
S ekurytyzacja to instrument finansowy odgrywający istot-
ną rolę w alokacji kapitału. Umożliwia on wprowadze-
nie na rynki kapitałowe niepłynnych aktywów wyodręb-

nionych np. przez banki. Proces ten wymaga jednak ścisłej
współpracy wielu podmiotów oraz rozwiązania problemów
natury zarówno finansowej, rachunkowej, jak i prawnej. Jednym
z takich problemów, pojawiającym się już na początku proce-
su, jest dobór puli aktywów przeznaczonych do sekurytyzacji. 

Przygotowanie przez bank odpowiedniego portfela wierzy-
telności ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego pro-
cesu. Portfel ten będzie bowiem stanowić podstawę sekurytyza-
cji i jednocześnie zabezpieczenie emitowanych papierów war-
tościowych. Właściwości sekurytyzowanych aktywów – ich ja-
kość, ilość, terminy zapadalności, wzorce płatności – mają bez-
pośredni wpływ na dobór określonej struktury finansowania
w danym procesie sekurytyzacji, czyli na przebieg procesu, je-
go powodzenie, a także na charakterystykę papierów warto-
ściowych emitowanych na ich podstawie oraz na ilość i formę
dodatkowych zabezpieczeń ustalonych na potrzeby procesu.

Nie można zatem sekurytyzacji traktować jako sposobu
na oczyszczenie portfeli banków ze złych kredytów. W ta-
kim przypadku co najwyżej może ona służyć, przy odpo-
wiedniej konstrukcji struktury, czyli konstrukcji wykupu transz
papierów wartościowych, do wydłużenia zapadalności za-
dłużenia. Poddanie sekurytyzacji aktywów o niskiej jakości
wpływa na znaczne podniesienie kosztu pozyskania kapita-
łu na rynku. Musiałoby to być związane z wysokim oprocen-
towaniem emitowanych papierów wartościowych, bądź, dla
utrzymania ich bezpieczeństwa i niskiej ceny, z wysokimi
kosztami gwarancji ze strony wiarygodnej instytucji1.

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana autorska
propozycja procedury służącej skonstruowaniu portfela kredy-
tów bankowych przeznaczonego do sekurytyzacji, dostoso-
wana do polskich uwarunkowań. W procedurze tej jako głów-
ny wyznacznik przyjęte zostało ryzyko kredytowe (mierzone
jest ono wielkością odchylenia standardowego stóp zwrotu
z portfela kredytów). Celem tworzonej procedury jest dokona-
nie takiej selekcji kredytów bankowych, aby możliwe było
stworzenie portfela, który będzie można sekurytyzować i któ-
ry będzie charakteryzował się określonym przez bank pozio-
mem ryzyka kredytowego oraz określoną stopą zwrotu. 

Proponowana procedura składa się z czterech etapów:
■ Wybór jednorodnej grupy wierzytelności bankowych speł-

niających podstawowe założenia sekurytyzacji.

■ Podział kredytów według klas należności, biorąc pod uwa-
gę obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów
z 10.12.2003 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw
na ryzyko związane z działalnością banków.

■ Grupowanie należności kredytowych w klasy ryzyka kredy-
towego w oparciu o stworzony syntetyczny miernik, który
został opracowany przy wykorzystaniu metody wzorca
Z. Hellwiga.

■ Tworzenie portfela o zadanych parametrach z wyselekcjo-
nowanej grupy kredytów.

WYBÓR JEDNORODNEJ GRUPY 
WIERZYTELNOÂCI

Od czasów przeprowadzenia pierwszych procesów seku-
rytyzacji (70. lata XX wieku) zmianie uległa nie tylko liczba ich
adresatów, ale także formy i metody sekurytyzacji. Nastąpiło
znaczne rozszerzenie zakresu aktywów wykorzystywanych
do zabezpieczenia emisji papierów wartościowych. Praktyka
wykazała, że do sekurytyzacji nadaje się wiele typów akty-
wów. Istotne jest jednak to, aby charakteryzowały się one
określonymi cechami. 

Przyjmuje się, że do sekurytyzacji nadaje się w zasadzie
każdy rodzaj aktywów, z którymi związane są przewidywal-
ne i stabilne strumienie pieniężne. Najbardziej zatem odpo-
wiednie aktywa powinny być pieniężne, bezsporne i ozna-
czone (czyli pewne, jeżeli chodzi o ich spłatę) oraz powin-
ny gwarantować w pełni przewidywalne wpływy w przy-
szłości. Papiery wartościowe oparte na takich idealnych ak-
tywach byłyby niemal pozbawione ryzyka kredytowego.
Spłata kapitału i odsetek od tych papierów bazowałaby nie-
mal wyłącznie na przepływach związanych z danymi akty-
wami, a nie zależałaby od kondycji finansowej aranżera se-
kurytyzacji. W rzeczywistości trudno jednak o aktywa od-
znaczające się takimi cechami, wobec czego przyjmuje się,
że sekurytyzowane aktywa powinny charakteryzować się:
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■ Odpowiednią dywersyfikacją. Grupa wierzytelności prze-
znaczonych przez bank do sekurytyzacji powinna być
zdywersyfikowana zarówno pod względem geograficz-
nym, jak i pod względem dłużników. Chodzi o to, by za-
chowanie pojedynczego dłużnika minimalnie wpływało
na wyselekcjonowany portfel aktywów. Dywersyfikacja
ma zwiększyć pewność, że płatności z sekurytyzowanej
grupy wierzytelności będą regularne i określonej wysoko-
ści; takie zachowania warunkują bowiem także regular-
ne, według ustalonego harmonogramu, płatności dla in-
westorów.

■ Jednorodnością. Wyodrębniona grupa aktywów powin-
na być homogeniczna, szczególnie pod względem ro-
dzaju aktywów. Ma to bowiem duży wpływ na prze-
prowadzane przez agencję ratingową analizy. Homo-
geniczność sekurytyzowanego portfela ułatwia identyfi-
kację i analizę czynników wpływających na zachowa-
nie wierzytelności i na regularność spłat przez nie gene-
rowanych.

■ Odpowiednią wielkością portfela. Należy pamiętać, iż
sekurytyzowana grupa powinna być na tyle liczna, by
łączna wartość aktywów tworzących portfel warunkowa-
ła opłacalność procesu. Przy niskiej wartości łącznej wie-
rzytelności może się okazać, iż sekurytyzacja staje się nie-
opłacalna, gdyż jej koszty znacznie przekraczają ocze-
kiwane korzyści.

■ Stabilnością i przewidywalnością wpływów. Przyjmuje się,
iż wpływy z poszczególnych aktywów składających się
na sekurytyzowany portfel, powinny następować według
ustalonego harmonogramu; w niniejszej propozycji rolę tę
odgrywa umowa kredytowa i związany z nią harmono-
gram spłat kredytu. Cecha ta ma warunkować możliwość
w miarę precyzyjnego określenia wielkości środków spły-
wających w danych okresach spłaty od dłużników.
Na podstawie bowiem wielkości i terminów wpływu na-
leżności od dłużników tworzone są harmonogramy wy-
płat dla inwestorów.

■ Niskim prawdopodobieństwem braku spłaty. Jest to do-
datkowa cecha, która zwiększa pewność, że roszczenia
inwestorów zostaną zaspokojone. Warunek ten nie musi
być jednak koniecznie spełniony; jeżeli istnieje obawa co
do spłaty wierzytelności, to odpowiednia ich restruktury-
zacja może doprowadzić do stworzenia bezpiecznych
papierów wartościowych.
Biorąc pod uwagę wskazane warunki, w pierwszym eta-

pie procedury dokonuje się wyboru grupy kredytów do se-
kurytyzacji. Grupa ta będzie, w kolejnych etapach procedu-
ry, podlegała dalszej selekcji. W efekcie zostanie stworzo-
ny portfel do sekurytyzacji. W niniejszym opracowaniu zo-
stała wybrana grupa kredytów mieszkaniowych, gdyż:
■ Jest to grupa, która – można powiedzieć – stale się „roz-

wija”. Potrzeby mieszkaniowe ludności Polski są duże
i z roku na rok można obserwować ich wzrost, przy czym
dostęp do kredytów mieszkaniowych jest coraz łatwiejszy.

■ Kredyty mieszkaniowe to grupa wierzytelności, która cha-
rakteryzuje się zarówno znacznym zdywersyfikowaniem
geograficznym, jak i dużą różnorodnością dłużników.

