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LL isty zastawne to instrument istniejący 
w polskim prawodawstwie, acz przy-
pisany wyłącznie do specjalistycz-

nych banków. Aż trzech w polskiej rzeczy-
wistości. Jednak ani Śląski Bank Hipoteczny, 
ani BPH Bank Hipoteczny, ani też BRE Bank 
Hipoteczny nie były dotychczas istotnymi 
emitentami. Np. BPH Bank Hipoteczny po-
zyskał ok. 960 mln zł, BRE Bank Hipoteczny 
– ok. 810 mln zł, tymczasem cały rynek kre-
dytu hipotecznego to ponad 110 mld zł.
To może się jednak zmienić. Według danych 
Narodowego Banku Polskiego w paździer-
niku 2007 r. po raz pierwszy wartość udzie-
lonych kredytów była wyższa od wartości 
depozytów – one wynosiły 246,997 mld zł, 
zaś kredyty – 248,838 mld. A pieniądz zdro-
żał. W komentarzach pojawiły się sugestie, 
że banki muszą w inny sposób pozyskać go 
z rynku, by sfinansować dalsze zapotrzebo-
wanie na pożyczki. Jeśli tendencja podnosze-
nia stóp procentowych się utrzyma, pieniądz 
może okazać się nieciekawie drogi. Czy zatem 
banki odwołają się do rynku kapitałowego?
Rynek listów zastawnych może w nadcho-
dzących latach okazać się znacznie bardziej 
interesujący niż dotychczas. Zwłaszcza że wa-

runki dla jego rozwoju wydają się obecnie 
atrakcyjne. Z jednym wszakże zastrzeżeniem: 
czy rzeczywiście listy zastawne znajdą nabyw-
ców, bo po kryzysie hipotecznym w Stanach 
Zjednoczonych mogą być oni nieufni wobec 
papierów zabezpieczanych hipoteką.

MNIEJ WYKLUCZONYCH, 
WIĘKSZY POPYT
Według badania Instytutu Rozwoju Gospo-
darczego Szkoły Głównej Handlowej, w Pol-
sce zmniejsza się odsetek wykluczonych 
z rynku kredytowego (czyli osób, które miały-
by kłopoty, by zaciągnąć pożyczkę i dzięki niej 
związać koniec z końcem), w tym z – rynku 
kredytów hipotecznych. O ile w 2000 r. wy-
nosił on 61,4 proc., a jeszcze w 2006 r. – po-
nad 50 proc., to już w 2007 r. zmalał skokowo 
do 37,2 proc. Jednocześnie IRG SGH progno-
zuje, że stosunek kredytów mieszkaniowych 
do PKB wzrośnie z 7,3 proc. w ub.r. do przy-
najmniej 16 proc. w roku 2015 (w wersji 
pesymistycznej, określanej jako scenariusz 
kontynuacji) lub nawet do 24 proc. w scena-
riuszu dynamicznym. Gospodarka rośnie, na-
wet jeśli – jak mówił w Sejmie, przedstawiając 
budżet, minister finansów Jacek Rostowski 

– „górny punkt cyklu koniunkturalnego mamy 
za sobą. Wchodzimy w fazę nieco wolniejsze-
go wzrostu, ale spadek będzie łagodny”.
Analiza SWOT dla polskiego rynku kredyto-
wego przedstawiona przez IRG SGH wska-
zuje m.in. jako mocne strony właśnie wzrost 
gospodarczy i rosnące dochody, wzmacnia-
jącego się złotego i infrastrukturę kredytową. 
Jako szanse wymienia spadające bezrobocie, 
korzystną strukturę demograficzną, przyję-
cie euro czy duży odsetek gospodarstw do-
mowych bez obciążeń hipotecznych. Słabe 
strony to m.in. system podatkowy niesprzyja-
jący kredytobiorcom czy nieodpowiednia an-
tycyklowa polityka podatkowa, zagrożenia 
– to choćby zwyżkujące ceny nieruchomości 
w Polsce i rosnąca liczba gospodarstw domo-
wych z problemami w obsłudze długu. Jeśli 
doszłoby do realizacji zapowiedzi rządu i po-
tanienia dostępu do rynku mieszkaniowe-
go – dzięki uproszczeniu prawa i zwiększe-
nia w ten sposób podaży chociażby działek 
budowlanych – to, jeśli nie zdarzy się żaden 
gwałtowny kryzys, związany np. z za póź-
nym ograniczaniem długu publicznego (choć 
Rada Ministrów zapowiada jego zmniejsze-
nie o 4–7 pkt proc. w perspektywie czterolet-
niej), rynek kredytowy będzie się rozwijał.

