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WST¢P

Celem artykułu jest przedstawienie możliwego kształtu ra-
tingów wewnętrznych w finansowaniu nieruchomości ko-
mercyjnych w warunkach polskich. W ujęciu zaprezentowa-
nym w artykule, ratingi to metoda oceny ryzyka transakcji
i ryzyka podmiotów gospodarczych realizujących projekty
w zakresie nieruchomości komercyjnych. Artykuł został po-
dzielony na dwie części. W pierwszej zaprezentujemy de-
finicję pojęcia ratingu na tle tradycyjnej metody oceny zdol-
ności kredytowej, omówimy ewolucję pojęcia ratingu oraz
pokażemy konieczność budowy specyficznego ratingu od-
noszącego się do finansowania nieruchomości komercyj-
nych. W drugiej części artykułu omówimy możliwe podej-
ścia banku i firm konsultingowych do budowy ratingu we-
wnętrznego stosowanego w finansowaniu nieruchomości
komercyjnych, w tym potencjalne kryteria ratingowe oraz
przedstawimy konsekwencje wprowadzenia ratingów
do całego procesu analizy ryzyka kredytowego w ban-
kach. Celem autorów artykułu jest wypełnienie luki w pol-
skiej literaturze fachowej, gdyż na temat budowy ratingów
wewnętrznych odnoszących się do finansowania projektów
inwestycyjnych i finansowania nieruchomości komercyjnych
ukazało się relatywnie niewiele publikacji książkowych i pra-
sowych. 

Autorzy przedstawiają w niniejszym artykule następujące
hipotezy badawcze: 
■ Ratingi podmiotów gospodarczych ukształtowane przez

ewolucję tradycyjnych metod oceny ryzyka kredytowego
podmiotów gospodarczych nie oddają specyfiki finanso-
wania nieruchomości komercyjnych, chociaż w procesie
oceny projektu w dziedzinie nieruchomości komercyjnych
odgrywają bardzo ważną rolę uzupełniającą.

■ Banki, wychodząc naprzeciw tendencjom na rynku nieru-
chomości oraz zapisom II Bazylejskiej Umowy Kapitało-
wej, powinny opracować specyficzne ratingi nieruchomo-
ści rozumiane jako ratingi transakcyjne. O ile mamy
do czynienia z filozofią „project finance”, ryzyko transak-
cji staje się w finansowaniu nieruchomości komercyjnych
tożsame z ratingiem kredytobiorcy (spółki celowej). Uła-
twia to bankom proces analityczny. 

■ Rozpowszechnienie ratingów odnoszących się do finan-
sowania nieruchomości komercyjnych będzie sprzyjać
dalszej popularyzacji filozofii „project finance”. 

■ II Bazylejska Umowa Kapitałowa daje wskazówki doty-
czące możliwych kryteriów ratingowych, ale nie narzuca
określonych wag. Nie narzuca też stosowania uzupełnia-
jących do ratingów, innych metod oceny. Mogą one, choć
nie muszą, być wkomponowane w kryteria ratingowe.

■ Dobór kryteriów w ratingu nieruchomości komercyjnej bę-
dzie wiązać się głównie z akcentowaniem walorów funk-
cjonalnych kredytowanej nieruchomości. Walory te będą
decydować o jej wartości. Dobór kryteriów związanych
z samą nieruchomością pozwala zredukować bariery in-
formacyjne dotyczące systemu rachunkowości kredyto-
biorców.

■ Oprócz doboru kryteriów ratingowych duże znaczenie
ma estymacja wag tych kryteriów oraz parametrów II Ba-
zylejskiej Umowy Kapitałowej, tj. PD, EAD, LGD, M oraz
zastosowanie w ich szacowaniu odpowiednich narzędzi
statystycznych.
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1. POJ¢CIE RATINGU I JEGO EWOLUCJA 

Zacznijmy od definicji pojęcia ratingu. M. Kraska defi-
niuje pojęcie ratingu w sposób następujący: „Credit rating
jest kompleksową oceną ryzyka kredytowego związaną
z badanym podmiotem gospodarczym ubiegającym się
o kredyt w banku, wyrażoną w postaci kodu literowego
i będącą składową dwóch not cząstkowych: czynników
ilościowych i jakościowych” 1. Kraska różnicuje pojęcia
credit scoringu i credit ratingu. Credit rating jest stosowany
przy ocenie klienta korporacyjnego i wykorzystuje w rów-
nej mierze zmienne jakościowe i ilościowe. Zmienne te
mają w ocenie końcowej określone wagi. Ocena końco-
wa wynikająca z ratingu jest zazwyczaj wyrażona kodem
literowym. Rating jest tylko z jednym z elementów oceny
zdolności kredytowej i nie zamyka drogi przed stosowa-
niem innych elementów oceny. Credit scoring jest nato-
miast stosowany do oceny osób fizycznych i może pozo-
stawać jedyną metodą oceny zdolności kredytowej oso-
by fizycznej. Może tez służyć do wstępnej selekcji poten-
cjalnych klientów.

