
I stotnie zatem rozszerzy się krąg
emitentów listów zastawnych.
W przeszłości i dzisiaj jeszcze przy-

wilej ten mają jedynie specjalistyczne
banki hipoteczne i instytucje prawa pu-
blicznego (banki z sektora kas oszczęd-
nościowych, publiczne instytucje kre-
dytu majątkowego i niektóre banki
realizujące specjalne zadania), które
dysponują wystarczającym wolumenem
zabezpieczonych hipotecznie kredytów
na finansowanie nieruchomości lub
gwarantowanych przez państwo poży-
czek komunalnych.

Listy zastawne mają w Europie długą,
bo liczącą ponad 230 lat historię. Ich na-

rodziny wiążą się z nadaniem w 1769 r.
przez króla Prus Fryderyk Wielkiego du-
żym właścicielom ziemskim prawa
do emisji papierów dłużnych zabezpie-
czonych hipotekami na gruncie - w ce-
lu pozyskania tanich środków finanso-
wych na rozwój ich majątków. Od tego
czasu w Niemczech systematycznie po-

szerzano i ulepszano podstawy prawne
emisji listów zastawnych.
Z czasem papiery te odniosły duży, mię-
dzynarodowy sukces. W minionych
dziesięcioleciach coraz więcej zagra-
nicznych inwestorów nabywało nie-
mieckie listy zastawne, widząc w nich
bezpieczny instrument lokowania
na dłuższy okres wolnych środków fi-
nansowych. Równolegle niemieccy
emitenci listów zastawnych zwiększyli
swoje zaangażowanie w finansowaniu
za granicą nieruchomości, głównie tych
o przeznaczeniu gospodarczym. Z dru-
giej strony, wiele krajów europejskich
stworzyło rozwiązania prawne umożli-
wiające emisję własnych listów zastaw-
nych lub podobnych pod względem
bezpieczeństwa papierów dłużnych

(covered bonds) jako dogodnego in-
strumentu refinansowania kredytów
na inwestycje mieszkaniowe i zakup ko-
mercyjnych nieruchomości. Nasilenie
tych procesów nastąpiło po 1995 r., kie-
dy 13 krajów wprowadziło do swego
systemu finansowego listy zastawne.
W grupie tych krajów znajduje się rów-

nież Polska, która w 1997 r. przyjęła
ustawę o listach zastawnych i bankach
hipotecznych. 

Wzorem dla przyjętych rozwiązań
prawnych w zakresie listów zastawnych
w wielu krajach europejskich były od-
powiednie ustawy niemieckie. Warto
podkreślić, że te instrumenty finanso-
we uwzględnione zostały przez kilka
dyrektyw unijnych. Najważniejszą, do-
tyczącą listów zastawnych, jest dyrek-
tywa w sprawie wspólnych lokat w pa-
piery wartościowe z 1988 r. 
Główną zaletą listów zastawnych jest to,
że kredytobiorcy o dobrym standingu
i dysponujący odpowiednimi zabezpie-
czeniami mogą uzyskać od ich emiten-
tów kredyt lub pożyczkę na korzystnych
warunkach. Jednocześnie listy zastaw-
ne stanowią dla inwestorów bardzo bez-
pieczną, bo obarczoną niskim ryzykiem,
formę inwestowania pieniędzy. Obec-
nie listy zastawne występują w 22 kra-
jach europejskich: w Austrii, Bułgarii,
Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Gre-
cji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Li-
twie, na Łotwie, w Niemczech, Norwe-
gii, Polsce, Portugalii, Rosji, Szwecji,
Rumunii, Słowacji, Szwajcarii i na Wę-
grzech. Jednym z ostatnich krajów jest
Rosja, w której do Rewolucji Paździer-
nikowej w 1917 r. funkcjonowały papie-
ry dłużne, bardzo podobne do niemiec-
kich hipotecznych listów zastawnych. 
W większości tych krajów prawo emisji
mają wyłącznie banki specjalistyczne,
a banki uniwersalne tego typu przywi-
leju są zasadniczo pozbawione.