■ Biorąc pod uwagę stabilność i przewidywalność
wpływów, należy wskazać, iż kredyty mieszkaniowe,
tak jak zresztą każdy rodzaj kredytów, są zawierane
na podstawie umowy kredytowej, w której zostają tak-
że określone: sposób, wielkość i terminy spłat. Istnienie
takiego harmonogramu spłat jest warunkiem przewidy-
walności i swego rodzaju stabilności wpływów, nie-
zbędnych do określenia terminów i wielkości wypłat
dla inwestorów. Nie można raczej mówić o regularno-
ści wpływów, gdyż ta w olbrzymiej mierze zależy
od kredytobiorcy i innych czynników oddziałujących
na kredytobiorcę.

■ Jeszcze jedną ważną przesłanką, która przemawia
za wyborem właśnie kredytów mieszkaniowych jako
grupy wierzytelności do sekurytyzacji jest to, że są to
wierzytelności o stosunkowo długich terminach spłaty.
Kredyty mieszkaniowe są bowiem udzielane na okres
10.–25. lat. Dzięki temu – jak się wydaje – może ist-
nieć większa różnorodność w doborze papierów war-
tościowych emitowanych w drodze sekurytyzacji, dla
których wybrane kredyty mieszkaniowe będą stanowi-
ły zabezpieczenie.
Mankamentem tej grupy wierzytelności jest brak możliwo-

ści określenia prawdopodobieństwa spłaty pojedynczego
kredytu. Wynika to z tego, że obecnie banki w Polsce nie
posiadają baz danych z odpowiednimi danymi historyczny-
mi pozwalającymi określić prawdopodobieństwo spłaty
kredytu przez kredytobiorcę. 

W omawianej procedurze podstawę konstrukcji portfela
wierzytelności bankowych przeznaczonych do sekurytyza-
cji będą stanowić kredyty mieszkaniowe. Grupa ta spełnia
podstawowe założenia sekurytyzacji. Wydaje się zatem,
że sekurytyzacja tej grupy kredytów przyniosłaby znaczne
korzyści zarówno kredytobiorcom, jak i kredytodawcom.
Dzięki odmrożeniu części środków ulokowanych w już
udzielonych kredytach, możliwe byłoby rozszerzenie akcji
kredytowej. 

Kolejnym krokiem, po wyodrębnieniu jednorodnej grupy
kredytów, jest podział tych kredytów według klas należności.

PODZIA¸ KREDYTÓW WED¸UG 
KLAS NALE˚NOÂCI

Obecnie obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 10.12.2003 r. w sprawie zasad
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością ban-
ków. Jak wynika z rozporządzenia, banki na podstawie pro-
wadzonej ewidencji są zobowiązane do przeprowadza-
nia przeglądu ekspozycji kredytowych2 oraz ich klasyfikacji.
Odnosi się to zatem także do kredytów mieszkaniowych3.
Klasyfikacja takich ekspozycji kredytowych jest dokonywa-
na na podstawie kryterium terminowości spłaty kapitału lub
odsetek nie rzadziej niż raz na kwartał, według danych
na dzień dokonywania klasyfikacji.

Klasyfikacja ekspozycji kredytowych stanowiących należ-
ności z tytułu pożyczek i kredytów mieszkaniowych, udzie-
lanych osobom fizycznym, obejmuje następujące kategorie:



■ ekspozycje kredytowe „normalne” – dla których opóźnienie
w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 1 miesiąca

■ ekspozycje kredytowe „pod obserwacją” – dla których
opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek wynosi 1-3
miesiące

■ ekspozycje kredytowe „poniżej standardu”– dla których
opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek wynosi 3-6
miesięcy

■ ekspozycje kredytowe „wątpliwe”, obejmujące ekspozy-
cje kredytowe, których opóźnienie w spłacie kapitału lub
odsetek wynosi 6-12 miesięcy

■ ekspozycje kredytowe „stracone”, obejmujące:
■ ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóź-

nienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 12
miesięcy

■ ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko
którym bank złożył wniosek o wszczęcie postępowa-
nia egzekucyjnego

■ ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużni-
ków na drodze postępowania sądowego

■ ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których miej-
sce pobytu jest nieznane i których majątek nie został
ujawniony.

Po przypisaniu każdego kredytu z wybranej grupy do jed-
nej z pięciu wskazanych kategorii, otrzymujemy podgrupy,
które charakteryzują się określoną regularnością spłat rat ka-
pitału lub odsetek. Biorąc zatem pod uwagę przeprowa-
dzoną klasyfikację, można stwierdzić, iż najbardziej odpo-
wiednie do sekurytyzacji będą te kredyty, które zostały za-
kwalifikowane do kategorii ekspozycji kredytowych „nor-
malnych” i „pod obserwacją”. Opóźnienie w spłacie kapi-
tału lub odsetek w tych kategoriach ekspozycji kredytowych
nie przekracza 3. miesięcy, więc prawdopodobieństwo
spłaty takiego kredytu w przewidywanym terminie jest sto-
sunkowo duże. Kredyty mieszkaniowe zaklasyfikowane ja-
ko „normalne” lub „pod obserwacją” spełniają zatem jeden
z podstawowych wymogów wierzytelności przeznaczo-
nych do sekurytyzacji, jakim jest regularność spłat.

Kolejnym krokiem w proponowanej procedurze jest po-
dział kredytów mieszkaniowych z kategorii „normalne”
i „pod obserwacją” na klasy ryzyka. 

GRUPOWANIE NALE˚NOÂCI KREDYTOWYCH
W KLASY RYZYKA KREDYTOWEGO 

Na tym etapie procedury dokonany zostanie podział,
z uwzględnieniem cech wybranych wcześniej kredytów
mieszkaniowych, wyróżnionego zbioru (czyli kredytów
mieszkaniowych zakwalifikowanych do kategorii „normal-
ne” i „pod obserwacją”) na grupy typologiczne, zależne
od poziomu ryzyka kredytowego mierzonego za pomocą
syntetycznego miernika ryzyka kredytowego. Syntetyczny
miernik ryzyka kredytowego zostanie opracowany w opar-
ciu o metodę konstruowania taksonomicznego miernika roz-
woju, stworzoną przez Z. Hellwiga4. Wybrany zbiór cech
diagnostycznych, służących do opisu porównywanych kre-
dytów, tworzą następujące wielkości:

X
1

– wielkość kredytu (destymulanta)
X2 – okres kredytowania (destymulanta)
X3 – dochód netto kredytobiorcy (stymulanta)
X4 – wysokość miesięcznych opłat stałych (destymulanta)
X5 – całkowita liczba osób w rodzinie (destymulanta)
X6 – liczba osób pracujących w rodzinie (stymulanta)
X7 – wiek kredytobiorcy (destymulanta)
X8 – całkowita wartość innych zobowiązań (destymulanta).
Cechy te zostały wybrane na podstawie opinii uzyska-

nych od pracowników kilkunastu banków oraz literatury.
Ponieważ przy konstrukcji syntetycznych miar podo-

bieństwa obiektów cechy stosowane do opisu klasyfiko-
wanych obiektów są wyrażone najczęściej w różnych
jednostkach miary, dlatego bezpośrednie wyznaczenie
syntetycznych miar podobieństwa obiektów na podsta-
wie agregacji wartości cech ilościowych jest zazwy-
czaj niemożliwe. Nawet, jeśli cechy diagnostyczne ma-
ją identyczne jednostki miary, to nie zawsze mogą być
porównywane w sposób bezpośredni ze względu
na różne zakresy zmienności. W celu porównania po-
szczególnych cech należy więc przeprowadzić ich nor-
malizację, która:
■ ujednolici jednostki miary
■ wyeliminuje zróżnicowanie zmiennych pod względem

położenia i zmienności dla badanej zbiorowości.
W prezentowanej procedurze normalizacja zmiennych

została dokonana zgodnie z wzorem (1).

(1)

gdzie: 
zik – to cząstkowa miara opisywana przez k-tą ce-

chę dla i-tego kredytu
xik – to wartość k-tej cechy dla i-tego kredytu
xk – to średnia arytmetyczna wartość dla k-tej cechy
vk – to odchylenie standardowe dla k-tej cechy

Przekształcenie wartości cech diagnostycznych według
wzoru (1) sprawia, że stają się one niemianowane; ponadto
nastąpiło także ich ujednolicenie pod względem zmienności.

