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W walce o klienta polskie 
banki coraz częściej wykorzystują 
agresywne strategie rynkowe 
i przyznają kredyty hipoteczne 
klientom, którzy nie gwarantują 
ich spłaty. Może to mieć poważne 
następstwa dla instytucji 
finansowych.

CC hoć ze względów oczywistych 
trudno oszacować liczbę takich 
przypadków, to jednak tajem-

nicą poliszynela jest, iż dla pozyskania 
nowego klienta o nieco wątpliwej zdolności 
kredytowej bank skłonny jest wydłużyć 
okres kredytowania ze standardowych 30 
do nawet 50 lat. Albo skusić go kredytem, 
którego LTV grubo przekracza 100 proc. 
A przy okazji – wyznaczyć mu na granicy 
wydolności finansowej wysokość miesięcz-
nej raty, której spłatę może uniemożliwić 

byle przypadek losowy. Wprawdzie z syn-
tetycznych opracowań Związku Banków 
Polskich jednoznacznie wynika, że kredyty 
hipoteczne są dziś najbezpieczniejszym 
elementem portfela kredytowego instytucji 
finansowych, bowiem z reguły spłacane są 
w terminie, a ich zabezpieczenie sprawia, 
że z ich egzekwowaniem nie powinno być 
kłopotów, ale – zwłaszcza po amerykań-
skim kryzysie – coraz częściej pojawiają się 
sugestie, że może się to zmienić już w naj-
bliższych latach. 

Polski rynek kredytów hipotecznych 
jest jeszcze zbyt młody, aby można było 
wyciągać tak daleko idące optymistyczne 
wnioski. Ostatnie kilka lat było okresem nie-

samowitej koniunktury gospodarczej, która 
spowodowała szybki spadek bezrobocia oraz 
wysoki wzrost płac. Obserwowaliśmy także 
niebywały wzrost cen na rynku nieruchomo-
ści. Jednak do Unii Europejskiej wstępuje się 
tylko raz. Zatem musimy poczekać jeszcze 
kilka lat, aby móc w pełni ocenić ryzyko 
związane z kredytami hipotecznymi.

Do tej pory mieliśmy do czynienia 
ze wzrostem cen nieruchomości, ale 
zakładając, że cykl ten się kończy, wzrost 
cen będzie już mniejszy, a w pewnych seg-
mentach rynku nastąpi ich korekta. Dopiero 
wówczas, gdy spadną ceny na rynku nieru-
chomości, do banków dotrze ten oczywisty 
fakt, iż przyznawanie kredytów o wysokim 
LTV jest bardzo ryzykowne.

Mechanizm jest prosty – jeśli przy 
systematycznym wzroście cen nieruchomości 
ich dynamika wyprzedza przyrost dochodów 
konsumentów, instytucje finansowe z reguły 
łagodzą kryteria przyznawania kredytów, 
aby umożliwić dostęp do kredytów jak 
najszerszej grupie klientów. Taka liberalizacja 
służy wprawdzie zwiększeniu sprzedaży 
kredytów hipotecznych, ale w perspekty-
wie najbliższych lat spotęguje tylko ryzyko 
działalności kredytowej, które powinno być 
odpowiednio zabezpieczone przez bank. 
Doświadczenia z innych rynków wyraźnie 
wskazują, że ryzyko niespłacenia kredytów 
o wysokim LTV (a takie dominują w Polsce) 
w przedziale 95–100 proc. jest kilkakrotnie 
wyższe niż dla kredytów przyznawanych na 
poziomie 70–75 proc. LTV. W wielu krajach 
przy znacznie niższym niż wynoszący 100 
proc. LTV sam nadzór bankowy wymaga, by 
banki zabezpieczały się przed nadmiernym 
ryzykiem poprzez ubezpieczanie kredytów. 

Są też rynki, na których ubezpieczenie 
kredytów jest dobrowolne, ale nadzory 
bankowe nakładają na banki konieczność 
stosowania dodatkowych zabezpieczeń. 
Na przykład w Kanadzie kredyty powyżej 
80 proc. LTV obowiązkowo muszą być 
ubezpieczone. W dodatku banki wykupują 
ubezpieczenie na całą kwotę kredytu, co 
oznacza całkowite przeniesienie ryzyka kre-
dytowego na wyspecjalizowaną instytucję, 
poza system bankowy. W takiej sytuacji to 
same firmy ubezpieczeniowe pilnują, żeby 

banki nie przeholowały z przyznawaniem 
zbyt ryzykownych kredytów. 

Dalszy dynamiczny wzrost akcji kredyto-
wej będzie wymagał dodatkowych źródeł fi-
nansowania, bo przyrost depozytów będzie 
wolniejszy. Najlepszym, powszechnie wyko-
rzystywanym w wielu krajach narzędziem 
jest sekurytyzacja. Ale w momencie seku-
rytyzacji banki będą musiały dysponować 
dobrym portfelem kredytów hipotecznych, 
o niskim profilu ryzyka, bo w przeciwnym 
wypadku obniży to rating emisji i spowo-
duje, że koszt pozyskania dodatkowego 
pieniądza będzie bardzo wysoki.

Niedługo banki zmienią swoje podej-
ście do ryzyka związanego z kredytami 
hipotecznymi. Przekonają się, że agencje 
ratingowe oceniają ryzyko wedle kryteriów 
dużo ostrzejszych niż zwyczajowo stosowa-
ne przy przyznawaniu kredytów. 

Obie strony tej rubryki oprac. Marek Matusiak

Banki lekceważą
zagrożenie

ANDRZEJ 
SANIEWSKI

dyrektor AIG 
United 

Guaranty 
w Polsce

Doświadczenia 
wskazują, że 

ryzyko niespłace-
nia kredytów 

o wysokim LTV 
w przedziale 
95–100 proc. 

(a takie dominują 
w Polsce) jest 
kilkakrotnie

wyższe niż dla 
kredytów 

na poziomie 
70–75 proc. LTV.

(16-17)pro_contra.indd   17(16-17)pro_contra.indd   17 6/13/08   4:32:13 PM6/13/08   4:32:13 PM