Wolumen wszystkich listów zastawnych
na europejskich rynkach kapitałowych
pod koniec 2003 r. wynosił 1515 mld
euro i był o 40 proc. wyższy niż pod ko-
niec 1995 r. Największy udział w tym
rynku mają niemieckie listy zastawne,
na które przypada ponad 2/3 wszyst-
kich będących w obiegu. Na kolejnych
miejscach znajdują się: Dania, Francja,
Szwecja i Hiszpania.
Jeszcze bardziej przez Niemcy jest zdo-
minowany rynek jumbo-covered-bonds
(listy zastawne emitowane w wielomi-
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Przed rozwojem
W Niemczech w po∏owie 2005 roku wejdzie w ˝ycie ustawa
o listach zastawnych, przyznajàca prawo emisji tych
papierów tak˝e bankom uniwersalnym. Pod warunkiem
wszak˝e, i˝ spe∏niaç one b´dà okreÊlone wymogi jakoÊci.

WOJCIECH GOSTOMSKI

Niemcy 72,4

Pozosta∏e kraje 1,2

Austria 0,5

Luksemburg 0,9

Irlandia 3

Francja 8,6

Hiszpania 13,4
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lionowych pakietach i będące przedmio-
tem stałego obrotu na rynku wtórnym,
co zapewnia im wysoką płynność). Ry-
nek tych papierów wzrósł z 25 mld eu-
ro w 1995 r. do 570 mld euro w kwiet-
niu 2004 r. – 72,4 proc. tych papierów
stanowią niemieckie listy zastawne.

Podstawą emisji listów zastawnych
w Niemczech obecnie są trzy różne usta-
wy. Prywatne specjalistyczne banki hi-
poteczne emitują hipoteczne i publiczne
listy zastawne na podstawie ustawy
o bankach hipotecznych (Hypotheken-
bankengesetz – HBG). Instytucje kredy-
towe prawa publicznego (głównie ban-
ki krajów związkowych – Landesbanken
i komunalne kasy oszczędnościowe) - pu-
bliczne listy zastawne na mocy ustawy
o publicznych listach zastawnych (Öffen-
tliche Pfandbriefgesetz – ÖPG), a pod-
stawą emisji listów zastawnych zabez-
pieczonych hipoteką na statkach jest
ustawa o bankach okrętowych (Schiffs-
bankengesetz – SchBkG). Nowa ustawa
o listach zastawnych, która wkrótce wej-
dzie w życie, zastąpi trzy powyższe
(HBG, ÖPG i SchBkG). Nie tylko ujedno-
lici ona podstawy prawne emisji w Niem-
czech listów zastawnych, ale również
zniesie uprzywilejowanie specjalistycz-
nych banków hipotecznych i instytucji
kredytowych prawa publicznego w za-
kresie emisji tych papierów. Oznacza to,
że od połowy 2005 r. listy zastawne bę-
dą mogły być emitowane także przez
banki uniwersalne, które dysponować
będą odpowiednią pulą zabezpieczonych
należności na ich pokrycie.
Z projektem ustawy wprowadzającym tak
istotne zmiany w dziedzinie emisji listów
zastawnych wystąpiło Ministerstwo Fi-
nansów, które dąży do stworzenia wszyst-
kim bankom jednakowych warunków
w zakresie refinansowania ich kredytów
emisją listów zastawnych. Utrzyma-
na przy tym zostanie wysoka jakość nie-
mieckich listów zastawnych, która do-
tychczas decydowała o ich silnej pozycji
na międzynarodowych rynkach pokry-
tych papierów dłużnych. Służą temu nor-
my jakościowe, które muszą spełnić emi-
tenci i listy zastawne. W świetle
projektowanej ustawy emisja listów za-
stawnych wymaga uzyskania przez bank
specjalnej licencji od władz nadzoru
nad instytucjami finansowymi. Warun-
kiem jej otrzymania jest spełnienie nastę-
pujących wymagań:
● kapitał podstawowy banku wynosi co
najmniej 50 mln euro,
● bank posiada zezwolenie na udziela-
nie kredytów,

● bank dysponuje odpowiednimi regu-
lacjami i instrumentami w zakresie za-
rządzania ryzykiem kredytowym i ry-

zykiem związanym z emisją listów
zastawnych, 
● ze strategii banku wynika, iż emisja li-
stów zastawnych będzie odbywać się
systematycznie i posiada on niezbędne
do tego struktury organizacyjne.