Przyjęta metoda konstruowania taksonomicznego mierni-
ka rozwoju wymaga wyznaczenia tzw. wzorca i antywzor-
ca. Przy czym:
■ wzorzec to kredyt charakteryzujący się najbardziej pożą-

danymi wartościami rozpatrywanych zmiennych (czyli
najmniejszą wartością kredytu, najkrótszym okresem kre-
dytowania, największym dochodem netto kredytobiorcy,
najmniejszą wielkością miesięcznych opłat stałych, naj-
mniejszą liczbą osób w rodzinie, największą liczbą osób
pracujących w rodzinie, najniższym wiekiem kredytobior-
cy i minimalną całkowitą wartością innych zobowiązań
deklarowanych przez kredytobiorcę)

■ antywzorzec to kredyt charakteryzujący się najmniej po-
żądanymi wartościami rozpatrywanych zmiennych.
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Biorąc zatem pod uwagę znormalizowane wartości cech,
dla rozpatrytwanego zbioru kredytów mieszkaniowych, wy-
znacza się wzorzec i antywzorzec. 

W dalszej analizie wymagane jest, aby wartości cech
diagnostycznych miały charakter stymulant, tzn. aby więk-
sze wartości cechy świadczyły o niższym ryzyku kredyto-
wym5. W związku z tym, bazując na znormalizowanych
wartościach cech, dokonuje się przekształcenia cech o cha-
rakterze destymulant w stymulanty na podstawie wzoru (2).

(2)
gdzie: 
zik

s – znormalizowana k-ta cecha diagnostyczna o cha-
rakterze stymulanty dla i-tego kredytu

zik
d– znormalizowana k-ta cecha diagnostyczna o cha-

rakterze destymulanty dla i-tego kredytu.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie wag cech diagno-
stycznych, które zostaną następnie wykorzystane przy wy-
znaczaniu wartości syntetycznych miar podobieństwa dla
poszczególnych kredytów. Ponieważ bowiem w analizo-
wanym zbiorze cech diagnostycznych znajdują się wielko-
ści o różnych zasobach informacji z punktu widzenia ryzy-
ka utraty płynności przez kredytobiorcę (czyli niespłacenia
kredytu przez kredytobiorcę), dlatego dla uwzględnienia
niejednakowego znaczenia poszczególnych cech, do opi-
su klasyfikowanych kredytów zastosowane zostały wagi.
Zostały one następnie wykorzystane przy wyznaczaniu wa-
żonej sumy wartości zmiennych, która stanowiła podstawę
do stworzenia syntetycznej miary ryzyka dla danego kredy-
tu/ kredytobiorcy.

Wagi do tego badania zostały określone w oparciu
o opinie ekspertów zajmujących się kredytami mieszkanio-
wymi w kilku polskich bankach. Wyniki przeprowadzonej
wśród tych nich ankiety posłużyły do wyznaczenia wag
zgodnie z wzorem (3).

(3)

gdzie: 
wk – waga dla k-tej cechy
Pk – suma punktów od wszystkich ekspertów dla k-tej

cechy
∑ Pl – suma punktów od wszystkich ekspertów dla wszyst-

kich cech.

Po opracowaniu wag dla cech diagnostycznych następu-
je etap tworzenia syntetycznego miernika ryzyka kredyto-
wego, który pozwoli na uporządkowanie zbioru rozpatry-
wanych kredytów i wskazanie, które z nich charakteryzują
się wysokim, które średnim i które niskim poziomem ryzyka.

W celu stworzenia syntetycznej miary ryzyka zostaje wy-
znaczona ważona suma wartości zmiennych dla poszcze-

gólnych kredytów, zgodnie z wzorem (4), oraz dla wzorca,
według wzoru (5), i antywzorca zgodnie z wzorem (6).

(4)
gdzie: 
zi

w – syntetyczna miara ryzyka kredytowego dla i-te-
go kredytu, wyznaczona jako ważona suma
miar cząstkowych

zik – cząstkowa miara ryzyka opisywana przez k-tą
cechę dla i-tego kredytu, 

wk – waga dla k-tej cechy, gdzie 

(5)
gdzie:
z0k – wartość k-tej cechy dla wzorca.

(6)
gdzie:
z–0k – wartość k-tej cechy dla antywzorca.

Na podstawie ważonej sumy wartości zmiennych po-
szczególnych kredytów oraz wzorca i antywzorca zostanie
wyznaczony syntetyczny miernik ryzyka kredytowego pi:

(7)
gdzie:
zi

w– ważona suma wartości zmiennych dla i-tego
kredytu

z0
w – ważona suma wartości zmiennych dla wzorca

z–0
w – ważona suma wartości zmiennych dla antywzorca.

Interpretacja otrzymanych wartości pi jest następująca: 
im wyższa wartość miernika pi, tym mniejszym ryzykiem kre-
dytowym charakteryzuje się i-ty kredyt.

Po wyliczeniu miernika pi następuje przyporządkowanie po-
szczególnych kredytów do trzech następujących klas ryzyka:
■ klasa I – kredyty o najniższym ryzyku kredytowym, któ-

rych wartości miary ryzyka mieszczą się w przedziale
(0,67; 1]

■ klasa II – kredyty o umiarkowanym ryzyku kredytowym,
czyli takie, których miara ryzyka zawarta jest w przedzia-
le [0,34; 0,67]

■ klasa III – kredyty o wysokim ryzyku, czyli takie, których
miara ryzyka zawarta jest w przedziale (0; 0,34).
Zaprezentowany podział na trzy klasy ryzyka jest po-

działem autorskim. Został dokonany na potrzeby przepro-
wadzonych badań.
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Na tym etapie prezentowanej procedury pierwotna gru-
pa kredytów mieszkaniowych została już przeselekcjono-
wana, biorąc pod uwagę regularność spłaty kapitału lub
odsetek oraz indywidualne cechy kredytobiorców. Kolej-
nym krokiem jest stworzenie z wybranej grupy kredytów
portfela o zadanych parametrach, przeznaczonego do se-
kurytyzacji.

TWORZENIE PORTFELA O ZADANYM 
POZIOMIE RYZYKA

Biorąc pod uwagę wymagania i założenia sekurytyzacji
oraz uwzględniając przedstawione charakterystyki klas ry-
zyka I, II i III, można powiedzieć, że najbardziej właściwe
byłoby sekurytyzowanie kredytów z I klasy. Charakteryzują
się one bowiem najniższym ryzykiem kredytowym oraz naj-
wyższą regularnością spłat. Trzeba jednak podkreślić, iż eli-
minacja tych kredytów z portfela banku (aranżera) mogła-
by w dużym stopniu wpłynąć na znaczne pogorszenie się
jakości portfela aktywów bankowych, a przez to także
na pogorszenie się bilansowego obrazu banku. W interesie
banku leży zatem wykluczenie tej grupy (klasa I) kredytów
z dalszej analizy. Oznacza to, że kredyty z I klasy ryzyka
nie powinny być brane pod uwagę przy konstruowaniu
omawianego portfela do sekurytyzacji.

Podobnie ma się sprawa z kredytami zaliczanymi do III kla-
sy ryzyka. Należą do niej bowiem kredyty o wysokim ryzyku,
a zatem włączenie ich do sekurytyzowanego portfela niewąt-
pliwie spowoduje wzrost ryzyka całego portfela i może w ne-
gatywny sposób wpłynąć na ocenę jakości tego portfela.
Kredytów z klasy III nie powinno się zatem brać pod uwagę
w dalszym określaniu portfela do sekurytyzacji.

Przy konstruowaniu portfela powinno się natomiast bez-
względnie uwzględniać wszystkie kredyty z II klasy ryzyka
kredytowego. Są to bowiem kredyty, które na tle pozosta-
łych klas odznaczają się stosunkowo wysokim prawdopo-
dobieństwem spłaty. Są one nadal atrakcyjne dla banku,
ale nie na tyle, aby pozbycie się ich mogło zaszkodzić ja-
kości portfela, który pozostaje w rękach banku. W klasie
II znajdują się również kredyty o podwyższonym ryzyku, ale
nie w takim stopniu, aby zdecydowanie podwyższały ryzy-
ko całego sekurytyzowanego portfela.