DOSTRZEŻONY INSTRUMENT
Jak może wyglądać odwołanie się instytucji 
finansowych do rynku kapitałowego?
– Pierwszym symptomem tego, że banki po-
szukują pieniądza, jest podwyżka oprocen-
towania depozytów. Gdzieś musi się spotkać 
popyt z podażą. Wygląda na to, że prace nad 
emisją papierów, które były prowadzone 
dość niespiesznie, teraz przyspieszyły – mówi 
Andrzej Wolski, dyrektor generalny Związku 
Banków Polskich.
Przy tym trudno zakładać, że trzy istniejące 
banki hipoteczne obsłużą dynamicznie roz-
wijającą się akcję kredytową. Możliwości są 
dwie – powstanie więcej specjalistycznych 
banków hipotecznych albo też prawo emi-
sji zostanie rozszerzone. Na tę drugą możli-
wość wskazuje nowy rząd.
Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury 
w rządzie Donalda Tuska, mówił – w połowie 
listopada w „Gazecie Wyborczej” – o projekcie 
ustawy ułatwiającej inwestycje budowlane. 
Odwoływał się do pomysłów poprzednika, 
Mirosława Barszcza. W projekcie tym m.in. 
zapisano rozszerzenie możliwości emisji listów 
zastawnych na banki uniwersalne, a nie tylko – 
jak to jest obecnie – na hipoteczne. Grabarczyk 
pozytywnie wypowiedział się o tej propozycji, 
uznając ją za dobry sposób dostarczenia tym 
instytucjom dużego kapitału do dalszej akcji 
kredytowej. Czy tak się stanie, nie wiadomo, 
interesujące jest jednak to, że zauważono zna-
czenie rynku kapitałowego dla finansowania 
rozwoju budownictwa. Powstaje też pytanie, 

Popyt na kredyty mieszkaniowe rośnie i jeśli nawet nieco 
osłabnie, to zapotrzebowanie na mieszkania jest i będzie 
duże. Z czego zatem banki je sfi nansują? 
Czas na skorzystanie z nowego instrumentu.

ANNA LACH

Czas na listy 
zastawne?

