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ROLA LISTÓW ZASTAWNYCH
W ZWI}KSZANIU STABILNO¥CI
SEKTORA FINANSOWEGO W POLSCE

WST}P
Strukturalna luka pïynnoĂci stanowi najpowaĝniejsze ryzyko systemowe polskiego sektora bankowego. Jej ěródïo leĝy w tym, ĝe kredyty dïugoterminowe,
ab gïównie mieszkaniowe, sÈ finansowane przez krótkoterminowe depozyty oraz
tzw. osady na rachunkach bieĝÈcych. Kluczowym narzÚdziem do rozwiÈzania tego
problemu mogÈ byÊ listy zastawne, które sÈ rodzajem wysoko zabezpieczonej obligacji emitowanej przez banki hipoteczne. Obecnie, gïównie ze wzglÚdu na niskÈ
atrakcyjnoĂÊ ekonomicznÈ tego rozwiÈzania przy istniejÈcych regulacjach prawnych, na polskim rynku finansowym dziaïajÈ jedynie dwa banki hipoteczne: BRE
Hipoteczny i Pekao Hipoteczny, a udziaï listów zastawnych w finansowaniu kredytów hipotecznych jest marginalny1. W niniejszym artykule przedstawiono sytuacjÚ
pïynnoĂciowÈ polskiego systemu bankowego, miÚdzynarodowe regulacje prawne
rynku listów zastawnych oraz rekomendacje dla rozwoju tego rynku w Polsce.

*
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Problemy i poglÈdy

1. SYTUACJA PYNNO¥CIOWA
POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO
Aktywom sektora bankowego z terminem zapadalnoĂci powyĝej 1 roku w kwocie 1,3 bln PLN odpowiada zaledwie 0,4 bln PLN zobowiÈzañ (por. rysunek 1).
Rysunek 1. Struktura bilansu polskiego systemu bankowego (w %)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych Kongresu BankowoĂci Detalicznej, Warszawa 2013, http://kbd.projektekf.pl/sites/default/files/prezentacje/KBD%20Tezy%20v8.pdf (dostÚp:
12.07.2014).

Sytuacja ta wymaga od banków podjÚcia skutecznych dziaïañ zmierzajÈcych do
pozyskania dïugoterminowych, stabilnych ěródeï finansowania. Potrzeba zwiÚkszenia udziaïu dïugoterminowych ěródeï finansowania wynika równieĝ z koniecznoĂci
speïnienia wymagañ dotyczÈcych pïynnoĂci strukturalnej CRD IV2. Nowe rozwiÈzania majÈ na celu wzmocnienie regulacji sektora bankowego oraz firm inwestycyjnych i sÈ kolejnym krokiem w kierunku stworzenia bezpieczniejszego i bardziej
przejrzystego systemu finansowego. UwzglÚdniono w nich propozycje Komitetu
Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, okreĂlane jako Bazylea III. Kluczem do
rozwiÈzania tego problemu moĝe byÊ uïatwienie bankom emisji dïugoterminowych
obligacji, które nie mogÈ byÊ zerwane przed terminem ich wymagalnoĂci, w przeciwieñstwie do depozytów. W tym kontekĂcie podstawowe znaczenie dla wzrostu
bezpieczeñstwa polskiego systemu bankowego ma uïatwienie rozwoju rynku obligacji zabezpieczonych, a w szczególnoĂci listów zastawnych, które spoĂród róĝnych

2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do dziaïalnoĂci oraz nadzoru ostroĝnoĂciowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniajÈca dyrektywÚ 2002/87/
WE ibuchylajÈca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV,
CRDbIV), Dz.Urz. UE z 27 czerwca 2013 r.
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instrumentów cieszÈ siÚ najwyĝszÈ wiarygodnoĂciÈ na rynkach finansowych, powyĝej obligacji rzÈdowych (por. tabela 1).
Tabela 1. Ratingi listów zastawnych
Rating Polski

Maksymalny
rating listów
zastawnych

Maksymalna
wartoĂÊ dodanaa

PLN

Waluta
obca

PLN

Waluta
obca

PLN

Waluta
obca

Fitch

A

A-

AAA

AA

+6

+4

Moody’s

A2

A2

Aa3

Aa3

+2

+2

Standard&Poor’s

A

A-

AA

A+

+4

+2

a

WartoĂÊ dodana, uplift, to wzrost oceny jakoĂci ryzyka kredytowego i wynikajÈce stÈd podniesienie ratingu listów zastawnych.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych Kongresu BankowoĂci Detalicznej..., op. cit.