Po wyeliminowaniu z dalszego postępowania kredytów
z klas I i III, pozostaje klasa II, z której kredyty są dobierane
do portfela tak, aby zostały spełnione wszystkie założenia
odnośnie wielkości portfela do sekurytyzacji, oczekiwanej
przez bank stopy zwrotu z tego portfela oraz wartości ryzy-
ka mierzonej za pomocą odchylenia standardowego stóp
zwrotu. Założenia te zostały sformułowane następująco:

1. Wielkość portfela, rozumiana jako suma wartości kredy-
tów, które wejdą w skład portfela do sekurytyzacji, jest
równa A, gdzie A jest zadane przez bank: 

(8)

oraz 

(9)
gdzie: 
cpi – zmienna przyjmująca wartość 1, gdy kredyt

wchodzi w skład szukanego portfela i 0 gdy kre-
dyt nie powinien wejść w skład portfela do seku-
rytyzacji

Ki – wartość i-tego kredytu
L – liczba wszystkich kredytów w badanej klasie
N – liczba kredytów, które wejdą do sekurytyzowa-

nego portfela.

2. Udział pojedynczego kredytu w portfelu liczony jest jako

(10)
oraz

(11)

gdzie: 
ui – udział i-tego kredytu w portfelu.

3. Minimalna stopa zwrotu, jaką chciałby uzyskać bank
z tworzonego portfela, jest równa G:

(12)

gdzie: 
Rp – stopa zwrotu z utworzonego portfela
ui – udział i-tego kredytu w portfelu
Ri – stopa zwrotu i-tego kredytu.

Założenia podane w punktach 1,2,3 określa bank podej-
mując decyzję o sekurytyzacji. 

Chcąc zatem skonstruować portfel kredytów do sekuryty-
zacji przy zadanych warunkach ograniczających (wskaza-
nych w punktach 1,2,3), dążąc do minimalizacji poziomu
ryzyka kredytowego takiego portfela (liczonego jako od-
chylenie stóp zwrotu z kredytów wchodzących w skład two-
rzonego portfela), konieczne jest znalezienie minimum funk-
cji określonej wzorem (13)6. 

(13)
gdzie: 
V

2

p– wariancja portfela opisująca ryzyko portfela kre-
dytów przeznaczonego do sekurytyzacji, mie-
rząca poziom nieregularności spłat kredytów
zagregowanych w portfel. Im wyższa wartość
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tej wariancji, tym więk sza zmienność stóp zwro-
tu, a zatem dochody z utworzonego portfela są
mniej stabilne.

uj, ul – udziały i-tego i j-tego kredytu w portfelu kredytów
przeznaczonym do sekurytyzacji

Vj, Vi – odchylenia standardowe i-tego i j-tego kredytu
n – liczba kredytów, które wejdą w skład sekurytyzo-

wanego portfela
Vl

2,Vj
2– wariancje j-tego i i-tego kredytu

qi, j – współczynnik korelacji pomiędzy kredytobiorca-
mi, którzy zaciągnęli i-ty i j-ty kredyt.

Podstawiając do wzoru (13) w miejsce ui wartość, 
funkcja Vp

2 przybiera postać przedstawioną 
wzorem (14):

(14)

Z wzoru (14) wynika zatem, że aby stworzyć portfel speł-
niający przyjęte założenia oraz charakteryzujący się mini-
malnym poziomem ryzyka, konieczne jest, wyznaczenie
wartości zmiennej cpi dla każdego kredytu z wyselekcjono-
wanej grupy (tzn. z II klasy kredytów wyselekcjonowanej
we wcześniejszym etapie procedury). W tym celu wyzna-
czyć należy wartości takie jak: Ri, Vi oraz qi,j dla każdego
z kredytów, które zostały wyselekcjonowane dotychczas ja-
ko te, które można sekurytyzować. Przy czym:
■ Ri to stopa zwrotu i-tego kredytu, liczona jako średnia sto-

pa zwrotu danego kredytu z poszczególnych stóp zwro-
tu uzyskanych w kolejnych okresach kredytowania

■ Vi to odchylenie standardowe dla i-tego kredytu
■ qij to współczynnik korelacji pomiędzy kredytobiorcami,

którzy zaciągnęli i-ty i j-ty kredyt.
Wartości: Ri, Vi oraz qi,j posłużą do wyznaczania minimal-

nego poziomu ryzyka portfela możliwego do osiągnięcia
przy poczynionych warunkach ograniczających.

Minimalizując funkcję podaną wzorem (14), wyznacza-
my, które z rozpatrywanych kredytów wejdą w skład doce-
lowego portfela do sekurytyzacji (tzn. określamy, dla któ-
rych kredytów z II klasy wartość cpi jest równa 1).

Sposób wyznaczania wartości Ri, Vi oraz qi,j dla każdego
kredytu z II klasy ryzyka kredytowego prezentują poniższe
punkty a, b i c7.

a. Wyznaczanie stopy zwrotu (Ri) – stopy zwrotu dla i-tego
kredytu (liczona jest ona jako średnia stopa zwrotu danego
kredytu z poszczególnych stóp zwrotu uzyskanych w kolej-
nych okresach kredytowania).

Aby wyznaczyć Ri, należy obliczyć cząstkowe stopy
zwrotu (Rt) w kolejnych okresach kredytowania. Kredyty
mieszkaniowe bowiem to kredyty, w których spłata kapitału
zazwyczaj następuje w ratach, w określonych momentach

trwania kredytu. Może także wystąpić czasowa karencja
w spłacie, po której kredyt dalej będzie spłacany w ratach
przewidzianych w umowie. Zatem stopę zwrotu z takich
kredytów liczy się w następujący sposób:

(15)
gdzie: 
t = 1,2,3... m
Rt – stopa zwrotu z i-tego kredytu w t-tym okresie kre-

dytowania
Ot – odsetki w j-tym okresie kredytowania
K – udzielona kwota kredytu
kt – rata kapitałowa spłacona w t-tym okresie.

Wzór (15) podaje stopę zwrotu z kredytu w t-tym okresie
kredytowania przy założeniu zgodnej z umową kredytową
(prawidłowej) spłaty rat kapitałowych i odsetek. W razie
opóźnień w spłacie kredytu (kapitału lub odsetek) nie jest re-
alizowana planowana stopa zwrotu, bank zaś dodatkowo
ponosi koszty utworzenia rezerw celowych na należności nie-
regularne. Uwzględniając możliwość braku spłaty należnych
bankowi środków pieniężnych, stopę zwrotu należy zmodyfi-
kować. Przyjmuje ona wówczas następującą wartość:

(16)

gdzie: 
Lt – niespłacona rata kapitału w t-tym okresie kre-

dytowania
rt – utworzona rezerwa celowa na należności w t-tym

okresie kredytowania
m – liczba okresów odsetkowych badanych przez

bank.
Mając dane Rt dotyczące kolejnych okresów kredytowa-

nia, można policzyć Ri, korzystając z następującego wzoru:

(17)
gdzie

(18)

i wt > 0 oraz

gdzie: 
Ri – zwrotu dla danego i-tego kredytu w danym okresie

kredytowania (jest to średnia stóp zwrotu z okresów
wcześniejszych)
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Rt – cząstkowe stopy zwrotu z kolejnych okresów
kredytowania od okresu 1 do danego okresu 

m – liczba dotychczasowych okresów kredytowania 
Kt = K –dla każdego t
kj – rata kapitału spłacona w j-tym okresie.

b. Wyznaczanie (Vi) odchylenia standardowego dla po-
szczególnych kredytów z klas ryzyka, z których kredyty
będą sekurytyzowane.

(19)

gdzie: 
Ri – średnia stopa zwrotu z i-tego kredytu (z m okre-

sów odsetkowych)
Rt – cząstkowe stopy zwrotu z kolejnych okresów

kredytowania od pierwszego okresu do dane-
go okresu

Vi
2 – wariancja i-tego kredytu

Vi – odchylenie standardowe i-tego kredytu
m – liczba okresów odsetkowych badanych przez

bank.

c. Wyznaczanie współczynnika korelacji stóp zwrotu po-
między kredytobiorcami, którzy zaciągnęli i-ty i j-ty kredyt,
które to kredyty należą do klas ryzyka branych pod uwa-
gę przy konstrukcji portfela do sekurytyzacji.

(20)
gdzie: 
m – liczba okresów odsetkowych badanych przez

bank
Rit – stopa zwrotu i-tego/j-tego kredytu w t-tym okre-

sie kredytowania
Ri – średnia stopa zwrotu i-tego/j-tego kredytu (z m

okresów odsetkowych)
qi,j – współczynnik korelacji pomiędzy kredytobiorca-

mi, którzy zaciągnęli i-ty i j-ty kredyt.

