
PODEJÂCIE BANKU I FIRM KONSULTINGOWYCH
DO BUDOWY RATINGU WEWN¢TRZNEGO STOSO-
WANEGO W FINANSOWANIU NIERUCHOMOÂCI 

Jak zostało zaznaczone w pierwszej części niniejszego
artykułu, głównym motorem rozwoju systemów ratingów we-
wnętrznych pozostaje II Bazylejska Umowa Kapitałowa
(NUK) i związane z tym wymogi dotyczące finansowania
projektów w obszarze nieruchomości.

Na podstawie bieżących obserwacji dotyczących jej
wdrażania można przyjąć, że część instytucji bankowych,
szukając oszczędności tzw. kapitału ekonomicznego, zde-
cyduje się wdrożyć systemy ratingów wewnętrznych, choć
trudno w tej chwili wyrokować, czy będą to systemy opra-
cowane przez banki-matki i tylko w jakimś stopniu zaadap-
towane w polskim banku-córce, czy też będą to lokalne
opracowania dostosowujące kryteria ratingowe i wagi
przypisane poszczególnym kryteriom do polskich realiów. 

Specyfika branży, w której działają spółki realizujące
projekty na rynku nieruchomości, jak i przedsiębiorstwa
budowlane, wymaga opracowania odrębnych procedur
ratingowych, które w kryteriach oceny uwzględnią zarów-
no wiarygodność kredytową przedsiębiorstw, jak i doko-
nają oceny samej nieruchomości. Przy finansowaniu inwe-
stycji deweloperskich, zarówno przy inwestycjach miesz-
kaniowych, jak i komercyjnych, coraz częstszym standar-
dem staje się tworzenie spółek celowych. Ten trend
uwzględnia również II Bazylejska Umowa Kapitałowa.
Specyfika takiej spółki – brak danych historycznych
– ogranicza możliwość stosowania typowych, standardo-
wych kryteriów oceny wiarygodności kredytowej, w tym
tradycyjnych systemów ratingowych i wymusza szukanie
nowych rozwiązań, które w znacząco większy sposób
będą uwzględniały największe i najważniejsze aktywa
samej spółki – nieruchomość, będącą przedmiotem hipo-
tecznego zabezpieczenia kredytu i głównym źródłem
przepływów finansowych. Mamy więc do czynienia ze
skorelowaną oceną ilościową i jakościową nieruchomo-
ści, jak i kredytobiorcy jako podmiotu gospodarczego, sto-
sowanych systemów zarządzania projektem przez kredy-
tobiorcę, a także oceną kontrahentów kluczowych dla re-
alizacji projektu. Częścią oceny kontrahentów jest oce-
na wiarygodności kredytowej najemców, udziałowców
spółki celowej oraz firm wykonawczych, gdzie można wy-
korzystać tradycyjne kryteria ratingowe stosowane w przy-
padku ratingu przedsiębiorstw. O ile takie dane są dostęp-

ne, można też wykorzystywać ratingi zewnętrznych agen-
cji ratingowych w ocenie przedsiębiorstw – stron uczestni-
ków projektu. 

II Bazylejska Umowa Kapitałowa (NUK) wyróżnia pro-
jekty realizowane głównie, choć niekoniecznie, w formule
spółek jako część tzw. specialized lending. Opis tej katego-
rii finansowania jest zawarty w punktach 221-228 NUK.
Termin specialized lending obejmuje: finansowanie projek-
tów inwestycyjnych w realizowanych w formule spółek celo-
wych (tzw. project finance), finansowanie transakcji handlo-
wych (commodities finance), finansowanie budowy obiek-
tów, np. samolotów i statków (tzw. object finance) i wspo-
mniane wcześniej dwie kategorie finansowania nierucho-
mości: finansowanie obiektów komercyjnych (tzw. Income
Producing Real Estate) i nieruchomości o dużej zmienności
dochodu (high volatile commercial real estate – HVCRE).
Termin HVCRE oznacza przykładowo finansowanie budo-
wy, finansowanie budowy obiektu pod konkretnego nabyw-
cę lub finansowanie obiektu bez konkretnych najemców.

