieczeniowÈ. Gïównym boděcem zachÚcajÈcym do ïÈczenia
kredytów z polisÈ jest moĝliwoĂÊ odpisywania odsetek od kredytów czy wydatków
na polisÚ w koszty uzyskania przychodów. Towarzystwa ubezpieczeniowe, jako dysponujÈce dïugookresowym kapitaïem oraz sieciÈ brokerów, majÈ szanse na zajÚcie
trwalszej pozycji na rynku pierwotnym, a nie tylko na tradycyjnym wtórnym.
W krajach rynkowych, zwïaszcza w USA, mieszkanie traktowane jest w znacznej
mierze jako lokata kapitaïu i funkcja ta jest oddzielona od typowych funkcji mieszkaniowych. Istotne staje siÚ wiÚc pïynne wycofanie caïoĂci lub czÚĂci zainwestowanych
Ărodków. System bankowy wspiera tutaj pïynnoĂÊ rynku. CzÚsto praktykowana jest
sprzedaĝ mieszkania przez ludzi starszych i przeniesienie siÚ do lokalu czynszowego,
jako model caïkowitego wycofania kapitaïu w oparciu o tradycyjny kredyt hipoteczny
oferowany nabywcy. W stosowanych czÚsto transakcjach sale-liese back mieszkanie
zostaje sprzedane, a nastÚpnie wynajÚte sprzedajÈcemu. Równieĝ tutaj operacja nabycia jest czÚsto kredytowana. Poĝyczka hipoteczna, czyli pod zastaw mieszkania,
umoĝliwia takĝe czÚĂciowe wycofanie kapitaïu. W krajach, wb których odsetki od
kredytów mieszkaniowych moĝna odpisaÊ od podstawy podatku, jest to w praktyce
instrument stosowany chÚtnie dla finansowania innych wydatków, jak: zakup samochodu czy koszt edukacji dzieci. Moĝe on przybieraÊ postaÊ prostego obciÈĝenia
hipoteki, poĝyczki zabezpieczonej na drugiej pozycji, czy kredytu mieszkaniowego
przekraczajÈcego wartoĂÊ nieruchomoĂci i zabezpieczonego w sposób dodatkowy. Instrument typu reverse mortgage, zbliĝony do funkcjonujÈcego w Polsce kontraktu
doĝywocia, umoĝliwia wypïatÚ Ărodków (jednorazowo, w transzach, najczÚĂciej czÚĂÊ
jednorazowo ibresztÚ w transzach), z kapitalizacjÈ odsetek na hipotece. Po Ămierci
kredytobiorcy mieszkanie jest sprzedawane i poĝyczka spïacana do banku.
Kaĝda instytucja finansowa dziaïa jako poĂrednik pomiÚdzy kredytobiorcÈ
ab kredytodawcÈ/inwestorem. Dlatego teĝ podstawowym ograniczeniem, na który
natrafiajÈ banki przy tworzeniu oferty kredytowej w zakresie oferowanych instrumentów kredytowych, to oprócz ponoszenia przez nie ryzyka kredytowego, jest
ich dostosowanie do posiadanych Ărodków. Instrumentów kredytowych nie moĝna
wiÚc rozpatrywaÊ w oderwaniu od strony pasywnej, a zwïaszcza od dostÚpnych
instrumentów rynku kapitaïowego. Przy finansowaniu kredytów z krótko- i Ărednioterminowych depozytów, limitem staje siÚ bezpieczny, ze wzglÚdu na pïynnoĂÊ,
udziaï kredytów hipotecznych w portfelu. Wysoki udziaï kredytów hipotecznych
wbportfelu specjalistycznych banków hipotecznych lub bankach uniwersalnych uzyskiwany jest za pomocÈ czterech czynników:
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Y rozwoju specjalistycznych technik zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci oraz ryzykiem stopy procentowej w poïÈczeniu z odpowiedniÈ politykÈ produktowÈ;
Y rozwoju wtórnego rynku wierzytelnoĂci hipotecznych;
Y rozwoju instrumentów rynku kapitaïowego umoĝliwiajÈcych refinansowanie
portfeli;
Y rozwoju sekurytyzacji aktywów bankowych.
Rozwój specjalistycznych technik zarzÈdzania ryzykiem jest niezbÚdny nawet
w przypadku rozwiniÚtego rynku instrumentów kapitaïowych, gdyĝ wymagania
inwestorów powodujÈ, ĝe nigdy nie uda siÚ w peïni dopasowaÊ struktury aktywów
do pasywów. Trzy pozostaïe warunki mogÈ wystÚpowaÊ ïÈcznie lub osobno, w zaleĝnoĂci od modelu systemu bankowego.
Rozwój wtórnego rynku wierzytelnoĂci hipotecznych poprawia znacznie moĝliwoĂci zarzÈdzania pïynnoĂciÈ, wymaga jednak ich standaryzacji. Jego powstanie na
znaczÈcÈ skalÚ jest wiÚc z reguïy zwiÈzane z rozwojem specjalistycznych instytucji
wtórnego rynku skupujÈcych i sekurytyzujÈcych wierzytelnoĂci.