Analiza współczynnika korelacji ma sens ekonomiczny tyl-
ko wtedy, gdy |qi,j| <=1. Jeżeli Vi = 0 lub Vj = 0, to przyj-
muje się, że współczynnik qi,j = 0, co oznacza, że kredyty
i i j są kredytami w sytuacji normalnej i nie można znaleźć
korelacji pomiędzy nimi.

Mając wyliczone Ri, Vi oraz qi,j dla poszczególnych kre-
dytów, można wyznaczyć minimum funkcji opisanej wzorem
(14). W efekcie otrzymuje się określony zbiór wartości cpi.
Kredyty, które powinny wejść do sekurytyzowanego portfe-
la, mają wartość cpi równą 1. Kredyty z rozpatrywanej gru-
py, które nie powinny być uwzględnione w sekurytyzowa-
nym portfelu, mają wartość cpi równą 0. 

PORÓWNANIE PORTFELI DO SEKURYTYZACJI
STWORZONYCH PRZY ZA¸O˚ENIU RÓ˚NYCH
WARTOÂCI PARAMETRÓW WYJÂCIOWYCH

Do przeprowadzenia analizy poprawności działania
przedstawionej procedury została wybrana losowo grupa
składająca się ze 199. kredytów mieszkaniowych, które zo-
stały udzielone przez jeden z największych polskich ban-
ków osobom fizycznym zamieszkałym w województwie
dolnośląskim. Kredyty stanowiące podstawę przeprowa-
dzanych badań zostały udzielone co najmniej w marcu
2002 r. W dalszym postępowaniu zostały wykorzystane:
■ cechy kredytobiorcy – w celu wyznaczenia zagregowanej

miary ryzyka kredytowego dla każdego kredytobiorcy oraz 
■ ostatnie 24 miesiące spłaty każdego kredytu – w celu wy-

znaczenia stopy zwrotu dla danego kredytu oraz ryzyka
z nim związanego, liczonego za pomocą odchylenia
standardowego stóp zwrotu.
Dane dotyczące kredytobiorców, wykorzystane w ana-

lizie to:
■ wielkość kredytu
■ sytuacja, w jakiej się znajduje
■ okres kredytowania
■ dochód netto kredytobiorcy
■ opłaty stałe deklarowane przez kredytobiorcę
■ liczba osób w rodzinie
■ liczba osób pracujących w rodzinie
■ wiek kredytobiorcy
■ zadeklarowane inne zobowiązania.

Kredyty wzięte pod uwagę w przeprowadzonym badaniu
zostały sklasyfikowane według klas należności, na podstawie
wspomnianego wcześniej Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 grudnia 2003 r. Uzyskany został w ten sposób po-
dział kredytów ze względu na regularność ich spłaty. Z grupy
zaprezentowanych kredytów zostały wyłączone te, które za-
kwalifikowano do 3, 4 i 5 klasy należności. Grupa ta wyniosła
36 kredytów. W dalszej analizie brano pod uwagę 163 kre-
dyty, których sytuacja kredytowa pozwoliła na zaklasyfikowa-
nie do klasy 1 lub 2. 

W dalszym etapie analizy wyróżniony zbiór kredytów został
podzielony na grupy typologiczne ze względu na poziom ry-
zyka kredytowego pojedynczego kredytu, mierzonego za po-
mocą syntetycznego miernika ryzyka kredytowego. W celu
określenia wartości tego miernika, cechy rozpatrywanych kredy-
tów zostały zestandaryzowane zgodnie z wzorem (1). Następ-
nie dokonano przekształcenia wartości cech o charakterze de-
stymulant w stymulanty, zgodnie z wzorem (2).
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Badana cecha Waga

Wielkość kredytu 0,147
Okres kredytowania 0,125
Dochód netto kredytobiorcy 0,145
Opłaty stałe 0,112
Liczba osób w rodzinie 0,106
Liczba osób pracujących 0,113
Inne zobowiązania 0,131
Wiek kredytobiorcy 0,121
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Kolejnym krokiem było opracowanie wag poszczególnych
cech diagnostycznych. Wagi zostały wyznaczone z wyko-
rzystaniem wzoru (3) na podstawie ankiety8 przeprowadzo-
nej wśród ekspertów zajmujących się problemami analizy ry-
zyka kredytowego, szczególnie w odniesieniu do kredytów
mieszkaniowych. Uzyskane wyniki kształtują się tak, jak
przedstawia to tabela na poprzedniej stronie.

Według ekspertów, jak widać, największe znaczenie,
z punktu widzenia ryzyka niespłacenia kredytu przez kredyto-
biorcę, ma wielkość udzielonego kredytu oraz dochód netto
kredytobiorcy. Na trzecim miejscu, jako na cechę o dużym
znaczeniu dla ryzyka niespłacenia kredytu przez kredytobior-
cę, wskazano inne całkowite zobowiązania kredytobiorcy.
Okres kredytowania oraz wiek kredytobiorcy są postrzegane
jako cechy o umiarkowanym znaczeniu dla ryzyka niespłace-
nia kredytu przez kredytobiorcę. Mniejsze znaczenie dla oma-
wianego ryzyka ma, według ekspertów, liczba osób pracują-
cych w rodzinie oraz wysokość miesięcznych opłat stałych, de-
klarowana przez kredytobiorcę. Liczba osób w rodzinie jest
postrzegana jako cecha mająca najmniejszy wpływ na to, czy
kredytobiorca spłaci kredyt.

TWORZENIE SYNTETYCZNEJ MIARY RYZYKA

Na podstawie zestandaryzowanych danych kredytobior-
ców oraz uzyskanych wartości wag dla poszczególnych
cech diagnostycznych została wyznaczona suma ważo-
nych wartości cech ( z i       

w ) każdego ze 163. badanych kre-
dytów (zgodnie z wzorem 4), która została wykorzy-
stana przy wyznaczaniu wartości syntetycznego miernika ry-
zyka dla poszczególnych kredytów. Wartości (z i       

w      ) dla po-
szczególnych kredytów, ze 163. kredytów wziętych
pod uwagę w badaniu, zostały przedstawione w tabeli 1.

Opierając się na ważonej sumie wartości zmiennych dla
poszczególnych kredytów oraz dla wzorca i antywzorca,
wyznaczono, zgodnie z wzorem (5), syntetyczny miernik ry-
zyka kredytowego (pi) dla badanych kredytów. Wartości te-
go miernika dla poszczególnych 163. kredytów zostały za-
prezentowane w tabeli 2. 

Biorąc pod uwagę wartości tego miernika, rozpatrywane
kredyty zostały podzielone na trzy klasy:

klasa I – wartości miernika (0,67; 1] 
klasa II – wartości miernika [0,34; 0,67] 
klasa III – wartości miernika (0; 0,34).
W analizowanej grupie 163. kredytów 77 zostało zaliczo-

nych do klasy I. Do klasy II zaliczono 86 spośród 163. kredytów
wziętych pod uwagę. W klasie III nie znalazł się żaden kredyt. 

Kierując się zatem terminowością spłat kapitału i odsetek
oraz syntetycznym miernikiem ryzyka, została dokonana se-
lekcja wyjściowej grupy 199. kredytów mieszkaniowych. Po-
zwoliła ona wyróżnić kredyty charakteryzujące się z jednej
strony wysoką i bardzo wysoką regularnością spłat kapitału
i odsetek, z drugiej – umiarkowanym ryzykiem kredytowym
(biorąc pod uwagę indywidualne cechy kredytobiorców).
Wyselekcjonowane zostało 86 kredytów, które na obecnym
etapie analizy zostały sklasyfikowane jako kredyty klasy II.
Grupa ta, ze względu na swoją charakterystykę i właściwo-

ści poszczególnych kredytów wchodzących w jej skład, sta-
nowiła podstawę dalszego postępowania. Sekurytyzowany
portfel ma spełniać wymagania banku przede wszystkim od-
nośnie stopy zwrotu i ryzyka kredytowego. 

W stosunku do końcowego portfela przyjęto zatem nastę-
pujące wymagania:

1. Założono, iż utworzony portfel do sekurytyzacji może
mieć wartość A maksymalną, równą ok. 2 750 000 zł.
Wartość sumaryczna 86. kredytów, które mogą być wzięte
w dalszym postępowaniu wynosi 4 427 447,23. Przyjęto,
że A może wynosić maksymalnie 60% wartości wyjściowej
(czyli 60% z 4 427 447,23). 