W procesie nadawania ratingów dla danego kredytobior-
cy banki analizują różnorodne źródła informacji: informacje
pochodzące bezpośrednio od kredytobiorcy, z zasobów
banku oraz od osób trzecich (agencje ratingowe dostarcza-
jące niezależne ratingi, biur informacji kredytowej i gospo-
darczej, wywiadowni handlowych, branżowych baz da-
nych, prasy fachowej). W ramach ratingu kredytowego przy-
znawane są przez bank punkty za kryteria (atrybuty), które
zwiększają szansę spłaty zobowiązań wynikających z umo-
wy kredytowej. Całkowita suma punktów pozwala przewi-
dzieć zdolność kredytową. kredytobiorcy. Kredytobiorca,
na podstawie zebranych punktów, kwalifikowany jest przez
bank do określonej grupy ryzyka kredytowego. Jednocze-
śnie, zostaje ustalona przez bank pewna wielkość progowa,
tzw. cut-off point. Potencjalni kredytobiorcy, którzy w ramach
oceny ratingowej dostaną mniej punktów niż wielkość progo-
wa, nie otrzymują kredytu. Gorsza ocena ratingiowa ozna-
cza kredyt na gorszych warunkach.

Podana przez M. Kraskę definicja nie oddaje ducha
współczesnych metod ratingowych stosowanych w ban-
kach komercyjnych. Ewolucja znaczenia ratingów w działal-
ności bankowej w głównej mierze wiąże się z II Bazylejską
Umowa Kapitałową i dyrektywami CAD III. Przed wejściem
w życie tych przepisów w bankach, także przy ocenie pro-
jektów w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, domino-
wały metody tradycyjne, każdorazowo dostosowywane
do typu klienta (osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, jed-
nostka samorządu terytorialnego) oraz rodzaju wnioskowa-
nego kredytu (kredyt krótkoterminowy, średnioterminowy,
długoterminowy), a także dotychczasowej znajomości da-
nego kredytobiorcy przez bank. W metodzie tradycyjnej
decyzja kredytowa banku w dużym stopniu oddaje osobi-
sty osąd analityka kredytowego o zdolności spłaty kredytu
przez potencjalnego kredytobiorcę.

W metodzie tradycyjnej w kontekście analizy zdolności
kredytowej klientów komercyjnych w literaturze amerykań-

skiej wymienia się metodę „5 C”. Przy pomocy metody „5
C kredytowania” analizuje się pięć najważniejszych czynni-
ków mających wpływ na zdolność kredytową firmy. Są to2:
■ Character – reputacja firmy, gotowość do spłaty kredytu,

gotowość do współpracy z bankiem.
■ Capital – udziały właścicieli w majątku firmy oraz poziom

dźwigni finansowej (stosunek kapitałów własnych do zo-
bowiązań).

■ Capacity – zdolność firmy do obsługi kredytu, umiejęt-
ność zarządzania gotówką. 

■ Collateral – wartość rynkowa i poziom płynności, zabez-
pieczenie kredytu (tutaj przedmiotem oceny jest właśnie
wartość nieruchomości). 

■ Conditions – warunki ekonomiczne, zdolności wytwórcze
przedsiębiorstwa, pozycja na rynku.

W omawianej metodzie oceny indywidualnego ryzyka
kredytowego jego czynniki wynikają ze zjawisk z otoczenia
podmiotu gospodarczego oraz z jego sytuacji ekonomicz-
no-finansowej. Najważniejszymi czynnikami związanymi
z otoczeniem danego podmiotu gospodarczego są: infla-
cja, stopa procentowa, kurs walutowy, aktywność gospo-
darcza kraju i regionu, w którym działa kredytobiorca, realia
prawne, np. prawo budowlane. Najważniejszymi czynnika-
mi ryzyka kredytowego wynikającymi z sytuacji podmiotu
gospodarczego są:
■ forma prawna podmiotu, która determinuje mobilność ka-

pitału, skalę regresu do jego udziałowców lub akcjonariu-

szy (regres to skala ich odpowiedzialności za powodze-
nie projektu) oraz ich odpowiedzialność za zobowiąza-
nia podmiotu realizującego projekt – stan prawny nieru-
chomości