Jak pokazano wcześniej, cechą wspólną wszystkich wy-
różnionych kategorii specialized lending może być realiza-
cja projektu w formule spółki celowej. Według II Bazylej-
skiej Umowy Kapitałowej gotówka generowana przez pro-
jekt powinna zapewnić spłatę kredytu, przy czym umowy
najmu lub dzierżawy, bądź sprzedaży nieruchomości, są
głównym źródłem przepływów finansowych. II Bazylejska
Umowa Kapitałowa (NUK) proponuje przy takiej formule
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realizacji projektów w obszarze nieruchomości określone
kryteria ratingowe dla nadzorców sektora bankowego
do oceny projektów realizowanych w formule specialized
lending nie podając jednocześnie gotowego rozwiązania
dwóch najbardziej istotnych kwestii:
■ wzajemnych proporcji między różnymi kryteriami ratingo-

wymi (wag ratingu)
■ wzajemnych proporcji między kryteriami odnoszącymi się

bezpośrednio do samego obiektu finansowania (nierucho-
mości) i kryteriami odnoszącymi się do udziałowców, na-
jemców, procedur zarządzania ryzykiem i przygotowania
inwestycji, doświadczenia zawodowego osób zarządza-
jących projektem etc. Można zaryzykować stwierdzenie,
że w warunkach polskich kwestia doświadczenia i umiejęt-
ność „przeprowadzenia” projektu przez meandry prawa
budowlanego i podatkowego nabiera szczególnego zna-
czenia i powinna być traktowana równorzędnie. 
W odniesieniu do finansowania nieruchomości (IPRE

i HVCRE) II Bazylejska Umowa Kapitałowa jako przykłado-
we kryteria ratingowe proponuje w aneksie IV:
■ warunki rynkowe (relacja podaży i popytu na daną po-

wierzchnię w konkretnej lokalizacji)
■ wskaźniki finansowe tj. Wskaźnik Pokrycia Obsługi Długu

(DSCR) i proporcja wartości kredytu do wartości obiektu
tzw. Loan–to-Value

■ wyniki tzw. stress-testu, np. „odporności” projektu na ryzy-
ko stopy procentowej

■ przewidywalność przepływów gotówkowych (rozprosze-
nie terminów zapadalności umów najmu, stosowna wia-
rygodność kredytowa najemców i udokumentowanie
przedłużania przez nich umów najmu)

■ odpowiednią lokalizacja nieruchomości 
■ walory funkcjonalne nieruchomości determinowane przez

architekturę i standard wykończenia (walory funkcjonalne
muszą być jednocześnie konkurencyjne w stosunku do in-
nych nieruchomości; realny musi być również budżet pro-
jektu w przypadku finansowania ryzyka budowy)

■ siłę sponsorów projektu (stosowny wkład własny, kondy-
cja finansowa pozwalająca na zasilanie finansowe pro-
jektu, dywersyfikacja nieruchomości w strukturach holdin-
gowych, dobre kontakty z innymi uczestnikami rynku nie-
ruchomości, doświadczenie w zarządzaniu nieruchomo-
ściami tzw. facility management)

■ odpowiednią strukturę zabezpieczeń prawnych spłaty
kredytu (pierwszy wpis na hipotece, zastaw na udziałach
w spółce celowej, cesja praw z umów najmu i z polis
ubezpieczeniowych). Ważną kwestią jest tu także aktual-
na informacja o zabezpieczeniach, np. kopie aktualnych
list najemców i umów najmu.
W celu oszczędności kapitału ekonomicznego, przypisy-

wanego do konkretnych transakcji w obszarze nieruchomo-
ści na pokrycie nieoczekiwanych strat, II Bazylejska Umowa
Kapitałowa przewiduje konieczność budowy systemów ra-
tingowych dla projektów realizowanych w formule spółek
celowych. Dylematem banku chcącego zrealizować
oszczędności w kapitale ekonomicznym nie jest kwestia,
czy w ogóle budować w banku system ratingowy. Kwestią