Moĝe on mieÊ postaÊ zarówno rynku transakcji indywidualnych, gdzie przedmiotem transakcji sÈ pojedyncze kredyty (tzw. rynek brokerski), jak teĝ transakcji
na duĝÈ skalÚ, gdzie operuje siÚ pakietami kredytów. W pierwszym przypadku dotyczy to obrotów pomiÚdzy osobami fizycznymi, brokerami, bankami hipotecznymi,
a ponadto dodatkowo specjalistycznymi instytucjami wtórnego rynku, jeĝeli takowe
istniejÈ. W drugim przypadku sÈ to transakcje indywidualne, gdy wykupywany jest
portfel kredytowy lub jego czÚĂÊ. Przedmiotem obrotu sÈ jednak z reguïy produkty
standardowe. Produkty niestandardowe ze wzglÚdu na trudnoĂÊ wyszacowania ryzyka, a zwïaszcza asymetriÚ informacyjnÈ pomiÚdzy kredytodawcÈ a potencjalnym
nabywcÈ wierzytelnoĂci, nie sÈ przedmiotem obrotu i z reguïy sÈ finansowane ze
Ărodków wïasnych wystawców. WierzytelnoĂci zwiÈzane z programami dla grup
o niskich dochodach mogÈ byÊ natomiast sekurytyzowane w ramach programów
rzÈdowych opartych na pañstwowych gwarancjach.
Do instrumentów rynku kapitaïowego zalicza siÚ zarówno róĝnego rodzaju klasyczne bankowe papiery dïuĝne o zróĝnicowanych sposobach zabezpieczenia, jak
teĝ instrumenty typu securities (tzw. papiery przepïywowe – pass throu). O ile
jednak rozwój sekurytyzacji jest z reguïy zwiÈzany z rozwojem wtórnego rynku,
obtyle rozwój bankowych obligacji hipotecznych moĝe funkcjonowaÊ bez rozwiniÚtego wtórnego rynku wedïug klasycznego systemu bankowego.
W literaturze czÚsto spotyka siÚ poglÈd, ĝe problem pïynnoĂci wierzytelnoĂci hipotecznych sensu stricto lub tworzonych papierów wartoĂciowych narasta w miarÚ
postÚpów globalizacji rynków kapitaïowych, a wiÚc ograniczania specyfiki rynków
narodowych. Jest to zwiÈzane z liberalizacjÈ rynków kapitaïowych i poszukiwaniem lokat poza granicami kraju. Z drugiej strony kapitaï miÚdzynarodowy chce
inwestowaÊ w instrumenty o przewidywalnym poziomie ryzyka. Problem ten ze
wzglÚdu na skalÚ kraju oraz otwarty i rynkowy charakter gospodarki zostaï naj79
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wczeĂniej dostrzeĝony w USA, gdzie teĝ najwczeĂniej podjÚto dziaïania na rzecz
jego rozwiÈzania. W krajach Europy dominowaï i dalej dominuje portfelowy typ
inwestora, co stawiaïo kwestiÚ pïynnoĂci wierzytelnoĂci oraz budowanych na ich
podstawie instrumentów na dalszej pozycji. Wraz z wprowadzeniem euro oraz tendencjami globalizacyjnymi na Ăwiecie sytuacja ta zmienia siÚ obecnie bardzo szybko, wymuszajÈc odpowiednie rozwiÈzania w krajach europejskich.
Do podstawowych instrumentów rynku kapitaïowego zaliczamy:
Y hipoteczny list zastawny;
Y komunalne listy zastawne;
Y obligacje banków hipotecznych;
Y papiery wartoĂciowe typu securities.
Hipoteczny list zastawny byï to, historycznie rzecz biorÈc, pierwszy instrument
rynku kapitaïowego. Jego powstanie na ¥lÈsku byïo zwiÈzane z duĝymi potrzebami
kapitaïowymi tamtejszych wïaĂcicieli ziemskich na cele inwestycyjne. Zakïadali oni
Ziemskie Towarzystwa Kredytowe, które gwarantowaïy majÈtkami swoich czïonków hipoteczne listy zastawne – papiery wartoĂciowe sprzedawane na rynku. JednoczeĂnie wierzytelnoĂci byïy zabezpieczone wpisem hipotecznym na konkretnym
majÈtku. Miaï on wiÚc podwójne zabezpieczenie (nadmierne zabezpieczenie).
IdeÚ hipotecznego listu zastawnego do systemu bankowego wprowadziïo Credit
Foncier. W rozwiÈzaniu tym emitentem i gwarantem listu zastawnego jest bank
hipoteczny. List zastawny jest wiÚc w pierwszej kolejnoĂci zabezpieczony na aktywach banku. W przypadku bankructwa banku list jest zabezpieczony dodatkowo
na hipotekach kredytowanych nieruchomoĂci, które nie wchodzÈ do masy upadïoĂciowej (tzw. przywilej upadïoĂciowy). Jest to element, który odróĝnia list zastawny
od innych papierów wartoĂciowych tego typu.
W najbardziej klasycznej postaci hipoteczne listy zastawne stosowane sÈ
wbNiemczech oraz Danii, gdzie majÈ teĝ wysokie udziaïy na rynkach papierów wartoĂciowych. Pomimo duĝego znaczenia istnieje wÈtpliwoĂÊ, czy zaliczyÊ szwedzkie