■ właściwe planowanie podatkowe
■ walory danego produktu i wynikająca stąd przewaga

konkurencyjna
■ marka danego produktu
■ udział w rynku danego produktu i usługi oferowanych

przez dany podmiot gospodarczy
■ sytuacja finansowa, w tym płynność, rentowność kapitału

i sprzedaży oraz tendencje w kształtowaniu się tych cech
■ wielkość nakładów ponoszonych na rozwój i postęp

techniczny
■ struktura majątku i kapitału
■ sprawność zarządzania, jakość i doświadczenie kadry

zarządzającej.3

W praktyce kredytowania podmiotów gospodarczych
realizujących przedsięwzięcia w postaci nieruchomości ko-
mercyjnych, banki stosują analizę wskaźnikową odnoszą-

Wiarygodność kredytowa 
to statystyczna ocena
prawdopodobieństwa niewykonania 
zobowiązań przez kredytobiorcę 
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cą się do wskaźników finansowych i analizę jakościową
odnoszącą się z kolei do kryteriów niemierzalnych, np.
sprawności zarządzania. Zawsze w analizie wskaźniko-
wej dla analityków bankowych problemem jest dobór
wskaźników tak, aby nie utonąć w szczegółach i ich wła-
ściwa interpretacja. W metodzie tradycyjnej waga po-
szczególnych czynników zależy od subiektywnej oceny
analityka kredytowego.

Tradycyjna analiza zdolności kredytowej dotyczy zarów-
no aktualnych, jak i prognozowanych sprawozdań finanso-
wych. W przypadku kredytów inwestycyjnych uzupełniają-
cą rolę odgrywa również analiza efektywności inwestycji.
Takie podejście może być także stosowane w odniesieniu
do kredytów na finansowanie nieruchomości komercyjnych.
W przypadku oceny ryzyka wynikającego z kredytowania
przedsięwzięcia inwestycyjnego analizie podlega realność
i celowość projektu oraz ekonomiczno-finansowa stro-
na przedsięwzięcia. Do podstawowych mierników oceny
opłacalności inwestycji zaliczamy:
■ wartość zaktualizowaną netto (NPV – net present value)
■ wewnętrzną stopę zwrotu (IRR – internal rate of return)
■ próg rentowności (BEP – break even point)
■ analiza wrażliwości na zmianę podstawowych parametrów

projektu inwestycyjnego, tj. ceny zbytu, poziomu kosztów ope-
racyjnych, poziomu nakładów inwestycyjnych, zmiana stóp
procentowych, zmiana kursu walutowego, podatków etc.

W metodzie tradycyjnej bank przeprowadza analizę
efektywności projektu, biorąc pod uwagę  sprawozdania fi-
nansowe kredytobiorcy, po przyjęciu projektu do realizacji
lub bez projektu. Ww. kalkulacje są możliwe dopiero po do-
starczeniu przez klienta – przyszłego kredytobiorcę studium
wykonalności projektu inwestycyjnego, czyli biznesplanu
przyszłej inwestycji z prognozami finansowymi. W warun-
kach polskich dla wielu klientów jest to wciąż poważna ba-
riera w kontaktach z bankami finansującymi.

Ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego,
przeprowadzana wg zaprezentowanych metod tradycyj-
nych, jest w dalszych etapach analizy zdolności kredytowej
uzupełniana oceną zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu
(osobistych i rzeczowych). Bierze się tu pod uwagę poten-
cjalne efekty windykacji z danego typu zabezpieczenia
spłaty kredytu, koszty ustanowienia danego zabezpiecze-
nia prawnego oraz ich wycenę w relacji do wnioskowane-
go kredytu

Rozwój tradycyjnej oceny zdolności kredytowej podmio-
tów gospodarczych doprowadził do dalszego zróżnicowa-
nia podejścia banków do poszczególnych grup klientów. To
zróżnicowanie specyficznych metod oceny zdolności kredy-
towej w podejściu tradycyjnym przyczyniło się do wyróżnie-
nia specyficznych kryteriów oceny kredytobiorców i powsta-
nia modeli scoringowych i ratingowych. 

Praktyka wielu polskich banków pokazuje, że kryteria
w ratingach podmiotów gospodarczych charakteryzują się
dużą zbieżnością. Nawiązują one do podanych eksperc-
kich kryteriów stosowanych w analizie tradycyjnej. Szereg
przykładów kryteriów ratingowych wykorzystywanych

w różnych bankach podaje A. Janc. Do kryteriów ratingo-
wych stosowanych w ocenie podmiotu gospodarczego
przez banki należą:
■ wskaźniki finansowe (płynności, rentowności aktywów);

wskaźniki są analizowane wg normatywów, średnich
branżowych, tendencji

■ perspektywy branży, w której działa kredytobiorca 
■ pozycja rynkowa firmy (jakość oferty produktu/usługi, or-

ganizacja sieci sprzedaży, udział w rynku, uzależnienie
od dostawców i odbiorców, perspektywy rozwoju bran-
ży, typ rynku)