zasadniczą staje się jego ostateczny kształt., dostosowany
do specyfiki konkretnego kraju, konkretnej transakcji i specy-
fiki konkretnej nieruchomości. W obszarze finansowania nie-
ruchomości można wyróżnić szereg rodzajów różnych
transakcji. Można finansować zakupy gotowych obiektów,
zakupy posiadających je spółek celowych lub refinanso-
wać obiekty gotowe lub budowę nieruchomości. Moż-
na też finansować różne typy nieruchomości, np. biura, ma-
gazyny, centra handlowe, budownictwo mieszkaniowe, nie-
ruchomości przemysłowe, hotele i zakup ziemi. 

RÓ˚NE KONCEPCJE RATINGU PROJEKTÓW 
NIERUCHOMOÂCIOWYCH W LITERATURZE
PRZEDMIOTU

Spotykane w literaturze przedmiotu ratingi projektów nie-
ruchomościowych proponują różne kryteria oceny. K. Gor-
don wyróżnia w ocenie takich projektów kryteria makroeko-
nomiczne i mikroekonomiczne. Do kryteriów makroekono-
micznych K. Gordon zalicza otoczenie podatkowe rynku
nieruchomości, fluktuację kursów walutowych i stóp procen-
towych, inflację i bezrobocie. Do kryteriów mikroekonomicz-
nych z kolei takie kryteria, jak: lokalizację, walory funkcjonal-
ne nieruchomości, atrakcyjność rynku nieruchomości, skala
i kształt umów przednajmu (tzw. pre-lease), doświadczenie
zespołu realizującego projekt, siła finansowa dewelopera,
skala regresu do udziałowców i wykonawców, proporcje
LTV (loan–to-value), udział środków własnych w finansowa-
niu projektu, strategia wyjścia dewelopera z projektu.

Globalizacja na rynku nieruchomości inwestycyjnych 
i niemal nieograniczony przepływ kapitału, znacząco
zwiększyły zainteresowanie banków i inwestorów ratingami
„obiektowymi”, których znormalizowane procedury pozwo-
lą ocenić daną nieruchomość i ułatwić podjęcie decyzji in-
westycyjnej. Ratingi obiektowe są też pomocne dla banków
w ocenie zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu. Ratingi,
czy też może indeksy obiektowo-rynkowe, oceniające stan
rynku, na którym ulokowana jest dana nieruchomość, jak i ją
samą, są tworzone z różnym skutkiem przez różne podmio-
ty w różnych krajach świata, np. w Niemczech m.in. rating
rynkowo-obiektowy „Morix”. 

Definicję ratingu rynkowo-obiektowego podali w swych
opracowaniach R. Trotz i A. Schenker: „Rating rynkowo-
-obiektowy jest znormalizowaną procedurą, pozwalającą
na przedstawienie trwałej jakości danej nieruchomości
na danym rynku. R. Trotz i A. Schenker wyróżniają takie kry-
teria ratingu obiektowego, jak: lokalizacja, walory obiektu,
atrakcyjność rynku nieruchomości, jakość i pewność prze-
pływów gotówkowych generowanych przez nieruchomość.
Miarą walorów funkcjonalnych nieruchomości i jej jakości
jest możliwość jej sprzedaży za adekwatną cenę, ustaloną
przez ekspertów, którzy mają do dyspozycji wszelkie infor-
macje dotyczące rynku i obiektu. Cena powinna pozwolić
na zwrot kredytu bankowego. Solidność i wypłacalność na-
jemcy, wykonawców robót budowlanych oraz samego kre-
dytobiorcy, jak i prawdopodobieństwo nieściągalności wie-
rzytelności z tytułu kredytu nie są przedmiotem ratingu rynko-



wo-obiektowego”. Jak można zauważyć tak zdefiniowany
rating nieruchomości nie jest odpowiedzią na potrzeby ra-
tingu wewnętrznego wykorzystywanego przy finansowaniu
nieruchomości w kontekście II Bazylejskiej Umowy Kapitało-
wej, choć może stanowić jeden z jego elementów, szcze-
gólnie przy realizacji projektów inwestycyjnych w formule
„spółek celowych”