PROFESOR LESZEK PAWŁOWICZ

Gdańska Akademia Bankowa

To możliwe, że banki będą chciały sfi nansować część kredytów mieszkanio-
wych z emisji listów zastawnych, z tego względu, że pieniądz jest coraz droż-
szy. Sądzę przy tym, że choć obecnie kredyty przeważają nad depozytami, 
to relacja ta może zrównać się pod koniec przyszłego roku. Listy zastawne 
znalazłyby nabywców, gdyby było przekonanie, że mają one wartość. Istnie-
je bowiem ryzyko, że byłyby tak samo postrzegane jak inne papiery bazujące 
na wartości hipoteki, które tę wartość utraciły. Jeśli chodzi o rynek światowy – w kwietniu przyszłe-
go roku zobaczymy, co znajduje się w bilansach banków. Teraz nikt nikomu nie wierzy, nie wiado-
mo, kto co ma i ile to jest warte.
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czy taka zmiana będzie wystarczająca, czy też 
będzie tylko zmianą kosmetyczną.
– Dotychczasowe doświadczenia banków hi-
potecznych wyraźnie pokazują, że koniecz-
ne są zmiany w konstrukcji listów zastaw-
nych. Dodatkowo warto zauważyć, że już 
dzisiaj banki mają różnorodne możliwości 
pozyskiwania środków pod zabezpieczenie 
m.in. portfeli hipotecznych – mówi Tomasz 
Gryn z departamentu rozwoju biznesu hipo-
tecznego ING Banku Śląskiego. – Pierwszym 
krokiem do budowania jakichkolwiek instru-
mentów refinansowania portfeli hipotecz-
nych jest standaryzacja produktów hipotecz-
nych. Dotyczy to zarówno zasad udzielania 
kredytów, jak i zasad oceny wartości nieru-
chomości tak, aby inwestorzy mieli czytelny 
obraz zabezpieczeń papierów, które kupują, 
nie tylko na dzień zakupu, ale również w ko-
lejnych latach. Reasumując – będzie to krok 
w dobrym kierunku, ale na pewno nie nale-
ży oczekiwać od tego instrumentu jakiejś ra-
dykalnej poprawy na rynku wtórnego finan-
sowania wierzytelności hipotecznych.
Na dobre intencje ministra infrastruktury, ale 
niewystarczające do tego, by ożywić szeroko 
pojęty rynek długu zabezpieczonego hipoteką, 
wskazuje też Elżbieta Ratajczak, dyrektor ds. 
Banku Hipotecznego Banku BPH: – Potencjal-
ny rozwój rynku papierów zabezpieczonych hi-
poteką jest bardzo duży. Sekurytyzacja portfeli 
kredytów mieszkaniowych ze względów praw-
no-podatkowych jest aktualnie trudna, wręcz 
niemożliwa do przeprowadzenia – podkreśla. 
Dyrektor Ratajczak wskazuje, że obniżająca się 
płynność sektora bankowego niejako wymusi 
poszukiwanie nowych rozwiązań. – Dalszy roz-
wój działalności na rynku kredytów mieszka-
niowych powinien być zatem uwarunkowany 
możliwościami pozyskiwania długotermino-
wych środków pod tę działalność z rynku ka-
pitałowego – listy zastawne lub sekurytyzacja. 
Listy zastawne, które zgodnie z obowiązującą 
ustawą mogą być emitowane tylko przez banki 
hipoteczne, które, z kolei, są własnością ban-
ków uniwersalnych, stwarzają aktualnie jedy-
ną możliwość pozyskiwania środków długoter-
minowych – dodaje Elżbieta Ratajczak.
Minister infrastruktury jest prawnikiem, 
co dla porządkowania rynku mieszkaniowe-
go i jego upraszczania może być zaletą. Cie-
kawe zatem, jak przebije się przez dotych-
czasowe niemożności czy absurdy prawne.

KUP PAN... ZASTAW
List zastawny przy obecnej jego konstrukcji jest 
bezpiecznym papierem, tyle że go prawie nie 
ma. A jeszcze w 2000 r. specjaliści grupy BRE 
przewidywali, że w roku 2005 polski rynek li-
stów zastawnych będzie miał wartość ok. 20 
mld zł. Teraz jednak, jeśli wymuszono by roz-
wój tej formy finansowania, trzeba będzie zna-
leźć nabywców. Chociażby na giełdzie.