listy zastawne do tej wïaĂnie grupy ze wzglÚdu na brak przywileju upadïoĂciowego.
List hipoteczny jest wiÚc formÈ obligacji banku hipotecznego zabezpieczonÈ
dodatkowo na pierwotnych wierzytelnoĂciach, bÈdě, jak to interpretujÈ Amerykanie, papierem wartoĂciowym typu securities, z dodatkowym wzmocnieniem jakoĂci
wbpostaci gwarancji banku emitenta.
W przypadku Niemiec caïa procedura oraz wymogi dotyczÈce hipotecznych listów zastawnych oraz banków hipotecznych sÈ szczegóïowo regulowane. Listy hipoteczne emitowane sÈ ze staïymi stopami procentowymi na okresy od 1 roku do
10 lat. Przedmiotem kontroli ze strony nadzoru bankowego, którego staïy przedstawiciel jest rezydentem banku (powiernik – treuhand), jest tzw. wskaěnik pokrycia
(deckungs prinzip) oraz stosunek wartoĂci zastawu do wartoĂci kredytu (LTV).
Listy zastawne muszÈ mieÊ 90% pokrycia w udzielonych kredytach, 10% moĝe stanowiÊ gotówka i warunek ten jest sprawdzany regularnie w banku. Chodzi o wyklu80
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czenie sytuacji, w której relatywnie tanie Ărodki zostanÈ wykorzystane na bardziej
zyskownÈ, ale i ryzykowniejszÈ dziaïalnoĂÊ. Listy zastawne nie mogÈ finansowaÊ
wiÚcej niĝ 60% dïugookresowej wartoĂci nieruchomoĂci, w konsekwencji pozostaïe
Ărodki na sfinansowanie kredytu (do 80% LTV, w szczególnych przypadkach nawet
wiÚcej), muszÈ pochodziÊ z innych ěródeï6.
RozwiÈzania te, w poïÈczeniu z bardzo stabilnÈ politykÈ gospodarczÈ i monetarnÈ w Niemczech, powodowaïy, ĝe hipoteczne listy zastawne byïy i sÈ bardzo chÚtnie
nabywane przez inwestorów, na równi z obligacjami rzÈdowymi. W konsekwencji
niskiego ryzyka i niskich kosztów operacyjnych banki hipoteczne oferujÈ kredyty
hipoteczne o oprocentowaniu przekraczajÈcym oprocentowanie listów zastawnych
o mniej niĝ 1 pkt. proc. Oprocentowanie hipotecznych listów zastawnych jest niskie, na ogóï nie przekraczajÈce 25 punktów bazowych oprocentowania obligacji
skarbowych o porównywalnej zapadalnoĂci.
Ryzyko zwiÈzane z hipotecznymi listami zastawnymi, dosyÊ chÚtnie ukrywane
przez banki niemieckie, wynika z faktu, ĝe nie jest znana szczegóïowa struktura
wierzytelnoĂci zabezpieczajÈcych list. Chodzi tutaj gïównie o kredyty finansujÈce
nieruchomoĂci komercyjne, znacznie ryzykowniejsze od indywidualnych kredytów
mieszkaniowych.
PewnÈ odmianÈ hipotecznych listów zastawnych sÈ komunalne listy zastawne.
RefinansujÈ one poĝyczki komunalne, tj. udzielane gminom na cele publiczne. Nie
majÈ one zabezpieczenia hipotecznego, ale ze wzglÚdu na posiadanie przez gminy
wbNiemczech gwarancji federalnych, ich poziom ryzyka okreĂlany jest bardzo nisko. Komunalne listy zastawne sïuĝÈ teĝ finansowaniu kredytów udzielanych przez
rzÈdy w krajach EU.
Obligacje banków hipotecznych, zwane w Niemczech skryptami dïuĝnymi, finansujÈ tam tÚ czÚĂÊ poĝyczki hipotecznej, której nie moĝna refinansowaÊ poprzez
listy zastawne. Zabezpieczone sÈ tylko na aktywach banku, a wiÚc majÈ wyĝszy
stopieñ ryzyka. W systemie niemieckim, gdzie nie byïo bankructw banków hipotecznych, rynkowa wartoĂÊ tego typu papierów jest bardzo zbliĝona do hipotecznych listów zastawnych.
W systemie amerykañskim obligacje podobnego typu, zwane mortgage bonds, finansujÈ kredyty hipoteczne emitowane przez prywatne banki. Ich zabezpieczeniem sÈ
aktywa banku, a wartoĂÊ rynkowa jest zróĝnicowana w zaleĝnoĂci od reputacji banku.
Hipoteczne papiery wartoĂciowe typu securities sÈ najbardziej znanÈ za granicami postaciÈ instrumentu finansowego powstaïego w USA i uĝywanego na szerokÈ
skalÚ w klasycznej postaci w USA i, w mniejszym zakresie, w Kanadzie. Jest on formÈ sprzedaĝy portfela, czyli jego sekurytyzacji. Sïuĝy do refinansowania kredytów
hipotecznych emitowanych przez banki hipoteczne poprzez instytucje wtórnego
6