Na tle innych krajów europejskich rynek listów zastawnych w Polsce jest dopiero w poczÈtkowej fazie rozwoju (por. rysunek 2).
Rysunek 2. Udziaï listów zastawnych w finansowaniu kredytów hipotecznych
w wybranych krajach europejskich wg stanu na 31 grudnia 2012 r. (w %)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych W. Kälberer (red.), 2013 ECBC European Covered Bond Fact Book, s. 551–569, http://ecbc.hypo.org/Content/default.asp?PageID=501 (dostÚp:
12.07.2014) oraz European Mortgage Federation, http://www.hypo.org/Content/default.asp?PageID=414 (dostÚp: 11.07.2014).
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Obecne regulacje prawa podatkowego oraz prawa upadïoĂciowego nie tworzÈ
sprzyjajÈcego Ărodowiska dla racjonalnego ekonomicznie rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce (por. rysunek 3).
Rysunek 3. Rynek listów zastawnych w wybranych krajach (w mld EUR)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: W. Kälberer (red.), 2013 ECBC..., op. cit., s. 551–569.

2. MI}DZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE
RYNKU LISTÓW ZASTAWNYCH
List zastawny ma ponad dwustuletniÈ historiÚ na europejskich rynkach finansowych i jest typowym przykïadem covered bonds. Covered bonds to okreĂlenie
dïuĝnych papierów wartoĂciowych, które charakteryzujÈ siÚ tym, ĝe ich wykup jest
zabezpieczony na wyodrÚbnionej w tym celu puli aktywów, która pozostaje wbbilansie emitenta. Struktura ta powoduje prawo inwestora do podwójnego regresu dla
nabywcy w stosunku do emitenta. Tym co odróĝnia covered bonds od klasycznych
obligacji jest zasada podwójnego regresu. W obligacjach bowiem zastosowanie ma
generalnie jedynie osobiste zobowiÈzanie emitenta wobec obligatariusza do zwrotu
kapitaïu i odsetek3.
Specyfika covered bonds wynika z tego, ĝe zobowiÈzanie emitenta ma charakter osobisty do wysokoĂci caïego majÈtku, a takĝe rzeczowy do wysokoĂci wartoĂci
wyodrÚbnionych aktywów stanowiÈcych zabezpieczenie. Nabywca ma prawo do
roszczenia zarówno wobec emitenta, jak i wydzielonych i monitorowanych przez
niezaleĝnego powiernika wysokiej jakoĂci aktywów do zaspokojenia tych roszczeñ.
W pierwszym rzÚdzie dïuĝnik ponosi osobistÈ odpowiedzialnoĂÊ za powstaïe w wyniku emisji zobowiÈzanie w zakresie kwoty kapitaïu i odsetek. JeĂli zaspokojenie
3

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. 1995, nr 83 poz. 420 z póěn. zm.
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roszczeñ wierzyciela przez emitenta nie jest moĝliwe, posiadacz covered bonds ma
prawo do zaspokojenia roszczenia z majÈtku, który zostaï w tym celu wyodrÚbniony. W ten sposób minimalizowane jest prawdopodobieñstwo nieodzyskania naleĝnoĂci, a tym samym przeniesienia nastÚpstw niewypïacalnoĂci dïuĝnika na innych
uczestników rynku finansowego. Zachowanie ciÈgïoĂci rozliczeñ stanowi kluczowy
element stabilnoĂci rynku finansowego. Wysokie standardy regulacyjne covered
bonds, a wiÚc i listów zastawnych, zapewniajÈce zasadÚ podwójnego regresu przyczyniajÈ siÚ istotnie do stabilizacji rynku finansowego4.
W Unii Europejskiej nie opracowano dotÈd w ramach aktu prawnego jednolitej
definicji listu zastawnego. PoĂrednio papier wartoĂciowy o rygorach, które speïnia
list zastawny, zdefiniowano w dyrektywie UCITS, okreĂlajÈcej limity inwestycyjne
poszczególnych klas aktywów dla funduszy inwestycyjnych UCITS5. Zgodnie zbtÈ
dyrektywÈ fundusze te mogÈ angaĝowaÊ maksymalnie 5% aktywów w papiery wartoĂciowe jednego emitenta. Aby limit ten mógï zostaÊ podniesiony do 25%, dane
obligacje muszÈ speïniaÊ ïÈcznie okreĂlone warunki:
Y emitent musi mieÊ status instytucji kredytowej, posiadaÊ statutowÈ siedzibÚ
w pañstwie czïonkowskim i podlegaÊ z mocy prawa szczególnemu nadzorowi
publicznemu w celu ochrony posiadaczy tych papierów;
Y Ărodki pochodzÈce z emisji obligacji mogÈ byÊ jedynie zainwestowane w takie
aktywa, które w trakcie waĝnoĂci obligacji sÈ w stanie pokryÊ zwiÈzane z nimi
roszczenia, a w razie niewypïacalnoĂci emitenta bÚdÈ, na zasadzie pierwszeñstwa, wykorzystane dla zaspokojenia kapitaïu i naleĝnych odsetek.
Historycznie europejskie covered bonds to gïównie inwestycje w nieruchomoĂci.
O rodzaju covered bond decyduje prawne zabezpieczenie spïaty kredytu. Wbprzypadku hipoteki jest to hipoteczny list zastawny, a przypadku gwarancji lub porÚczenia instytucji publicznej, jak np. banku centralnego lub Skarbu Pañstwa, jest
to publiczny list zastawny. Instytucje kredytowe w Europie róĝniÈ siÚ strukturÈ
organizacyjnÈ, a to powoduje zróĝnicowanie modeli emisji covered bonds6. Zachowana jest jednak zasadnicza charakterystyka tego instrumentu, jakÈ jest zasada
podwójnego regresu.
Mimo braku bezpoĂredniego uregulowania tego instrumentu, roĂnie kapitalizacja Ăwiatowego rynku covered bonds. W latach 2003–2012 zarówno liczba emitentów (wzrost z 140 do 306), jak i ïÈczna wartoĂÊ programów (wzrost z 1,5 bln EUR
4
5