POTENCJALNE KRYTERIA RATINGOWE 
W WARUNKACH POLSKICH NA PRZYK¸ADZIE
BRE BANKU HIPOTECZNEGO 

W II części niniejszego artykułu autorzy zdecydowali się
przybliżyć procedurę ratingu wewnętrznego opracowywa-
ną obecnie w BRE Banku Hipotecznym S.A. System ten
przeznaczony jest dla projektów z obszaru nieruchomości
realizowanych w formule spółek celowych. 

W ramach wstępnych działań zmierzających do wdroże-
nia zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów,
przy określaniu wymogów adekwatności kapitałowej, BRE
Bank Hipoteczny opracował procedurę ratingową
uwzględniającą w ocenie zarówno nieruchomość, otocze-
nie gospodarcze, jak i samego kredytobiorcę i stosowane
przez niego systemy zarządzania projektem oraz kwestie
związane z tzw. sponsorami projektu, czyli udziałowcami
spółki celowej. Punktem wyjścia do opracowania ratingów
wewnętrznych była obserwacja kredytów komercyjnych
od początku funkcjonowania banku (1999 rok) i wyróżnie-
nie tych cech/atrybutów zarówno obiektu, jak i transakcji,
które w jak największym stopniu decydowały w transak-
cjach kredytowanych dotąd przez BRE Bank Hipotecz-
ny S.A. o fakcie zwrotności kredytu lub jej braku.

Przy budowie tabeli ratingowej wykorzystano wieloletnie
doświadczenie BRE Banku Hipotecznego S.A. w zakresie
kredytowania i wyceny nieruchomości. Zastosowana w bu-
dowie ratingu wiedza jest zatem wiedzą ekspercką. Wdro-
żenie w BRE Banku Hipotecznym S.A. prezentowanego sys-
temu ratingu, to część planowanego przejścia banku
do bardziej zaawansowanych metod zarządzania ryzy-
kiem kredytowym wg NUK.

Przy nadawaniu poszczególnych ocen wykorzystano da-
ne pochodzące z własnej bazy danych gromadzącej infor-
macje o transakcjach na rynku nieruchomości, jak i wtórne
dane pochodzące z procesów restrukturyzacji i windykacji.
W rezultacie zaproponowano tabelę ratingową obrazują-
cą ocenę ryzyka kredytowego związanego z finansowa-
niem danej nieruchomości. Wykorzystano przy tym spraw-
dzoną koncepcję stosowaną przez międzynarodowe
agencje ratingowe – końcowa ocena nadana przez bank
ma formę trzyliterową, od AAA (najwyższa zdolność
do spłaty zobowiązań wobec banku) do D (całkowita lub
częściowa niewypłacalność), zgodną z powszechnie obo-
wiązującą notacją literową.

Rating w rozumieniu przedstawianym w niniejszym artyku-
le jest sumaryczną oceną otoczenia nieruchomości, samej
nieruchomości, jak i kredytobiorcy i stosowanych przez nie-
go procedur zarządzania projektem. Można więc wyod-

rębnić w nim pięć elementów składowych, które mogą być
oceniane oddzielnie, aczkolwiek w rozumieniu niniejszego
artykułu składają się na jedną, całościową ocenę projektu
w obszarze nieruchomości.