Mortgage Bank Act in the Form, Verband Deutscher Hypothekenbanken published on 19 December 1990.
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rynku. Pojedyncze kredyty sÈ zbierane w pule (pools) w sposób majÈcy ograniczaÊ
ryzyko wahañ przepïywu gotówki i sprzedawane w postaci MBS. Istnieje wiele form
konstrukcji puli oraz ewentualnego ubezpieczenia niektórych zwiÈzanych zb nim
ryzyk. Aby zwiÚkszyÊ ich wartoĂÊ rynkowÈ, stosuje siÚ specjalne techniki podnoszenia jakoĂci. Do najczÚstszych naleĝy dzielenie puli na subpule, które kolejno
amortyzujÈ szoki, lub tworzenie dodatkowej puli jako zabezpieczenia przepïywu
gotówki (overcollatoralisation). W konsekwencji tworzone sÈ instrumenty, w których przepïyw gotówki oderwany jest od przepïywów generowanych przez portfele.
Instrumenty te nazywane sÈ instrumentami pochodnymi (derivatives). Ze wzglÚdu
na chÚÊ zainteresowania nimi indywidualnych inwestorów, MBS-y sÈ czÚsto dzielone ibsprzedawane w maïych nominaïach.
Papiery wartoĂciowe typu MBS mogÈ byÊ teĝ tworzone przez instytucje finansowe operujÈce na rynku pierwotnym. Wymagane sÈ wtedy, w zaleĝnoĂci od jakoĂci
portfela, omówione techniki ograniczajÈce ryzyko oraz powoïanie SPV, które musi
byÊ niezaleĝne od instytucji, której wierzytelnoĂci podlegajÈ sekurytyzacji. Odpowiednikiem securities mieszkaniowych sÈ papiery wartoĂciowe tworzone na bazie
wierzytelnoĂci hipotecznych finansujÈcych nieruchomoĂci komercyjne (Fabozzi,
Modigliani, 1996).