2. Minimalna wartość A tworzonego portfela nie może być
mniejsza niż 2 500 000 zł. W praktyce założenie to poczy-

Tabela 1. Suma ważonych wartości zmiennych 
dla badanej grupy kredytów.

Lp. [1] z i       
w [2] Lp. [1] z i       

w [2] Lp. [1] z i       
w [2] Lp. [1] z i       

w [2]

1 0,818 30 0,571 59 1,119 88 0,816
2 0,867 31 0,657 60 0,791 89 1,386
3 0,469 32 0,471 61 0,619 90 0,839
4 0,795 33 0,654 62 0,671 91 0,827
5 0,705 34 0,547 63 0,593 92 0,696
6 0,670 35 0,713 64 0,812 93 0,759
7 0,671 36 0,894 65 1,003 94 0,360
8 1,291 37 0,719 66 0,072 95 1,034
9 0,680 38 0,892 67 0,994 96 0,688
10 1,037 39 0,798 68 0,645 97 0,507
11 0,924 40 0,853 69 0,875 98 0,736
12 0,679 41 0,468 70 1,167 99 0,761
13 1,122 42 0,646 71 1,231 100 0,825
14 0,666 43 0,849 72 0,954 101 0,975
15 0,763 44 0,632 73 1,181 102 0,918
16 0,907 45 0,849 74 0,890 103 1,077
17 0,808 46 0,645 75 0,254 104 0,908
18 0,665 47 0,397 76 0,834 105 0,927
19 0,781 48 1,075 77 1,075 106 0,901
20 1,005 49 0,594 78 0,495 107 0,854
21 0,680 50 0,504 79 0,879 108 0,665
22 0,875 51 1,106 80 0,864 109 0,512
23 1,064 52 0,358 81 1,072 110 1,077
24 0,277 53 1,270 82 0,537 111 0,258
25 0,686 54 0,563 83 1,359 112 0,359
26 0,733 55 0,595 84 1,031 113 0,975
27 0,839 56 0,918 85 0,546 114 0,984
28 0,595 57 1,015 86 0,731 115 1,086
29 0,841 58 0,918 87 1,078 116 0,830
...
117 -0,619 131 0,787 145 0,818 159 1,091
118 0,443 132 1,057 146 0,749 160 1,162
119 0,989 133 0,560 147 0,988 161 0,161
120 0,674 134 0,610 148 0,707 162 1,049
121 -0,101 135 -0,263 149 0,558 163 0,532
122 0,442 136 0,943 150 0,898
123 0,289 137 0,246 151 1,266
124 1,348 138 0,888 152 0,661
125 0,809 139 0,857 153 0,653
126 1,051 140 0,884 154 1,214
127 0,641 141 0,478 155 0,980
128 -0,496 142 0,459 156 0,156
129 0,200 143 0,729 157 0,664
130 -0,050 144 0,673 158 0,104
wzorzec 2,666
anty-
wzorzec -2,963

^ ^ ^ ^

^

^



nione jest dlatego, że przy bardzo małej wielkości portfela
koszty sekurytyzacji mogą przekroczyć oczekiwane korzyści.

3. Minimalna oczekiwana stopa zwrotu z tworzonego
portfela nie może być mniejsza niż średnia stopa zwrotu dla
rozpatrywanej grupy. Średnia miesięczna stopa zwrotu roz-
patrywanej grupy wynosi 0,007815796. Do analizy przy-

jęto zatem, iż stopa zwrotu z sekurytyzowanego portfela,
tzn. Rp ma być równa co najmniej 0,0078.

4. Utworzony portfel powinien charakteryzować się jak
najmniejszym ryzykiem kredytowym, tzn. że przy tworzeniu
takiego portfela należy dążyć do minimalizacji Vp.

Aby skonstruować portfel spełniający przyjęte założenia,
potrzebne były takie dane, jak: stopy zwrotu, odchylenia
standardowe oraz współczynniki korelacji 86. badanych kre-
dytów. Stopy zwrotu wyliczone z wzoru (17) oraz odchyle-
nia standardowe poszczególnych kredytów, liczone z uży-
ciem wzoru (19), zostały zebrane w tabeli 3. Macierz współ-
czynników korelacji wyznaczono na podstawie wzoru (20).

Mając dane stopy zwrotu, odchylenia standardowe oraz
współczynniki korelacji 86. badanych kredytów możliwe by-
ło wyznaczenie stopy zwrotu (wykorzystując wzór 12), oraz
wartości ryzyka kredytowego (wzór 14), dla portfela stworzo-
nego z wszystkich 86. kredytów, które sklasyfikowane zostały
jako te, które można sekurytyzować. Wartości te zostały obli-
czone z założeniem, że wszystkie kredyty wchodzą w skład
sekurytyzowanego portfela, a zatem wszystkie wartości cpi są
równe 1. Uzyskano następujące wyniki (wartości miesięczne):

Vp = 0,013321639
Vp

2 = 0,0001774660732
Rp = 0,007133365
A = 4 427 447,23 zł.
Następnie stworzony został portfel przeznaczony do se-

kurytyzacji spełniający poczynione wcześniej założenia co
do minimalizacji ryzyka tego portfela oraz minimalnego po-
ziomu stopy zwrotu z portfela (Rp >=0,0078). Rezultatem
przeprowadzonych obliczeń są następujące wyniki (warto-
ści miesięczne):

Vp = 0,000520
Vp

2 = 0,0000002701816
Rp = 0,00816352
A = 2 574 462,73 zł.
Stworzony został w ten sposób portfel, który charaktery-

zuje się minimalnym ryzykiem, stopą zwrotu większą
od średniej stopy zwrotu w badanej grupie oraz wartością
A mieszczącą się w zadanym przedziale [2 500 000; 
2 750 000]. W skład tego portfela weszło 60 kredytów
spośród 86. wziętych pod uwagę. 

W dalszej części badań zostały rozpatrzone jeszcze dwa
portfele, w których szczególną uwagę zwrócono na kształ-
towanie się stopy zwrotu i odchylenia standardowego. Cha-
rakterystyki tych portfeli przedstawiają się następująco:
■ Portfel 1 – o maksymalnej stopie zwrotu (Rp), ryzyku (Vp)

nie wyższym niż średnie ryzyko badanej, 86-elemento-
wej grupy kredytów (średnie ryzyko w tej grupie wynosi
0,0242) i wartości portfela zawartej w przedziale
[2500000; 2750000].

■ Portfel 2 – o wartości z przedziału [2 500 000; 2 750
000] i maksymalnej sumie cpi. Założenie o maksymalnej
sumie cpi zostało przyjęte w celu wprowadzenia do two-
rzonego portfela jak największej ilości kredytów spośród
dostępnych 86. 
Dla wskazanych portfeli wartości badanych parametrów

kształtują się tak, jak w tabeli 4. W skład portfela 1 weszło
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Tabela 2. Wartości syntetycznego miernika 
ryzyka kredytowego.

Lp. pi Klasa Lp. pi Klasa Lp. pi Klasa
[1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3]