Pierwszym z nich jest ocena atrakcyjności obszaru gospo-
darczego, w którym znajduje się kredytowana nieruchomość.
Na tę ocenę wpływają czynniki o charakterze społecznym,
demograficznym, ekonomicznym, administracyjnym i środowi-
skowym. Ich ocena oparta jest o dane pochodzące z różno-
rodnych zasobów (aktualne statystyki prezentowane przez
GUS oraz organa administracji rządowej i samorządowej, ra-
tingi dla regionu nadane przez agencje ratingowe itd.), ran-
kingi atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru geograficz-
nego. Taki zasób informacji pozwala określić ryzyko związa-
ne z realizacją lub funkcjonowaniem projektu nieruchomościo-
wego w konkretnym otoczeniu gospodarczym. 

Drugim elementem jest ocena samej nieruchomości, zbli-
żona do oceny punktowej nadawanej przy ratingach obiek-
towych, czego przykładem jest cytowany wcześniej mate-
riał R. Trotza i M. Schenkera.

W systemie opracowywanym w BRE Banku Hipotecz-
nym S.A. ocena nieruchomości składa się z ocen cząstko-
wych nadawanych poszczególnym kryteriom w czterech
głównych grupach:
■ lokalizacja samej nieruchomości, np. kwestie skomuniko-

wania nieruchomości z innymi częściami miasta
■ stan prawny nieruchomości
■ jakość i funkcjonalność obiektu
■ przepływy pieniężne z nieruchomości, czyli cash flow (tutaj

podstawowym parametrem jest wskaźnik pokrycia obsługi
długu – DSCR). DSCR mierzy zdolność projektu do obsłu-
gi zadłużenia.. DSCR powinien być tutaj odpowiednio od-
porny na wahania stóp procentowych i kursów waluto-
wych. Powinien być wypracowany w projektach budowy
lub finansowania nieruchomości na wynajem przez długo-
terminowe umowy najmu z najemcami o odpowiedniej
wiarygodności, którą można zmierzyć przy użyciu tradycyj-
nych kryteriów ratingowych dla przedsiębiorstw. 
Należy jednocześnie podkreślić, że dobór atrybutów/kryte-

riów jest zróżnicowany, w zależności do rodzaju nieruchomo-
ści i inny będzie dla nieruchomości biurowej, inny zaś dla nie-
ruchomości magazynowej. Inny zestaw kryteriów obowiązuje
dla finansowania budowy nieruchomości, a inny dla finanso-
wania gotowego obiektu. Każda z grup zawiera szczegóło-
we kryteria, których ocena punktowa, dokonana przez pra-
cownika banku, stanowi część składową oceny ogólnej. 