■ kwalifikacje kadry kierowniczej (strategia rozwoju firmy,
doświadczenie zawodowe i kwalifikacje menedżerskie,
jakość systemów planowania i rachunkowości)

■ forma własności firmy
■ siła związków zawodowych
■ zabezpieczenie prawne spłaty kredytu
■ stosunki z bankiem (poziom obrotów na rachunku banko-

wym, brak tytułów wykonawczych).4

2. FINANSOWANIE NIERUCHOMOÂCI 
W POLSCE – RYZYKO PODMIOTU 
CZY RYZYKO TRANSAKCJI?

Rozwój w bankach systemów ratingowych dostosowa-
nych do specyfiki klientów był na pewno dużym postępem.
Ich zaletą jest obiektywizm, jednolitość i niezależność. 
M. Szcześniak zauważa, że wraz z rozwojem systemów
oceny zdolności kredytowej w bankach zaczęto rozróżniać
teraźniejszą ocenę zdolności kredytowej, rozumianą jako
zdolność do regulowania zobowiązań wynikających z za-
wartej umowy kredytowej oraz zdolność danej transakcji
do generowania wystarczających nadwyżek gotówki, aby
spłacić zaciągnięty kredyt. M. Szcześniak wskazuje
na ukształtowanie się dwóch sposobów oceny aplikacji kre-
dytowej. W pierwszym podejściu nakładają się na siebie
dwa wymiary, tj. zdolność kredytowa wnioskodawcy i wiary-
godność kredytowa. Wiarygodność kredytowa to statys-
tyczna ocena prawdopodobieństwa niewykonania zobo-
wiązań przez kredytobiorcę (PD – Probability of Default). 

W drugim podejściu mamy do czynienia z trzema wymia-
rami oceny aplikacji kredytowej kredytobiorcy. Są nimi: 
■ zdolność kredytowa
■ wiarygodność kredytowa
■ ryzyko danej transakcji, np. budowy biurowca na wyna-

jem, mierzone poprzez PD, traktowane jako miernik wia-
rygodności kredytowej klienta, wartość ekspozycji w mo-
mencie niewykonania zobowiązań (EAD – Exposure at
Default) i straty z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD
– Loss Given Default).

Syntetycznym miernikiem ryzyka transakcji, pokazującym
jej standardowe koszty, jest SRC (Standard Risk Cost). Za-
leżność pomiędzy SRC a PD, EAD i LGD jest następująca: 

SRC =PDx EAD x LGD5
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Wraz z rozwojem metod ratingowych wynik oceny ratin-
gowej kredytobiorcy w coraz większym stopniu pozwala
bankowi na zróżnicowanie warunków oferty kredytowej
(wysokość kredytu, marża, prowizje, okres spłaty kredytu,
forma spłaty, dobór zabezpieczeń prawnych spłaty). Indy-
widualne algorytmy decydujące o tym, że wynik oceny ra-
tingowej przekłada się na kształt oferty kredytowej nie są
uniwersalne, ale zależą od praktyki danego banku. 

Metody oceny zdolności kredytowej w bankach stały się
zatem coraz bardziej sformalizowane i ujednolicone. Pro-
ces ten nie ominął też Polski. Należy jednak zauważyć trud-
ności ze stosowaniem w Polsce metod ratingowych. Część
problemów banków w Polsce ze stosowaniem ratingów jest
typowe dla banków na całym świecie. Niektóre są jednak
związane wyłącznie z naszą specyfiką. W odniesieniu
do kwestii bardziej uniwersalnych metody ratingowe, bazu-
jąc na historycznej analizie sprawozdań finansowych kredy-
tobiorcy, są podatne na zjawisko kreatywnej i agresywnej
rachunkowości. Zmiany w ewidencji aktywów i pasywów
bilansu oraz poszczególnych pozycji w rachunku wyników
diametralnie zmieniają wartość wskaźników finansowych.6

Przykładem może być brak opisów aktualizacyjnych należ-
ności lub zapasów lub brak rezerw. To może zawyżać wy-
nik finansowy podmiotu gospodarczego w danym okresie. 