Znajdujące się w obiegu listy zastawne
muszą być w pełni pokryte należnościa-
mi bankowymi z tytułu udzielonych
kredytów lub pożyczek. Wymóg pełne-
go pokrycia dotyczy też odsetek od li-
stów zastawnych – ich pokryciem są od-
setki od kredytów lub pożyczek,
na podstawie których zostały wyemito-

wane. Służące jako pokrycie listów kre-
dyty i pożyczki muszą być zapisane
w specjalnym rejestrze pokrycia. W wy-
padku upadłości banku-emitenta listów
zastawnych wierzyciele listów są zaspa-
kajani w pierwszej kolejności z akty-
wów wpisanych do rejestru pokrycia.
Nad właściwym pokryciem listów za-
stawnych czuwa powiernik, który jest
powoływany dla każdego emitenta tych
papierów przez władze nadzoru finan-
sowego. 
Pod rządami nowej ustawy o listach za-
stawnych zapewne zmieni się struktura

ich emitentów. Znaczącymi emitentami
będą nadal prywatne banki hipoteczne.
Obecnie grupa ta liczy (wraz z dwoma
bankami okrętowymi) 19 instytucji kre-
dytowych. Ich liczba zapewne się zmniej-
szy, ponieważ niektóre z nich zostaną włą-
czone do banków uniwersalnych (swoich
matek), które same będą mogły emito-
wać. Dużymi emitentami będą banki mie-
szane, które łączą operacje banku uniwer-
salnego z operacjami banku hipotecznego.
Tymi bankami są: Hypovereinsbank, Eu-
rohypo, Hypo Real Estate Bank (HREB),
DZ Bank i Deutsche Postbank.
Znaczenie emisji listów zastawnych wzro-
śnie dla 10 Landesbanków (banków kra-
jów związkowych), które od lipca 2005
r. nie będą już mogły korzystać z nieogra-
niczonych gwarancji swoich właścicieli
i w związku z tym muszą liczyć się ze
wzrostem kosztów niepokrytego refinan-
sowania się poprzez rynek kapitału.
Oczekuje się, że wzrośnie liczba kas
oszczędnościowych emitujących listy
zastawne (w 2004 r. grupa ta liczyła 10
instytucji kredytowych). Emisją listów
są zainteresowane przede wszystkim
największe niemieckie kasy oszczędno-
ściowe.
Banki spółdzielcze zasadniczo są za ma-
łe, aby emisja listów zastawnych dla nich
mogła być rentowna. Jednak będą one
nadal miały dostęp do listów zastawnych
poprzez trzy banki hipoteczne należące
do spółdzielczego sektora bankowego:
DG Hyp, Münchener Hypothekenbank
i Westfälische Landschaft.

Nowymi emitentami listów zastawnych
będą zapewne banki uniwersalne, któ-
re dysponują odpowiednio zabezpieczo-
nymi aktywami na pokrycie listów. Re-
gulacje prawne umożliwiają im
pozyskiwanie długoterminowego kapi-
tału na korzystnych warunkach, z cze-
go zapewne wiele instytucji skorzysta.
Banki uniwersalne z czasem mogą stać
się bardzo znaczącą grupą emitentów li-
stów zastawnych.
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POKRYCIE LISTÓW ZASTAWNYCH

Rodzaj listów zastawnych Dopuszczalne pokrycie
Hipoteczne listy zastawne Kredyty zabezpieczone hipotekà (d∏ugiem gruntowym) udzielone 

kredytobiorcom z krajów UE i innych krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub Szwajcarii

Publiczne listy zastawne Po˝yczki dla instytucji publicznych krajowych i instytucji publicznych
z innych krajów UE, Szwajcarii, USA, Kanady, Japonii i innych krajów 
OECD oraz po˝yczki dla mi´dzynarodowych banków inwestycyjnych 
(EBOR, Bank Âwiatowy itp.)

Okr´towe listy zastawne Po˝yczki na zakup statków i dla przemys∏u okr´towego zabezpieczone 
hipotekà na statkach
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