Dane związane bezpośrednio z nieruchomością, obej-
mujące dane dotyczące działki, budynków, sposobu wyko-
rzystania nieruchomości, zużycie, koszty eksploatacji, staw-
ki czynszów, umowy najmu oraz inne istotne informacje, któ-
re w sposób szczególny mogą wpłynąć na ocenę nierucho-
mości, pochodzą zarówno od kredytobiorcy, jak i groma-
dzone są w czasie wizji lokalnej, dokonanej przez rzeczo-
znawcę majątkowego lub odpowiednio przeszkolonego
pracownika banku. Dodatkowo, nieruchomość i jej walory
są oceniane na tle obiektów o podobnym przeznaczeniu
w najbliższej okolicy rozpatrywanej nieruchomości. 
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Trzecim z głównych elementów składowych ratingu we-
wnętrznego jest ocena samego kredytobiorcy, w tym jakość za-
rządzania projektem (nieruchomością). Termin ten obejmuje za-
równo ocenę osób zaangażowanych w jego prowadzenie,
długookresową strategię rozwoju, wbudowane mechanizmy
kontrolne itd., jak i staranność przygotowania oraz prowadze-
nia projektu przez kredytobiorcę. Ta staranność w przygotowa-
niu i prowadzeniu projektu obejmuje z kolei takie kwestie, jak
kwestie planowania finansowego i podatkowego, jakość obsłu-
gi prawnej projektu, staranność w formułowaniu wiodących
umów towarzyszących projektowi, dotychczasowe doświad-
czenia przy realizacji podobnych inwestycji, poziom finansowej
stabilności spółki-matki, która może wspomagać projekt, gdy
ten, wskutek kiepskiej komercjalizacji/sprzedaży, traci płynność
finansową. Ważną rolę odgrywają same osoby zarządzające
projektem. Osoby z doświadczeniem i kontaktami mogą być
pomocne w zarządzaniu projektem. Sszczególnie dotyczy to
komercjalizacji obiektu i „przetrwania” w okresie dekoniunktury
na rynku nieruchomości. W projektach deweloperskich w ob-
szarze mieszkaniowym bardzo ważną rolę odgrywa właściwa
komunikacja kredytobiorcy–dewelopera z nabywcami miesz-
kań i lokali. Istotną kwestią w tym elemencie składowym ratingu
jest także analiza skali transferu środków w ramach projektu mię-
dzy spółką celową – kredytobiorcą i innymi podmiotami z gru-
py kapitałowej, tj. najemcami, wykonawcami, zarządcami nie-
ruchomości. Stosowana w takich przypadkach praktyka powie-
rzania robót wykonawczych bez przetargu podmiotom z wła-
snej grupy kapitałowej lub usług zarządzania nieruchomościa-
mi powoduje drenaż środków z projektu. O ile skala transferu
przekroczy wkład własny, spółka celowa i jej sponsorzy mogą
stracić zainteresowanie realizacją projektu. Dodatkowo, sto-
sownie do zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, praktyka posługiwania się cenami transferowymi
w ramach grupy kapitałowej rodzi określone ryzyko podatko-
we. Znów kłania się polska specyfika – funkcjonowania grup
budowlano-deweloperskich na rynku nieruchomości, gdzie jest
dużo zależności i wzajemnych powiązań. Częścią oceny za-
rządzania projektem (nieruchomością) jest też zachowanie
przez kredytobiorcę odpowiednich standardów przy minimali-
zacji ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej opisywa-
nych w literaturze przedmiotu.

Czwartym elementem, który jest bardzo istotny w prezen-
towanej koncepcji ratingu, jest wartość nieruchomości.
Na pozór wydaje się, że jej miejsce jest w drugim głów-
nym kryterium – „ocenie nieruchomości”, ale trzeba pamię-
tać, że w przypadku modelu project finance, gdzie głów-
nym aktywem spółki jest nieruchomość, zaś przepływy wy-
nikające z umów najmu w ramach tejże nieruchomości są
podstawą analizy zdolności kredytowej, wartość nierucho-
mości stanowi tzw. wtórne źródło spłaty kredytu. Może
być ono użyte wtedy, gdy wystąpią problemy z komercja-
lizacją obiektu. Wówczas projekt nie będzie w stanie ge-
nerować stosownych przepływów pieniężnych pozwalają-
cych na obsługę kredytu. W kontekście wyceny nierucho-
mości jako kryterium ratingowego, kluczową proporcją sta-
je się zatem konserwatywna proporcja wartości kredytu
do wartości obiektu LTV (loan-to-value).

Wyróżnienie kryterium wartości nieruchomości ma też
w polskich warunkach dodatkowy atut. Znaczna grupa
spółek celowych nie jest zobligowana do prowadzenia peł-
nej rachunkowości i do badania oraz ogłaszania sprawoz-
dań finansowych. Stanowią o tym artykuły 2 i 64 Ustawy
o rachunkowości. 800 tys. euro jako próg generowania peł-
nej rachunkowości to nic innego, jak wynajem roczny oko-
ło 3000 m2 po 20 euro za 1 m2. Jest to już dość znacz-
na powierzchnia. Z uwagi na te ograniczenia wskaźniki LTV
i DSCR stają się najbardziej mierzalnymi subkryteriami ratin-
gu projektów nieruchomościowych. 