5. SEKTOR BANKOWY W FINANSOWANIU SEKTORA
NIERUCHOMO¥CI W POLSCE7
(wspóïautorami tego punktu sÈ Hanna Augustyniak i Krzysztof Olszewski)
Strona pasywna systemu bankowego w Polsce oparta jest na bieĝÈcych depozytach (por. rysunek 1), podczas gdy po stronie aktywnej dominujÈ dïugoterminowe
zobowiÈzania (por. rysunek 2). Zgodnie z danymi KNF aktywa banków powyĝej
5blat stanowiÈ 34,5% sumy bilansowej, natomiast pasywa powyĝej 5 lat okoïo 5,3%.
Takie niedopasowanie stanowi czynnik ryzyka dla sektora bankowego.
W 2011 r. rosïy stopy procentowe zïotowych kredytów mieszkaniowych i na
koniec 2012 r. osiÈgnÚïy okoïo 6,9%, natomiast w 2013 r. stopy zmniejszyïy siÚ
ibwyniosïy na koniec III kwartaïu nieco ponad 5%. Niĝszy byï poziom stóp kredytów
mieszkaniowych walutowych, jednak od 2012 r. byïy one praktycznie nieosiÈgalne
dla gospodarstw domowych.
Bardziej szczegóïowa analiza stóp procentowych, zwïaszcza deflowanych CPI
czy DI (dochodem do dyspozycji, ang. Disposable Income), pokazuje, ĝe stopy realne spadïy, a na kredytach denominowanych w walutach obcych sÈ nawet ujemne.
7
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Rysunek 1. Struktura depozytów w systemie bankowym latach 1996–2012
(stan na 31 grudnia)
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Rysunek 2. Struktura kredytów w systemie bankowym latach 1996–2012
(stan na 31 grudnia)
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Wypïaty kredytów mieszkaniowych i zwiÈzany z tym przyrost zadïuĝenia wbPolsce zwiÈzany byï ze strukturalnym rozwojem rynku, cyklem koniunkturalnym
oraz konsekwencjami Ăwiatowego boomu kredytowego. Udziaï kredytów denominowanych wb portfelu naleĝnoĂci od gospodarstw domowych z tytuïu kredytu
mieszkaniowego od 2010 r. utrzymywaï siÚ na zbliĝonym poziomie okoïo 60%, abna
koniec III kwartaïu 2013 r., wyniósï okoïo 51% (por. rysunki 7 i 8). Pod wpïywem
negatywnych doĂwiadczeñ zwiÈzanych z globalnym kryzysem finansowym, a takĝe
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dziaïañ regulatora, udziaï kredytów denominowanych w kwartalnym przyroĂcie
nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych spadï z maksymalnej wielkoĂci 90%
wbIII kwartaïu 2008br., do poziomu 20% w IV kwartaïu 2010 r., by na koniec 2011br.
Rysunek 3. Stopy procentowe na rynku finansowym w Polsce
w latach 2005–2013
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Rysunek 4. Realne stopy procentowe depozytów GD w Polsce
w latach 2005–2013
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praktycznie wygasnÈÊ. Od poczÈtku 2012 r. notowano stabilizacjÚ, a w 2013 r. nawet zmniejszanie siÚ salda kredytów walutowych (na skutek postÚpujÈcych spïat).
Rysunek 5. Stopy procentowe kredytów mieszkaniowych dla GD w Polsce
w latach 2005–2013
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Rysunek 6. Stopy procentowe kredytów mieszkaniowych dla GD, deflowane
CPI lub D w latach 2004–2012
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Rysunek 7. Struktura walutowa przyrostu naleĝnoĂci od GD z tytuïu kredytu
mieszkaniowego w Polsce (przy staïych kursach) w latach 2004–2013
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Rysunek 8. Struktura walutowa stanu naleĝnoĂci od GD z tytuïu kredytu
mieszkaniowego w Polsce w latach 2003–2013 (stan na I kwartaï)
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Warto podkreĂliÊ fakt, ĝe w statystyce bankowej, podobnie jak dzieje siÚ na
Ăwiecie, zbierane sÈ dane o stanie naleĝnoĂci sektora finansowego od GD z tytuïu
kredytów mieszkaniowych, a nie o faktycznych wypïatach nowych kredytów. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe portfel kredytów ulega naturalnej amortyzacji, to znaczy stare
kredyty sÈ z czasem coraz szybciej spïacane. Wynika to z najczÚĂciej stosowanej
metody spïacania kredytów staïymi ratami. Na poczÈtku dominujÈca czÚĂÊ raty
to spïata odsetek, natomiast po pewnym czasie, gdy kapitaï juĝ w duĝym stopniu
zostaï spïacony, duĝy udziaï w racie ma dalsza spïata kapitaïu. Jest to szczególnie
waĝne przy analizie wypïat kredytów, gdy po wczeĂniejszej silnej akcji kredytowej banki zaczynajÈ udzielaÊ znacznie mniej kredytów. W tym przypadku portfel
kredytów siÚ starzeje, gdyĝ napïywa wzglÚdnie maïo nowych kredytów. Te „stare”
kredyty sÈ spïacane, wiÚc bez przypïywu nowych kredytów saldo kredytów bÚdzie
spadaïo. Wb zwiÈzku z powyĝszym, jedynie rzeczywista zmiana stanu zadïuĝenia
GD, uwzglÚdniajÈca faktyczne wypïaty kredytów mieszkaniowych oraz ich spïaty,
pozwala na dogïÚbnÈ analizÚ wartoĂci nowo udzielanych kredytów. Analiza rocznego szacunku zmiany wypïat brutto kredytów mieszkaniowych wskazuje, ĝe faktycznie spadïy one w 2009 r. w relacji do lat 2007 i 2008, natomiast juĝ od 2010 r.
wykazujÈ one wartoĂci na poziomie Ăredniej z caïego okresu. Struktura przestrzenna kredytów nie ulegïa istotnym zmianom – nadal najwiÚcej wĂród 17bmiast byïo
udzielanych w Warszawie (por. rysunki 10, 11 i 12).
Rysunek 9. Przyrosty kwartalne salda naleĝnoĂci od gospodarstw domowych
z tytuïu caïego kredytu mieszkaniowego po korektach i spïatach
w latach 2005–2013 (w mld zï)
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gdyĝ uwzglÚdnia faktyczne wypïaty kredytów mieszkaniowych oraz ich spïaty.
½ródïo: NBP.
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Rysunek 10. WartoĂÊ nowo wypïaconych kredytów mieszkaniowych, bez
odsetek (wg miejsca udzielenia) w 17 miastach Polski w latach 2005–2013
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Rysunek 11. Struktura przestrzenna kredytu mieszkaniowego w 17 miastach
w Polsce w latach 2005–2013
wartość nowych umów (mld zł)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Warszawa