1 0,6716 I 23 0,7153 I 45 0,6772 I
2 0,6804 I 24 0,5755 II 46 0,6409 II
3 0,6097 II 25 0,6482 II 47 0,5969 II
4 0,6675 II 26 0,6566 II 48 0,7172 I
5 0,6516 II 27 0,6754 I 49 0,6319 II
6 0,6453 II 28 0,6320 II 50 0,6158 II
7 0,6455 II 29 0,6757 I 51 0,7229 I
8 0,7557 I 30 0,6278 II 52 0,5898 II
9 0,6472 II 31 0,6431 II 53 0,7520 I
10 0,7105 I 32 0,6100 II 54 0,6264 II
11 0,6904 I 33 0,6425 II 55 0,6321 II
12 0,6470 II 34 0,6236 II 56 0,6895 I
13 0,7257 I 35 0,6531 II 57 0,7067 I
14 0,6446 II 36 0,6851 I 58 0,6894 I
15 0,6618 II 37 0,6541 II 59 0,7251 I
16 0,6875 I 38 0,6849 I 60 0,6669 II
17 0,6698 II 39 0,6681 II 61 0,6363 II
18 0,6444 II 40 0,6779 I 62 0,6456 II
19 0,6650 II 41 0,6094 II 63 0,6317 II
20 0,7048 I 42 0,6410 II 64 0,6706 I
21 0,6472 II 43 0,6771 I 65 0,7045 I
22 0,6818 I 44 0,6386 II 66 0,5390 II
...
67 0,7030 I 100 0,6729 I 133 0,6258 II
68 0,6408 II 101 0,6995 I 134 0,6348 II
69 0,6817 I 102 0,6894 I 135 0,4796 II
70 0,7336 I 103 0,7176 I 136 0,6938 I
71 0,7450 I 104 0,6876 I 137 0,5701 II
72 0,6959 I 105 0,6909 I 138 0,6841 I
73 0,7362 I 106 0,6864 I 139 0,6786 I
74 0,6844 I 107 0,6780 I 140 0,6834 I
75 0,5715 II 108 0,6445 II 141 0,6113 II
76 0,6744 I 109 0,6173 II 142 0,6078 II
77 0,7173 I 110 0,7177 I 143 0,6558 II
78 0,6143 II 111 0,5721 II 144 0,6458 II
79 0,6826 I 112 0,5902 II 145 0,6717 I
80 0,6797 I 113 0,6995 I 146 0,6593 II
81 0,7168 I 114 0,7011 I 147 0,7018 I
82 0,6217 II 115 0,7193 I 148 0,6519 II
83 0,7678 I 116 0,6738 I 149 0,6255 II
84 0,7096 I 117 0,4163 II 150 0,6859 I
85 0,6233 II 118 0,6051 II 151 0,7512 I
86 0,6561 II 119 0,7021 I 152 0,6438 II
87 0,7178 I 120 0,6460 II 153 0,6423 II
88 0,6712 I 121 0,5085 II 154 0,7420 I
89 0,7725 I 122 0,6048 II 155 0,7005 I
90 0,6754 I 123 0,5777 II 156 0,5541 II
91 0,6732 I 124 0,7658 I 157 0,6443 II
92 0,6499 II 125 0,6701 I 158 0,5447 II
93 0,6612 II 126 0,7131 I 159 0,7201 I
94 0,5903 II 127 0,6401 II 160 0,7328 I
95 0,7099 I 128 0,4382 II 161 0,5550 II
96 0,6486 II 129 0,5619 II 162 0,7126 I
97 0,6163 II 130 0,5174 II 163 0,6209 II
98 0,6571 II 131 0,6661 II
99 0,6616 II 132 0,7141 I



luty 2006 (4/5)     |     Finansowanie NieruchomoÊci     |     21

47 spośród 86. dostępnych kredytów, natomiast w skład
portfela 2 weszło 74 z 86 kredytów wziętych pod uwagę.

Otrzymane wyniki na potrzeby porównania zostały ze-
brane w tabeli 5.

Gdyby zatem bank sekurytyzował wszystkie 86 kredy-
tów z klasy II (sytuacja wyjściowa), wówczas oczekiwa-
na stopa zwrotu, jaką by uzyskał z takiego portfela, wynio-
słaby ok. 8,56% rocznie, przy wartości ryzyka (Vp) szaco-
wanej na ok. 4,61%. Wysoka wartość wariancji 
((Vp)2 – 0,21% rocznie) oznacza tutaj dużą zmienność stóp
zwrotu, a zatem dochody z utworzonego portfela są mniej
stabilne niż w przypadku portfela o minimalnym ryzyku.

Jak wynika z przedstawionego w tabeli 6 zestawienia,
parametry te nie wypadają najkorzystniej na tle pozostałych
portfeli. Portfel stworzony w taki sposób byłby jedynie trochę
lepszy (pod względem poziomu ryzyka) od portfela 2. Sto-
pa zwrotu portfela w sytuacji wyjściowej i wartość ryzyka
mierzona za pomocą odchylenia standardowego odbiega-
ją znacznie od wartości portfela o minimalnym ryzyku i port-
fela o maksymalnej stopie zwrotu.

Na tle pozostałych portfeli bardzo niekorzystnie wypada
portfel 2. Oczekiwana stopa zwrotu kształtuje się bowiem
zaledwie na poziomie 6,85% rocznie, gdy poziom ryzyka
szacowany jest na ok. 7,4%. Jest to najwyższa wartość ry-
zyka spośród rozpatrywanych portfeli. Oznacza ona jedno-
cześnie, iż portfel 2 charakteryzuje się najmniej stabilnymi

Tabela 3. Wartości Ri oraz Vi

Lp. Wartość Wartość V [4] Stopa zwrotu
[1] na dzień na dzień z całego 

28.02.2002 [2] 28.02.2004 [3] okresu [5]

1 111762,51 96737,49 0,00337706 0,005169959
2 19615,77 14065,28 0,013629557 0,009887473
3 32408,16 24317,76 0,001655494 0,008090169
4 26796,64 25531,92 0,002952346 0,007847892
5 57407,38 376,66 0,129148647 0,067665727
6 54938,47 48844,07 0,001523425 0,007820313
7 144071,08 118063,07 0,001421937 0,007920578
8 49526,56 46619,51 0,007475954 0,008068747
9 78313,93 21580,77 0,004616788 0,011069054
10 8995,78 7307,57 0,001412068 0,007900194
11 45796,54 34084 0,006493046 0,010898274
12 24905,64 17823,32 0,005102675 0,009964782
13 41563,93 39674,9 0,001405798 0,007827566
14 62264,21 54904,45 0,004634499 0,007759331
15 97725,26 89621,37 0,002913717 0,007401652
16 37036,85 33913,27 0,004298706 0,007918537
17 102772,86 87122,52 0,009793717 0,007926492
18 23415,01 19046,65 0,001515019 0,008113391
19 44360,08 41642,01 0,010736833 0,012239228
20 22063,21 19568,13 0,008613768 0,008044211
21 22063,21 103432,96 0,001432181 0,007948108
22 22063,21 56439,76 0,005062285 0,007825486
23 20289,6 13526,4 0,001414312 0,00801604
24 72494,88 68531,05 0,001658075 0,007867628
25 38769,66 35504,61 0,006980742 0,007422927
26 101505,15 96268,11 0,002037049 0,008080766
27 138566,27 132267,85 0,001405814 0,007827578
28 119039,55 113550,65 0,001403294 0,007820732
29 123597,41 117952,88 0,001409888 0,007906855
30 188071,2 146555,37 0,00774486 0,011354979
31 56093,98 53503,87 0,007710849 0,007135685
32 148762,9 142064,85 0,001405806 0,007827338
33 126710,03 120604,48 0,007453567 0,007800958
34 117802,76 111255,59 0,004614744 0,008298048
35 33036,22 23551,67 0,00586245 0,019282129
36 65443,77 54446,78 0,007478276 0,007247931
37 84688,87 80919,08 0,010119843 0,006141556
38 89937,93 85702,76 0,009499831 0,007619449
39 57358,53 38290,28 0,00643773 0,015887886
40 175219,22 122487,66 0,017998363 0,015153401
41 78798,21 69585,47 0,005795579 0,007961338
42 39812,77 35122,99 0,002178744 0,008165946
43 26324,17 24043,36 0,002535573 0,008313308
44 74656,87 19865,5 0,159462548 0,077800673
45 99617,82 95211,73 0,001334006 0,00759026
46 39164,75 36066,67 0,007353686 0,007197882
47 68142,61 53903,26 0,006602034 0,01440061
48 3438,01 9755,95 0,566412461 -0,105012519
49 24533,6 96334,95 0,591048069 -0,080817161
50 49296,31 47503,74 0,005869665 0,007045983
51 29364,18 26245,86 0,001416522 0,009064996
52 31933,66 28387,62 0,003175222 0,005457086
53 6776,11 6065,95 0,000506862 0,006288399
54 24400,37 19867,71 0,001071832 0,004597431
55 6729,62 8270,24 0,004787522 0,006534892
56 49932,11 48724,05 0,001844481 0,007779671
57 24109,8 23142,22 0,001414175 0,009025444
58 407485,83 310512,17 0,011246888 0,009176252
59 22415,06 6797,28 0,000484846 0,005330425
60 29817,99 27528,9 0,003224192 0,007008112
61 190742,58 145689,9 0,006024611 0,016517737
62 14433,07 10078,36 0,000517091 0,006314316
63 49058,6 44048,36 0,001847082 0,007026946

Tabela 3. Wartości Ri oraz Vi (cd.)