Piątym elementem jest siła sponsorów projektu. Powodze-
nie przedsięwzięcia zależy bowiem od siły finansowej spon-
sorów (udziałowców spółki celowej), ich wiedzy i zaanga-
żowania. Nawet, jak sponsorzy ci nie występują jako porę-
czyciele lub gwaranci, należy poddać ich ocenie. Do oceny
sponsorów stosuje się następujące kryteria: ocenę sytuacji fi-
nansowej oraz ocenę doświadczenia i zaangażowania
w przedsięwzięcie. Ocena sytuacji finansowej sponsorów
projektu może być dokonana przy użyciu tradycyjnego ratin-
gu podmiotów gospodarczych. Kryteria tego typu ratingów
były przedstawiane w poprzedniej części artykułu. 

Jak zostało to wcześniej zaznaczone, w BRE Banku Hipo-
tecznym S.A. poszczególne kryteria zgromadzone są
w ww. pięciu głównych grupach. W ramach poszczególnych
kryteriów można wyróżnić jeszcze dodatkowo subkryte-
ria/atrybuty. Poszczególnym subkryteriom nadano w BRE
Banku Hipotecznym S.A. ocenę punktową. Maksymalna su-
ma punktów wszystkich subkryteriów opisujących dane kryte-
rium nie może przekroczyć ilości punktów nadanemu danej
grupie elementów. Każde subkryterium może przybrać ocenę
od 0 do wskazanej wartości maksymalnej, określonej na pod-
stawie wpływu tego subkryterium na całościowe kryterium ra-
tingowe. W celu ustalenia wpływu poszczególnych subkryte-
riów na daną cechę posłużono się własnymi zasobami (ba-
zy danych) oraz analizami zewnętrznych podmiotów. 

Aby przybliżyć przedstawioną formę analizy, posłużmy
się przykładem: 

Przedmiotem analizy jest np. przedsięwzięcie inwestycyjne
polegające na budowie obiektu wielolokalowego, z miesz-
kaniami przeznaczonymi do sprzedaży. W celu nadania ra-
tingu należy przeprowadzić analizę całego przedsięwzięcia,
zarówno samej inwestycji, jak i podmiotu gospodarczego ją
realizującego, a w następstwie analizy przedstawionej doku-
mentacji, nadać ocenę punktową poszczególnym atrybutom.
Skupmy się tylko na ocenie nieruchomości i kryterium „lokali-
zacji” – której przyporządkowano ok. 18% wszystkich punk-
tów składających się na rating AAA. 

W ramach tego kryterium wyróżniono kilka subkryteriów
opisanych w tabeli i wskazano maksymalną możliwą liczbę
punktów dla danego atrybutu. Suma wszystkich punktów
dla poszczególnych atrybutów (8 pkt.) stanowi 18% wszyst-
kich punktów składających się na rating AAA. Patrz tabela 1
(wartości punktowe w tabeli są zmienione).

Aby móc właściwie ustalić ocenę dla cechy „lokalizacja”,
można posłużyć się informacjami pochodzącymi np. z wizji
lokalnej uzupełnionej informacjami pochodzącymi z operatu



szacunkowego. Wartość operatu szacunkowego, ewentual-
nie ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomo-
ści, nie kończy się tylko na wskazaniu wartości nieruchomo-
ści. Zawiera on ponadto szereg istotnych informacji, które od-
powiednio przetworzone przez pracownika banku, mogą
być podstawą do dalszej analizy, w tym również do określe-
nia oceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia ratingu.

Kryteria i subkryteria mają charakter jakościowy i ilościowy.
W niektórych ocenach ogranicza się do podania powierzchni
użytkowej, w innych mamy do czynienia z subiektywną oceną
np. walorów funkcjonalnych obiektu. Aby ujednolicić ocenę i za-
chować jej jak najbardziej obiektywny i, co najważniejsze, po-
wtarzalny charakter, poszczególne oceny w ramach danego
atrybutu są szczegółowo opisane. Formuła ta wymaga zdecy-
dowanie większego wysiłku na etapie opracowywania ratingu,
zapewnia jednak w późniejszym okresie jego powtarzalność
i przejrzystość. Należy pamiętać, że rating jest ze swej istoty ca-
łościową i kompleksową oceną ryzyka związanego z danym
kredytem i ma ułatwić podjęcie decyzji kredytowej, a po jej
podjęciu wypełnić zadania nałożone na bank przez NUK. Jest
więc niezwykle istotne, aby przy jego nadawaniu uniknąć su-
biektywizmu, albo w znaczny sposób go ograniczyć. Kryteria
ratingowe i wagi muszą być modyfikowane w banku w ramach
analizy doświadczeń z kredytowanego portfela, w tym w ra-
mach stosownych analiz statystycznych. Zmiany kategorii ratin-