Nie zawsze kryteria ratingowe oddają także pewne istot-
ne atrybuty danego przedsiębiorstwa–kredytobiorcy, decy-
dujące o jego konkurencyjności w branży. Przykładem mo-
gą być elementy tzw. kapitału intelektualnego, tj. kapitał
ludzki, kapitał klientów i kapitał organizacyjny.7 Jak twierdzi
R. Kaplan, twórca tzw. zrównoważonej karty wyników cie-
kawej metody analitycznej, swoistej alternatywy dla ratin-
gów, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” są to: Firmy inwe-
stują w ludzi, relacje z klientami czy nowe produkty, które
przynoszą efekty w dalszej perspektywie. Niezbędny jest im
więc system diagnozowania czynników niefinansowych.8

Uwzględnienie tych atrybutów wymaga dogłębnej znajo-
mości danego podmiotu gospodarczego przez bank
i branży, w której on działa. M. Akiba i M. Lisowska wska-
zują z kolei na specyficzny problem związany ze stosowa-
niem przez banki ratingów w warunkach polskich. Autorzy
ci dostrzegają negatywne zależności pomiędzy przejmo-
waniem praktyk ratingowych banku zagranicznego – wła-
ściciela polskiego banku i podejściem do małych i średnich
kredytobiorców. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie są do-
stosowane do wymagań coraz to bardziej wyrafinowanych
metod ratingowych banków. Powodem są ograniczone za-

soby informacji o takich podmiotach i ograniczone kompe-
tencje kadry odpowiedzialnej za zarządzanie finansami.
Ograniczone zasoby informacyjne o małych i średnich pod-
miotach wynikają z charakteru sprawozdawczości finanso-
wej (karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów).
Trudno w oparciu o takie zasoby informacyjne przeprowa-
dzić wyrafinowaną analizę wskaźników finansowych.9

Osobnym problemem są w warunkach polskich podmio-
ty bez historii, a więc bez sprawozdań finansowych, dopie-
ro rozpoczynające działalność gospodarczą. Te w kontek-
ście ratingów nie mogą przedstawić żadnych informacji.
Stwarza to barierę w dostępie do kredytu i jest źródłem nie-
porozumień między bankami i kredytobiorcami.

Po tym wprowadzeniu pora przejść do zagadnień ściśle
związanych z finansowaniem nieruchomości. W całościo-
wym ratingu podmiotu gospodarczego w oparciu o wyróż-
nione wcześniej kryteria ginie specyfika konkretnej transakcji
w dziedzinie nieruchomości komercyjnych. Walory funkcjo-
nalne nieruchomości dostrzegane są jedynie w kontekście za-
bezpieczenia spłaty kredytu, a nie w kontekście samodzielne-
go generowania przychodów gwarantujących zwrot kredytu.
Przykładowo: bank, finansując budowę biurowca na potrze-
by potentata branży telekomunikacyjnej lub energetycznej,
przy ocenie aplikacji kredytowej będzie raczej zwracać uwa-
gę na kryteria ratingowe podane w rozdziale 1. O ile anali-
za wypadnie pomyślnie, kredyt zostanie przyznany. Bank bar-
dziej koncentruje się tu na ocenie ryzyka podmiotu gospodar-
czego zaciągającego kredyt, a nie na ocenie samej nieru-
chomości. Walory funkcjonalne nieruchomości schodzą za-
tem na dalszy plan. Banki w takim podejściu przyjmują milczą-
ce założenie, że branży, w której działa kredytobiorca, nigdy
nie dotknie żaden kryzys, a realizowane równolegle projekty
okażą się trafione i spowodują drenaż płynnych środków fi-
nansowych kredytobiorcy. Nieudany projekt nieruchomościo-
wy może w każdym momencie liczyć na wsparcie kredyto-
biorcy. Nieruchomość biurowa – zabezpieczenie hipoteczne
rozważanego kredytu nigdy nie stanie się samodzielnym źró-
dłem spłaty kredytu w następstwie egzekucji lub wynajmu
podmiotowi trzeciemu.

Jest rzeczą charakterystyczną, że kryteria ratingowe sto-
sowane w ocenie podmiotów gospodarczych, o których
była mowa wcześniej, nie akcentują proporcji LTV (kredyt
do wartości nieruchomości) nawet, jeśli przedmiotem finan-
sowania i zabezpieczenia hipotecznego jest biurowiec lub
magazyn, a więc typowa nieruchomość komercyjna. Wielu
obserwatorów uważa miernik LTV za podstawowy wskaź-
nik analizy ryzyka kredytowego w finansowaniu nierucho-
mości przez banki. Wysoki udział kapitału własnego kredy-
tobiorcy, wymuszony przez bank konserwatywnym podej-
ściem do proporcji LTV, zmniejsza ryzyko kredytowe.10

Spadek wartości nieruchomości może być skompenso-
wany przez kredytobiorcę zaproponowaniem innych akty-
wów jako alternatywnego zabezpieczenia. 

Optymistyczne założenie o możliwości kompensowania nie-
udanego projektu nieruchomościowego przychodami i ustano-
wieniem zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu na innych ak-
tywach kredytobiorcy może nie okazać się realistyczne.