Listy zastawne BRE Banku Hipotecznego już 
w 2003 r. trafiły na CeTO, ale było to trochę 
wyjście przed szereg, choć oczywiście ówcze-
snej inicjatywie nie można postawić jakiego-
kolwiek zarzutu: po prostu było za wcześnie. 
– To wspaniały instrument, bardzo dobrze na-
dający się do obrotu na giełdzie – uważa pre-
zes warszawskiego parkietu, Ludwik Sobo-
lewski. W końcu przedwojenna warszawska 
giełda lubiła listy zastawne. – Skorzysta cały 
rynek finansowy – podkreśla Andrzej Wolski.
Nie brakuje opinii, że list zastawny to papier 
pośredni między akcjami a obligacjami skarbo-

wymi, z zainteresowaniem zatem przyjmą go 
nawet inwestorzy indywidualni, kupujący cho-
ciażby fundusze inwestycyjne bazujące na dłu-
gu hipotecznym lub lokujące w nim część port-
fela. Poza funduszami inwestycyjnymi są też 
OFE, które mają możliwość lokowania w listy 
zastawne, tyle że tego nie robią – choć po-
trzebna im jest dywersyfikacja inwestycji. No-
towania giełdowe listów zastawnych mogłyby 
to uprościć, bo dawałyby wycenę rynkową.
Jest jednak drobne ale: co z ryzykiem? Profesor 
Leszek Pawłowicz zwraca uwagę, że amery-
kańscy emitenci długu bazującego na hipotece 
sprzedali ryzyko w wielu krajach. A teraz koszty 
pokrywają z inflacji. Jednocześnie Fed zamiast 
podwyższać – obniża stopy, co utrzymuje do-
stęp do kredytu i utrudnia gwałtowny spadek 
cen nieruchomości, czyli – spadek wartości za-
bezpieczenia długu hipotecznego. Czy w Polsce 
w razie kryzysu polityka Rady Polityki Pienięż-
nej byłaby podobna? Bieżące decyzje wskazu-

ją, że niekoniecznie. – Polski rynek jest mały, 
więc nawet dla dywersyfikacji ktoś może kupić 
listy zastawne. Przy czym problem z nimi jest 
taki, że to nie są na bieżąco wyceniane papiery 
w tym sensie, że nie ma bieżącej wyceny nieru-
chomości – podkreśla profesor Pawłowicz.
Na polskim rynku nie ma jednak firm nieban-
kowych emitujących obligacje na pokrycie kre-
dytów. Ponadto – o czym świadczą losy Reko-
mendacji S – badanie ryzyka przez nadzór jest 
bardziej dogłębne. Dlatego też jednym z klu-
czowych czynników powodzenia większych 
emisji listów zastawnych – czy to wyłącznie 

w dotychczasowej formie, czy to w wersji roz-
szerzonej na banki uniwersalne – może być 
ocena ryzyka. – Sygnały płynące zza oceanu 
to bardzo jednoznaczny znak dla nadzorów, 
że w instrumentach finansowych musi być ja-
sno wskazane ryzyko. Nawet jeśli byłaby to ob-
ligacja śmieciowa. Kryzys, który obserwujemy, 
został spowodowany tym, że te ryzyka były 
gdzieś poukrywane, sprzedawano je nabyw-
com. Na tym wszystkim stawiały stempel fir-
my ratingowe, które – jak się okazało – nie do-
szacowały go. Zatem jeśli polski rynek będzie 
się odważnie rozwijać, nie mam wątpliwości, 
że będzie to główny cel zainteresowania nad-
zoru – podkreśla Andrzej Wolski.
Szanse są. Jak zwykle w takich przypadkach 
podstawową kwestią jest to, jak ich nie zmar-
nować i – chociażby – nie utopić w marnych 
przepisach.

Autorka jest dziennikarzem PAP

LUDWIK SOBOLEWSKI

prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Kilka lat temu listy zastawne nie bardzo opłacały się emitentom. Nie moż-
na było zaproponować takiego oprocentowania, które z jednej strony za-
chęcałoby do kupna, a z drugiej dawało także zarobić emitentowi. Poza tym 
jednak jest to wspaniały instrument, bardzo dobrze nadający się do obrotu 
na giełdzie, bezpieczny. W Polsce przyjęto konserwatywny model niemiecki, 
że tylko wyspecjalizowane banki mogą emitować listy zastawne. Niemniej 
uważam, że także inne instytucje fi nansowe powinny mieć taką możliwość.
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