Lp. Wartość Wartość V [4] Stopa zwrotu
[1] na dzień na dzień z całego 

28.02.2002 [2] 28.02.2004 [3] okresu [5]

...
64 22096,18 9852,69 0,001003024 0,006674285
65 50000 184000 0,001800636 0,006014721
66 13402,08 11985,12 0,000512243 0,00660484
67 19692,24 40802,88 0,320916698 0,064988449
68 13659,76 3717,98 0,001864958 0,007668555
69 39930,02 38195,86 0,00184012 0,006986823
70 30000 22000 0,001842794 0,007158798
71 54312,72 38575,6 0,002167718 0,005168906
72 12537,96 10522,97 0,001310436 0,005600245
73 19995,81 19461,55 0,001838814 0,006975843
74 27298,99 22035,07 0,000468808 0,005575669
75 14931,72 13655,76 0,00080428 0,006401689
76 9536,8 8058 0,003074575 0,006568631
77 21734,16 18270,36 0,001439813 0,005830624
78 31632,12 24372,86 0,003255363 0,006268984
79 23122,8 13939,2 0,001294632 0,006409345
80 6410,02 3367,77 0,003278794 0,005953276
81 6112,68 5454,88 0,004304902 0,006934637
82 52058 47012,65 0,000502819 0,006304445
83 25843,95 23532,79 0,002799727 0,006648225
84 53713,8 49252,9 0,000525439 0,006416917
85 48510,92 40890,34 0,00273346 0,006481526
86 31614,06 28036,38 0,00283412 0,005755955

Tabela 4. Wartości parametrów dla dodatkowych portfeli 1 i 2.

A Rp Vp (Vp)2

Portfel 1 2 551 732,73 0,011042071 0,005588 0,0000312263597
Portfel 2 2 749 325,49 0,005711613 0,021390 0,0004575303965



dochodami. Tworzenie zatem portfela kredytów do sekury-
tyzacji na zasadzie swobodnego wyboru kredytów, tak,
aby tylko utworzony portfel spełniał założenia co do wiel-
kości, nie wydaje się rozwiązaniem zalecanym dla banku. 

Łatwo zauważyć, iż proponowana procedura i mecha-
nizm solvera, wykorzystane w pozostałych dwóch rozwiąza-
niach (portfel o minimalnym ryzyku oraz portfel 1), pozwala-
ją na stworzenie portfeli o dużo bardziej atrakcyjnych para-
metrach. Zaproponowana procedura pozwala bowiem na ta-
kie dobranie kredytów z dostępnej grupy, aby spełnione zosta-
ły oczekiwania banku aranżera takiej transakcji. Jeżeli zatem
bank zdecyduje się na sekurytyzację portfela kredytów, który
będzie charakteryzował się wysoką stopą zwrotu, niewątpliwie
najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie portfel 1.
W przypadku tej opcji uzyskamy bowiem portfel o bardzo wy-
sokiej, kształtującej się na poziomie 13,2% rocznie, stopie zwro-
tu i stosunkowo niewielkim ryzyku (tylko 1,93% rocznie). Jeżeli
jednak bank zdecyduje się stworzyć portfel, który będzie nie tyl-
ko „dochodowy”, ale przede wszystkim mało ryzykowny
(a więc bardziej atrakcyjny dla wszystkich inwestorów charakte-
ryzujących się awersją do ryzyka), to wówczas wybierze port-
fel o minimalnym Vp. W tym rozwiązaniu szacowane (za pomo-
cą odchylenia standardowego) ryzyko kształtuje się na pozio-
mie 0,18% rocznie. Nieregularność spłat kredytów zagregowa-
nych w tym portfelu jest zatem bardzo mała, co oznacza dużą
stabilność dochodów z tego portfela.

Szacowana stopa zwrotu z takiego portfela, wynosząca
rocznie ok. 9,79%, jest zatem nieco niższa od maksymalnej
możliwej stopy zwrotu (13,2% – portfel 1), ale wyższa

od najniższej stopy zwrotu uzyskanej w przeprowadzonej
analizie (6,85% rocznie – portfel 2).

Podsumowując, można zatem stwierdzić, że:
■ Przy tworzeniu portfela do sekurytyzacji konieczna jest

procedura selekcji, która umożliwi wykluczenie z sekuryty-
zowanego portfela tych kredytów, które mogłyby
w znacznym stopniu obniżać jakość tego portfela.

■ Jakość kredytów (rozumiana tutaj jako ich stopa zwrotu,
postrzegana jako zysk z danego kredytu i odchylenie
standardowe ujmowane jako ryzyko związane z danym
kredytem) wchodzących w skład portfela oraz sposób
ich doboru mają decydujący wpływ na jakość stworzone-
go portfela oraz jego atrakcyjność i to zarówno dla ban-
ku inicjatora, jak i dla potencjalnych inwestorów. 

■ Im lepsza jakość kredytów wchodzących w skład sekury-
tyzowanego portfela, tym korzystniejszymi parametrami
(Rp i Vp) charakteryzuje się dany portfel, czyli mniejszą nie-
regularnością spłat kredytów, a dzięki temu stabilniejszy-
mi dochodami.

■ Odpowiedni dobór kredytów do portfela umożliwia uzy-
skanie oczekiwanych korzyści, np. maksymalnej stopy
zwrotu, minimalnego ryzyka, czy też maksymalnej stopy
zwrotu przy ograniczeniu ryzyka do pewnej wartości.

■ Proponowana procedura daje odpowiedź na pytanie,
czy dany bank jest w stanie, dysponując określoną grupą
kredytów, stworzyć portfel o zadanych parametrach, speł-
niający przy tym podstawowe założenia sekurytyzacji
oraz założenia dotyczące jego jakości. ■
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Przypisy:

1 Węcławski J., Zastosowanie sekurytyzacji aktywów do zarządzania bankiem,[w:] „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, red. J. Wę-
cławski, P. Karpuś, Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

2 Ekspozycjami kredytowymi, według rozporządzenia, są: bilansowe należności z tytułu kredytów i pożyczek skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zre-
alizowanych gwarancji, innych wierzytelności o podobnym charakterze oraz udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwaran-
cyjnym, z wyłączeniem a) odsetek i prowizji, także skapitalizowanych oraz b) wierzytelności od podmiotów zależnych od banku, jeżeli kapitałowe zaanga-
żowanie banku w te podmioty jest wycenione metodą praw własności, na podstawie art. 63 ustawy o rachunkowości oraz jeżeli poziom rezerw tworzo-
nych przez te podmioty jest niższy niż poziom obliczony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (Dz. U. nr 218, poz. 2147, 2003).

3 Kredyty mieszkaniowe zostały określone w rozporządzeniu (Dz. U. nr 218, poz. 2147 §1 ust. 5,2003) jako ekspozycje kredytowe wobec osób 
fizycznych wynikające z finansowania niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

4 Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
5 Cechy, dla których większe wartości cechy świadczą o wyższym ryzyku kredytowym, nazywane są destymulantami.
6 Jaworski W. L., Banki polskie u progu XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
7 Jaworski W. L., Zawadzka Z., Bankowość. Podręcznik akademicki Poltext, Warszawa 2004.
8 Ankieta została rozesłana do 100. ekspertów, zajmujących się analizą kredytową i scoringiem, z sześciu banków z terenu Dolnego Śląska, mających naj-

większy udział w rynku kredytów (PKO BP S.A., Bank PeKaO S.A., BZ WBK, BPH PBK S.A., Eurobank, Lukas Bank S.A). Otrzymano zwrot 45% ankiet.

Tabela 5. Zestawienie uzyskanych wyników.

Zestawienie uzyskanych wyników (wartości miesięczne)

A Rp Vp (Vp)2

Sytuacja wyjściowa 4 427 447,23 0,00713336 0,013322 0,0001774660732
Portfel o minimalnym Vp 2 574 462,73 0,00816352 0,000520 0,0000002701816
Portfel 1 2 551 732,73 0,011042071 0,005588 0,0000312263597
Portfel 2 2 749 325,49 0,005711613 0,021390 0,0004575303965

Zestawienie uzyskanych wyników (wartości roczne)

Sytuacja wyjściowa 4 427 447,23 0,0856004 0,0461475 0,0021296
Portfel o minimalnym Vp 2 574 462,73 0,09796224 0,001801333 0,000003242
Portfel 1 2 551 732,73 0,132504852 0,0193574 0,000374716
Portfel 2 2 749 325,49 0,068539356 0,074097134 0,005490365
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