Walory funkcjonalne nieruchomości 
dostrzegane są jedynie w kontekście 
zabezpieczenia spłaty kredytu, 
a nie w kontekście samodzielnego 
generowania przychodów 
gwarantujących zwrot kredytu.
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Należy także zaznaczyć, że w Polsce nie jest rozpo-
wszechnione poddawanie ratingowi zewnętrznemu przez
agencje ratingowe konkretnych transakcji w zakresie nieru-
chomości komercyjnych. Banki w Polsce przy analizie pro-
jektów mogą zatem w bardzo ograniczonym stopniu pole-
gaćna ocenach zewnętrznych. 

Stosowanie przez banki w ocenie projektów realizowa-
nych w zakresie nieruchomości komercyjnych metod ratingo-
wych dla podmiotów gospodarczych w oparciu o kryteria
podane w rozdziale 1 niniejszego artykułu niezupełnie odpo-
wiada też specyfice rynku nieruchomości. Szereg dewelope-
rów polskich i zagranicznych realizuje swoje projekty w formu-
le „project finance”, a więc poprzez instytucje spółek celo-
wych. W filozofii „project finance” dominuje ryzyko nierucho-
mości i to ryzyko jest tożsame z ryzykiem kredytobiorcy, w tym
przypadku spółki celowej. Kredytowanie przez bank nieru-
chomości w sposób tradycyjny nie wiąże się z organizacyj-
nym i finansowym wyodrębnieniem projektu spośród innych
projektów realizowanych przez dany podmiot gospodarczy. 

Finansowanie nieruchomości w metodzie „project finan-
ce” opiera się z kolei o instytucję spółki celowej, która jest
właścicielem nieruchomości. Spółka celowa pozwala
na osiągnięcie efektu wyodrębnienia danego projektu
od innych projektów realizowanych przez tzw. sponsorów
projektu, czyli udziałowców spółki celowej. Nieruchomość
jest jedynym źródłem przychodów spółki celowej. Osiąga
ona przychody dzięki sprzedaży, najmowi lub dzierżawie
nieruchomości. Przychody te powinny zapewniać zwrot kre-
dytu bankowego. „Project finance” daje bankowi możli-
wość odseparowania danego projektu, finansowanego kre-
dytem hipotecznym, od innych projektów realizowanych
przez podmioty powiązane personalnie i kapitałowo oraz
większą możliwość kontroli ze strony banku nad przebie-
giem procesu inwestycyjnego i wydatkowaniem środków fi-
nansowych. Tworzone w ramach „project finance” spółki ce-
lowe są właścicielem i administratorem finansowanej nieru-
chomości. Jest to jedyny obszar działania takiej spółki celo-
wej. Wartość nieruchomości wzrasta wraz z postępami
w realizacji projektu. W filozofii „project finance” w realiza-
cję projektu w dziedzinie nieruchomości są zaangażowane
następujące podmioty:
■ spółka celowa realizująca projekt 
■ sponsor lub sponsorzy, czyli najczęściej udziałowcy spół-

ki celowej realizującej projekt; w tym gronie mogą być
też fundusze inwestycyjne inwestujące w projekty dewe-
loperskie 

■ wierzyciele, w tym:
■ banki udzielające kredytu na warunkach komercyjnych 
■ bank prowadzący rozliczenia związane z projektem

■ wykonawca prac budowlanych i dostawcy wyposażenia
■ odbiorca, czyli najemca lub nabywca powierzchni
■ operator, czyli firma zarządzająca nieruchomością.

Strony zaangażowane w realizację projektu inwestycyj-
nego pokazuje zamieszczony obok diagram:

Spółka celowa powiązana jest z ww. stronami różnorod-
nymi umowami, np. umowa najmu lub umowa o zarządza-
nie nieruchomością. 

Standardowo w filozofii „project finance” banki stosują
następującą kombinację zabezpieczeń prawnych spłaty
kredytu:
■ wpis na hipotece
■ zastaw na udziałach w spółce celowej
■ cesja wierzytelności z umów sprzedaży i zabezpieczeń

jej wykonania
■ cesje praw z gwarancji kontraktowych w przypadku fi-

nansowania budowy przez bank
■ pełnomocnictwo do rachunku bankowego spółki celowej
■ cesja praw z polis ubezpieczeniowych
■ ewentualnie depozyty gwarancyjne o równowartości uzgod-

nionej wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. To wygodne
zabezpieczenie w przypadku wątpliwości co do wypłacal-
ności części najemców w nieruchomości komercyjnych 