½ródïo: NBP na podstawie BIK.

88

7 miast

9 miast

reszta Polski

III kw. 2013

I kw. 2013

III kw. 2012

I kw. 2012

III kw. 2011

I kw. 2011

III kw. 2010

I kw. 2010

III kw. 2009

I kw. 2009

III kw. 2008

I kw. 2008

III kw. 2007

I kw. 2007

III kw. 2006

I kw. 2006

III kw. 2005

I kw. 2005

0

Problemy i poglÈdy

7

6
5
4
3
2

Gdańsk

Gdynia

Kraków

Łódź

Poznań

Szczecin

Warszawa

III kw. 2013

I kw. 2013

III kw. 2012

I kw. 2012

III kw. 2011

I kw. 2011

III kw. 2010

I kw. 2010

III kw. 2009

I kw. 2009

III kw. 2008

I kw. 2008

III kw. 2007

I kw. 2007

III kw. 2006

I kw. 2006

0

III kw. 2005

1
I kw. 2005

wartość nowych umów (mld zł)

Rysunek 12. Struktura przestrzenna kredytu mieszkaniowego w 8 miastach
w Polsce w latach 2005–2013
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6. RYZYKA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH DLA BANKÓW
Banki wykazujÈ zïoĝone podejĂcie do ryzyka, co pokazuje analiza dekompozycji
premii za ryzyko kursowe i kredytowe (por. rysunki 13 i 14).
Rysunek 13. Wycena ryzyka przez banki dla nowych kredytów mieszkaniowych
w latach 2004–2013
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Rysunek 14. Wycena ryzyka kredytowego a jego rzeczywisty poziom
oraz udziaï zalegïych kredytów w latach 2005–2012
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W przypadku ryzyka kursowego moĝemy wyróĝniÊ dwie odmienne polityki.
Wbokresie boomu kredytowego, tj. do 2008 r., pomimo rosnÈcego ryzyka deprecjacji zïotego, marĝe na to ryzyko obniĝaïy siÚ. Natomiast po gwaïtownych korektach
kursu (lata 2009–2010), gdy ryzyko to zrealizowaïo siÚ, marĝe zaczÚïy siÚ urealniaÊ.
Tendencja ta byïa kontynuowana wb2011 r. Czynnikiem korzystnym zarówno dla
sektora bankowego, jak i kredytobiorców, byïa ujemna korelacja stóp procentowych
denominowanych oraz kursów walutowych (por. rysunki 13 i 14). Utrzymywaïo
to koszty obsïugi kredytów mieszkaniowych na relatywnie niskim poziomie (por.
rysunki 15 i 16). Jednak w przypadku niektórych generacji kredytów walutowych
koszty ich obsïugi znaczÈco przekroczyïy poziom uwzglÚdniony przy ich udzielaniu
(mierzone relacjÈ aktualnej spïaty do pierwszej spïaty, która byïa podstawÈ kalkulacji wysokoĂci kredytu). Szoki dotyczyïy takĝe kredytów zïotowych, których koszty
obsïugi stopniowo rosïy w 2011 r., jednak nie przekroczyïy poziomu relacji aktualnej
spïaty do pierwszej (por. rysunki 17 i 18). W konsekwencji sytuacja sektora bankowego dotychczas nie pogorszyïa siÚ znaczÈco. Moĝna jednak oczekiwaÊ, ĝe w przypadku gwaïtownych i dïuĝszych szoków kursowych sytuacja ta ulegnie pogorszeniu.
JakoĂÊ portfela kredytów mieszkaniowych8 w najwiÚkszych miastach byïa
zróĝnicowana (por. rysunek 19). Na szoki makroekonomiczne nakïadaïy siÚ silnie
czynniki lokalne (np. bezrobocie, demografia, ceny, spekulacja). Analiza wskazuje,
8
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Rysunek 15. Premia za ryzyka kursowe na kredytach mieszkaniowych
denominowanych a ich rzeczywisty poziom w latach 2004–2013
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CHF/PLN (P. oś)
waluta ważona*/PLN (P. oś)

½ródïo: NBP.

Rysunek 16. Kurs walutowy a koszt pieniÈdza w latach 2002–2013
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½ródïo: NBP.
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ĝe po ustaniu dziaïania szoków jakoĂÊ portfela powracaïa do poprzedniego poziomu.
Bardziej szczegóïowa analiza, przeprowadzona przez KNF, pokazuje jednak dïugookresowy trend pogarszania siÚ jakoĂci portfela, co jest naturalne dla wzglÚdnie nowych portfeli hipotecznych9. Tendencje te utrzymaïy siÚ w 2011 r. Nie ulega jednak
wÈtpliwoĂci, ĝe znaczÈce i dïuĝsze szoki kursowe bÚdÈ prowadziÊ do pogarszania
jakoĂci portfeli poniĝej wskaěników uznawanych za naturalne (2–3%).
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Rysunek 17. Relacja aktualnej spïaty do pierwszej spïaty dla kredytów
mieszkaniowych wbPLN w latach 2006–2012
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½ródïo: NBP.
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Portfel kredytów hipotecznych wykazuje stopniowe pogarszanie jakoĂci w ciÈgu 3–8 lat, abnastÚpnie jej poprawÚ w ok. 10–15 lat. Por. J. aszek, Ryzyko kredytowe a bankowe wymogi ostroĝnoĂciowe, [w:] Ryzyko kredytowe wierzytelnoĂci hipotecznych, modelowanie i zarzÈdzanie, pod
redakcjÈ K. Jajugi i Z. Krysiaka; Credit risk, credit scoring, and the performance of home mortgages, R.B. Avery i in. (Federal Reserve Bulletin, July 1996).
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Rysunek 18. Relacja aktualnej spïaty do pierwszej spïaty dla kredytów
mieszkaniowych denominowanych w CHF w latach 2006–2012
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Uwaga: do obliczeñ przyjÚto kredyt w wysokoĂci 200 tys. zï przeliczony na CHF, ze staïÈ marĝÈ plus
Ăredni kwartalny LIBORCHF 3M oraz 20-letniÈ amortyzacjÈ; spïata w staïych ratach.
½ródïo: NBP.