gowych są podstawą do kalkulacji parametru PD. Przedmiotem
stałego monitoringu musi być też wartość nieruchomości.

4. KORZYÂCI BANKU Z ZASTOSOWANIA 
RATINGU 

Wdrażając system ratingów wewnętrznych odnoszący się
do finansowania nieruchomości, bank odnosi kilka korzyści.
Najważniejszą z nich jest redukcja zapotrzebowania na kapi-
tał ekonomiczny, służący pokryciu nieprzewidywalnych strat. Li-
teratura przedmiotu pokazuje tutaj ciekawą prawidłowość II Ba-
zylejskiej Umowy Kapitałowej (NUK) – im lepszy jest rating
w metodzie ratingów wewnętrznych, tym mniejsza waga ryzy-
ka w porównaniu z tradycyjną metodą standardową. Jedno-
cześnie jednak pogorszenie ratingu wewnętrznego powoduje
skokowy przyrost wag ryzyka w stosunku do wag ryzyka w me-
todzie standardowej. Dodatkowymi korzyściami banku z zasto-
sowania systemu ratingów wewnętrznych są: obiektywizm
w ocenie projektu przez bank oraz konieczność prześledzenia
wszystkich jego atrybutów, włącznie z czynnikami determinują-
cymi wartość nieruchomości, przez osoby z banku nadające ra-
ting. Nadanie ratingu to ponowne przemyślenie przez bank ca-
łej transakcji. Wdrożenie systemu ratingów wewnętrznych uła-
twia monitoring kredytów. Wdrożenie ratingów pomaga także
w stosowaniu w banku innych nowoczesnych rozwiązań, np.
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
– przykładowo obniżenie ratingu projektu może być przesłan-
ką utraty wartości przez należność kredytową w MSR 39.

ZAKO¡CZENIE

Przedstawiona metodologia jest próbą budowy ratingów
wewnętrznych w myśl Bazylei II, na tak specyficznym rynku,
jakim jest polski rynek kredytów hipotecznych finansujący
nieruchomości komercyjne. Jednocześnie należy zauwa-
żyć, że specyfika rynku polskiego, o nie w pełni ukształto-
wanym i monitorowanym rynku nieruchomości i specyficz-
nych realiach prawnych oraz podatkowych, nie pozwala
na łatwe zaadoptowanie rozwiązań z innych krajów i wy-
maga kalibracji w polskiej rzeczywistości.  ■
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Tabela 1. Ogólny schemat kontraktu swap.

Grupa kryteriów: lokalizacja Maks. liczba punktów

■ Image dzielnicy (dzielnica, w której zlokalizowana
jest inwestycja, plasuje się wysoko w dostępnych 
rankingach atrakcyjności w danym mieście) 1,5
■ Mikrolokalizacja właściwa dla danej grupy 
docelowej odbiorców 1,5
■ Jakość połączeń komunikacyjnych drogowych, 
ciągów pieszych i dostępu do sieci 
komunikacji publicznej 1,5
■ Jakość dostępu do sklepów, szkół, przedszkoli 
i obiektów kultury 1,0
■ W bezpośrednim sąsiedztwie nie są planowane 
trasy szybkiego ruchu uciążliwe dla lokatorów osiedla 1,5
■ W pobliżu budowanych obiektów nie ma wysypisk 
śmieci, zakładów przemysłowych generujących hałas, 
szpecących ruder 1,0

maks. 8 pkt.
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