■ regres do sponsorów projektu w formie różnych umów,
np. zasilania depozytu gwarancyjnego. Sponsorzy, dzię-

ki instytucji regresji projektu, biorą tu odpowiedzialność
za jego powodzenie. Odpowiedzialność ta może być
pełna lub ograniczona.
Wykorzystując w transakcjach finansowania nierucho-

mości filozofię „project finance” bank ma możliwość poza-
sądowego dochodzenia roszczeń. Może przejąć na wła-
sność projekt, w tym nieruchomość, przejmując zastaw re-
jestrowy na udziałach spółki celowej, o ile taka opcja jest
zapisana w umowie zastawu. Przejmując projekt, przejmu-
je też towarzyszące mu umowy. To bardzo ważny atut
w polskich realiach prawnych, ułatwiający minimalizację
parametru strat, czyli LGD. Korzystanie przez banki z są-
dowej drogi egzekucyjnej w przypadku egzekucji z hipo-
teki budzi kontrowersje. Problemem jest tu, z punktu widze-
nia banków, tempo tego procesu. Banki postrzegają ten
sądowy sposób egzekucji roszczeń jako mało efektywny.
Główną przyczyną niskiej skuteczności windykacji są
w opinii banków:
■ niewydolność sądownictwa i przewlekłość postępowań

sądowych, w tym także w sprawach o nadanie bankowi
klauzuli wykonalności

Spółka 
projektu

DORADCY
KONSULTANCI

Bank
prowadzący

rachunki

Operator

Operator

WykonawcaDostawca

Sponsor I

Sponsor II

Ubezpieczyciele

Spółka celowa
realizująca projekt

Diagram 1. Strony projektu deweloperskiego. 
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■ RYNEK FIANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI ■ zarzàdzanie ryzykiem wierzytelnoÊci hipotecznych

■ opieszałość i niska efektywność pracy komorników
■ ograniczony dostęp do informacji o dłużniku i jego mająt-

ku w związku z regulacjami dotyczącymi tajemnicy ban-
kowej oraz ochrony danych osobowych.11

Konieczność odwoływania się do sądu podczas egzeku-
cji z nieruchomości powoduje poszukiwanie przez banki
pozasądowej drogi egzekucji roszczeń z nieruchomości.
W tym kontekście najczęściej rozważanymi sposobami są:
■ przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie. Do-

puszczalność takiej formy prawnej zabezpieczenia kredy-
tu nieruchomością podkreślają niektórzy eksperci, szczegól-
nie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego z 29 ma-
ja 2000 (III CKN 246/00, OSINC 11/213) i z 8 marca
2002 (CKN 748/00, OSP 3/03).12 I. Heropolitańska
również podziela ten pogląd, dodatkowo proponując jako
zabezpieczenie prawne przyrzeczenie przeniesienia wła-
sności nieruchomości (umowa przedwstępna – art. 389
i 390 k. c.).13

■ korzystanie przez banki z udzielonego im przez dłużnika
nieodwołalnego pełnomocnictwa do zbycia nieruchomo-
ści. Możliwość w tym zakresie otworzyła nowelizacja ar-
tykułu 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Me-
toda egzekucji sądowej w świetle nowelizacji tego arty-
kułu to niejedyna dostępna metoda zaspokajania się
z nieruchomości. To stwarza pole manewru do stosowa-
nia wspomnianego pełnomocnictwa

■ korzystanie przez banki z zastawu na przedsiębiorstwie
lub jego zorganizowanej części. Nie do końca jednak
wiadomo, czy może to objąć także nieruchomość i umo-
wy najmu.

Należy zaznaczyć, że powyższe konstrukcje, choć praw-
nie dopuszczalne, są dość słabo rozpowszechnione
i wciąż budzą kontrowersje wśród prawników. Najmniej
kontrowersji budzi metoda „project finance”

Spółka celowa nie ma żadnych doświadczeń historycz-
nych, w tym sprawozdań finansowych z poprzednich okre-
sów. Nie można zatem łatwo dokonać jej oceny przy uży-
ciu kryteriów ratingowych podmiotów gospodarczych po-
kazanych w pierwszej części niniejszego artykułu. 

Jak widać z dotychczasowych rozważań, kredytowanie
nieruchomości przez banki wymaga wypracowania specja-
listycznego podejścia uwzględniającego specyfikę nieru-
chomości jako przedmiotu kredytowania. Takim podejściem
jest opracowanie odpowiednich systemów ratingowych.