Rysunek 19. Kredyty mieszkaniowe zalegïe 91–180 dni w 16 miastach
wbPolsce w latach 2005–2011
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½ródïo: NBP na podstawie BIK.
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Ryzyko utraty czÚĂci wartoĂci zabezpieczenia zwiÈzane z deprecjacjÈ zïotego,
zrealizowaïo siÚ w wiÚkszym zakresie w latach 2011 i 2012 niĝ w 2010 r. (por.
rysunki 18 i 19). Pokazuje to, na przykïadzie Warszawy, analiza szacunkowych
wskaěników LTV dla kolejnych kohort kredytów zïotowych i denominowanych
wbCHF. Ryzyko to zrealizowaïo siÚ takĝe w 6 najwiÚkszych miastach, dla których
wskaěnik LTV, przy najbardziej zagroĝonych generacjach kredytów z lat 2007
ib2008, przekroczyï lub zbliĝyï siÚ do 100%, co prezentujÈ rysunki 20–23.
Rysunek 20. LTV kohort kredytów PLN w latach 2004–2012
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Uwaga: do obliczeñ przyjÚto 20% udziaï wïasny kredytobiorców.
½ródïo: NBP, GUS.

Rysunek 21. LTV kohort kredytów w CHF przeliczonych na PLN
w latach 2004–2012
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Uwaga: do obliczeñ przyjÚto 20% udziaï wïasny kredytobiorców.
½ródïo: NBP, GUS.
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Rysunek 22. TDR kohort kredytów PLN w latach 2004–2012
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½ródïo: NBP, GUS.

Rysunek 23. TDR kohort kredytów w CHF przeliczonych na PLN
w latach 2004–2012
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95

Bezpieczny Bank
4(53)/2013

Rysunek 24. Koszty i zyski kapitaïowe ibodsetkowe z inwestycji
wbmieszkania finansowane kredytem zïotowym w latach 2004–2012
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½ródïo: NBP, GUS.

Rysunek 25. Koszty i zyski kapitaïowe ibodsetkowe z inwestycji
wbmieszkania finansowane kredytem CHF w latach 2004–2012
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½ródïo: NBP, GUS.

Gïównym czynnikiem wpïywajÈcym na podaĝ kredytów mieszkaniowych, poza
dostÚpnoĂciÈ kapitaïu i uwarunkowaniami regulacyjnymi, jest ich zyskownoĂÊ.
Szacunkowa zyskownoĂÊ10 mieszkaniowych portfeli kredytowych w 2011 r., po10
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Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe zyskownoĂÊ jest szacunkowa oraz ĝe uwzglÚdnia jedynie koszty finansowe,
lecz nie uwzglÚdnia wszelkich innych kosztów operacyjnych, które ponoszÈ banki.
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dobnie jak w 2010 r., pozostawaïa na umiarkowanym poziomie. Jednak zyskownoĂÊ
kredytów denominowanych byïa znacznie wyĝsza niĝ kredytów zïotowych (por.
rysunki 26 i 27). Tïumaczy to presjÚ banków na udzielanie kredytów walutowych,
pomimo istotnych zawirowañ na miÚdzynarodowym rynku finansowym oraz znacznego ryzyka kursowego, które mogïo przeïoĝyÊ siÚ na ryzyko niespïacania kredytu.
Dopiero ostrzeĝenia ze strony KNF oraz silniejsza percepcja ryzyka przez banki
spowodowaïy, ĝe przestaïy one udzielaÊ kredytów denominowanych.
Mimo ĝe udziaï minimalnego wymaganego kapitaïu przy kredytach walutowych
byï trochÚ wyĝszy niĝ w przypadku kredytów zïotowych, szacunkowa zyskownoĂÊ
(szacunkowe ROE) kredytów walutowych byïa i pozostaje okoïo dwukrotnie wyĝsza. Na tÚ istotnÈ róĝnicÚ wpïywa znacznie wyĝsza skorygowana marĝa odsetkowa11 dla kredytów denominowanych wb walutach obcych niĝ dla zïotowych. ROE
obliczone jest jako stosunek skorygowanej marĝy odsetkowej na kredytach mieszkaniowych do minimalnego wymaganego kapitaïu wïasnego12. W przypadku kredytów walutowych istotnÈ pozycjÈ generujÈcÈ dochody jest efekt zamkniÚcia pozycji walutowej13, która istotnie podnosi skorygowanÈ marĝÚ odsetkowÈ. ZaznaczyÊ
trzeba, ĝe odpisy z tytuïu zïych kredytów w przypadku kredytów walutowych sÈ
mniejsze niĝ w przypadku kredytów zïotowych. Dodatkowym ěródïem dochodów
dla banku jest przewalutowanie kredytów przy udzielaniu ich klientom, jak ibpodczas ich spïacania przez klientów (por. rysunek 28).

11

12

13

Skorygowana marĝa odsetkowa to wynik dodawania wszelkich dochodów oraz odjÚcia wszystkich kosztów finansowych. Efektywny koszt finansowania zostaï obliczony na podstawie
3-miesiÚcznej stopy WIBOR oraz LIBOR przez dodanie szacunkowych kosztów zwiÈzanych
zbtÈ operacjÈ. ObciÈĝenie kredytów odpisami wynika z wystÚpowania kredytów zagroĝonych lub
kredytów zbutratÈ wartoĂci. Efekt zamkniÚcia pozycji walutowej oraz efektywne oprocentowanie
kredytów pochodzi z opracowania Raport o stabilnoĂci systemu finansowego. Lipiec 2012 r. NBP,
2012.
Minimalny wymagany kapitaï wïasny oszacowany jest na podstawie szacunków LTV (dane AMRON) oraz wymogów kapitaïowych dla kredytów mieszkaniowych ustalonych przez KNF w nastÚpujÈcy sposób: Wymagany kapitaï wïasny wynosi 8% udzielonego kredytu. Jednak gdy LTV
jest poniĝej 50%, wymagany kapitaï przy kredycie zïotowym mnoĝony jest przez 35% (wynosi
wiÚc 2,8%), natomiast w przypadku kredytu walutowego mnoĝony jest przez 75% (wynosi wiÚc
6%). Gdy LTV jest wyĝsze niĝ 50%, wymagany jest peïny wymagany kapitaï wïasny, to znaczy
8% caïego udzielonego kredytu. Na podstawie salda kredytów zïotowych oraz walutowych oraz
wiedzy o rozkïadzie kredytów wedïug przedziaïów LTV (raport AMRON SARFIN) poniĝej lub
powyĝej 50%, obliczyÊ moĝna ïÈczny udziaï wymaganego minimalnego kapitaïu. Wymagany
kapitaï wïasny w przypadku kredytów zïotowych wynosiï od 6,5% do 7% portfela kredytowego,
natomiast wymagany kapitaï wïasny przy kredytach walutowych byï bardzo zbliĝony do 7,5%
udzielonego kredytu.
Opis tej operacji znajduje siÚ w Raporcie o stabilnoĂci systemu finansowego. Lipiec 2011 r. NBP,
2011.
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Rysunek 26. Szacunkowa zyskownoĂÊ kredytów mieszkaniowych dla banków
wbPolsce na kredytach zïotowych w latach 2008–2012

Uwaga: finansowe przychody i koszty zwiÈzane z portfelem kredytów mieszkaniowych.
½ródïo NBP na podstawie AMRON, SARFIN.

Rysunek 27. Szacunkowa zyskownoĂÊ kredytów mieszkaniowych dla banków
wbPolsce na kredytach walutowych w latach 2008–2012
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Uwaga: finansowe przychody i koszty zwiÈzane z portfelem kredytów mieszkaniowych.
½ródïo NBP na podstawie AMRON, SARFIN.
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Rysunek 28. Szacunkowa zyskownoĂÊ dla banków w Polsce z tytuïu
udzielania i spïaty kredytów w walutach w latach 2004–2012
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½ródïo: NBP.

Sïowa kluczowe: rynek nieruchomoĂci, sektor finansowy, instrumenty rynku kapitaïowego, kredyt hipoteczny, finansowanie sektora nieruchomoĂci.

Abstract
This article focuses on the relationship between the housing market and the
banking system. The financing of the real estate market, especially that of the
housing market is based on the banking system. Such a situation resulted partly
from political reasons and can be found in many countries. Because in Poland owner occupied housing is supported by housing policy and also with tax incentives, it
grew and became very important for the financial sector. The central bank on the
other hand, has a significant impact on the financial system and on the housing
market by setting interest rates. This article therefore presents the evolution of
the financing of real estate and shows how the central bank influences the market.
Moreover, issues related to foreign denominated loans are discussed.
Key words: real estate market, financial sector, capital market instruments, mortgage,
real estate market financing.
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