Na koniec tej części rozważań warto zadać pytanie:
czy opracowanie odnoszących się do nieruchomości
specjalistycznych ratingów spowoduje, iż tradycyjna oce-
na ratingowa, oparta o typowe kryteria oceny podmio-
tów gospodarczych, nie będzie w ogóle stosowana?
Odpowiedź na to pytanie jest raczej negatywna. Nie-
wątpliwie „project finance” upraszcza analizę projektu
nieruchomościowego. Ryzyko transakcji staje się równo-
znaczne z ryzykiem kredytobiorcy jako podmiotu gospo-
darczego. Ratingi podmiotów gospodarczych w ocenie
ryzyka transakcji finansowania nieruchomości komercyj-
nej przez bank jednak nadal będą odgrywać rolę uzu-
pełniającą, pomimo zastosowania filozofii „project finan-
ce”. Banki, zależnie od specyfiki danego projektu,
zapewne będą je stosować do oceny sponsorów, szcze-
gólnie jeśli przyjmą na siebie pełną odpowiedzialność
za powodzenie projektu, na przykład do czasu pełnej
komercjalizacji nieruchomości, zdobycia strategicznych
najemców – tzw. „anchor tenantów”, jeśli to od nich uza-
leżnione są przepływy gotówki generowane przez pro-
jekt. Analiza ratingowa przy użyciu kryteriów typowych
dla oceny podmiotu gospodarczego może też dotyczyć
wykonawców, jeżeli bank finansuje ryzyko budowy. Tra-
dycyjna ocena ratingowa podmiotu gospodarczego bę-
dzie też stosowana przez bank w przypadku bliskch po-
wiązań pomiędzy spółką celową i najemcami. Szczegól-
nym przykładem takich transakcji mogą być operacje sa-
les and leaseback, jeśli spółka celowa należy do tej sa-
mej grupy kapitałowej, co większość najemców. W trans-
akcji sale and leasebcak przedsiębiorstwo, dotychczaso-
wy właściciel nieruchomości, sprzedaje nieruchomość
własnej spółce celowej, będącej w 100% jego własno-
ścią. Korzysta później z nieruchomości nadal, ale już
na podstawie umowy najmu.14 Transakcje sales and le-
aseback zdobywają coraz większą popularność w pań-
stwach Europy Zachodniej. W takie transakcje zaanga-
żowały się w ostatnich latach m.in. British Telecom, Erics-
son, Alstom, Enel, Telecom Italia. Transakcje sale and le-
asback uwalniają gotówkę inwestowaną w nieruchomo-
ści, dają oszczędności w kosztach eksploatacji oraz ko-
rzyści podatkowe.15 W Polsce realizacja określonych ko-
rzyści wiąże się z transferem nieruchomości do nowego
podmiotu gospodarczego, czyli spółki celowej. Jest to ty-
powy element leasingu nieruchomości.16

Negatywne wyniki analizy sponsorów lub najemców
przy użyciu kryteriów ratingowych dostosowanych do pod-
miotów gospodarczych mogą skutkować odmową finanso-
wania lub wprowadzaniem przez bank dodatkowych ele-
mentów bezpieczeństwa do transakcji finansowania dane-
go projektu w obszarze nieruchomości komercyjnych. Do ta-
kich elementów należą:
■ żądanie uzyskania przez bank wpisu hipotecznego

na I miejscu przed wypłatą I transzy kredytu (prawomoc-
ny odpis z księgi wieczystej) 

■ stosowanie przez bank systemu rachunków zastrzeżo-
nych np. Rachunku Wpływów z Najmu i mechanizmu
przyspieszonych spłat kapitału, tzw. cash–sweep

Tworzone w ramach „project finance”
spółki celowe są właścicielem 
i administratorem finansowanej 
nieruchomości. Jest to jedyny obszar
działania takiej spółki celowej. 
Wartość nieruchomości wzrasta 
wraz z postępami w realizacji projektu.
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■ stosowanie znacznych depozytów gwarancyjnych w for-
mie wspomnianych rezerw obsługi długu

■ odmowa stosowania systemu annuitetowego jako formy
spłaty kredytu

■ redukcja przez bank akceptowalnej proporcji LTV (kredyt
do wartości obiektu) 

■ dodatkowe klauzule ochronne w umowie kredytowej. 
Powyższe środki zaradcze bank może także zastoso-

wać, jeżeli kredytobiorca nie dostarczy odpowiednich infor-
macji niezbędnych do dokonania analizy ratingowej typo-
wej dla ratingu podmiotu gospodarczego w odniesieniu
do sponsorów i/lub najemców. 

Rozwój ratingu nieruchomości komercyjnych może być,
obok braku możliwości pozasądowego dochodzenia rosz-
czeń w polskim prawie oraz rozwoju transakcji typu sale and
leasesback jednym z impulsów do coraz większego rozpo-
wszechnienia filozofii project finance w finansowaniu nieru-
chomości w Polsce. 

Podstawowym czynnikiem rozwoju systemów ratingów
wewętrznych odnoszących się do finansowania nierucho-
mości komercyjnych oraz zarazem głównym impulsem
do rozwoju project finance w finansowaniu nieruchomości
komercyjnych pozostaje II Bazylejska Umowa Kapitałowa
i CAD III. ■
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