6

R. Papieĝ, Covered bonds jako ěródïo stabilnoĂci rynku finansowego, „Zeszyty Naukowe” nr 13,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2012.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszÈcych siÚ do przedsiÚbiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoĂciowe (UCITS – Undertakings
for Collective Investment in Transferable Securities), Dz.Urz. UE L 302/63.
O.M. Stöcker, Modele Covered Bonds w Europie, „Finansowanie NieruchomoĂci”, marzec
2012br., s. 42–47.
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do 2,8bblnbEUR) podwoiïa siÚ7. Wzrost rynku byï rezultatem rosnÈcego zainteresowania inwestorów instytucjonalnych (zob. rysunek 4).
Rysunek 4. Kapitalizacja rynku covered bonds na Ăwiecie (w mld EUR)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: W. Kälberer (red.), 2013 ECBC..., op. cit., s. 544.

Popyt przez nich generowany wymusiï nowelizacje prawa w wielu krajach europejskich, co z kolei przyczyniïo siÚ do zwiÚkszenia konkurencyjnoĂci dïuĝnych
papierów wartoĂciowych w Europie, a takĝe w stosunku do mortgage backed securities w USA8.
W ostatnich latach nastÈpiïa zmiana struktury rynku covered bonds. InteresujÈcym przykïadem jest rynek niemiecki, bÚdÈcy najwiÚkszym na Ăwiecie ze wzglÚdu na kapitalizacjÚ i pïynnoĂÊ. Z uwagi na ograniczenie inwestycji publicznych,
wblatach 2003–2012 znaczÈco zmniejszyï siÚ wolumen publicznych listów zastawnych (spadek o 62%), podczas gdy wielkoĂÊ rynku hipotecznych listów zastawnych
zmniejszyïa siÚ w tym czasie jedynie o 16%. Po pierwszych latach spadkowych
utrzymuje siÚ ona na Ărednim poziomie 220 mld EUR (zob. rysunek 5).
W szczytowym okresie koniunktury na rynku kredytów hipotecznych w USA,
wblatach 2004–2005, pojawiï siÚ pomysï wykorzystania europejskiego modelu covered bonds. Miaïy byÊ one pierwotnie dodatkowym instrumentem pozyskania kapitaïu, a nastÚpnie przeciwwagÈ dla dominujÈcej pozycji Fannie Mae’s i Freddie
Mac’s na rynku kredytów mieszkaniowych9. Natomiast po upadku banku Lehman
Brothers zaczÚïy byÊ one postrzegane jako ěródïo stabilizacji w procesie reformy
amerykañskiego systemu finansowego, w którym dominujÈ mortgage backed securities, a które majÈ znaczÈco niĝszÈ strukturalnie jakoĂÊ kredytowÈ od listów
zastawnych.
7
8
9

W. Kälberer (red.), 2013 ECBC..., op. cit., s. 544.
J. Golin (red.), Covered Bonds: Beyond Pfandbriefe: Innovations, Investment and Structured
Alternatives, Euromoney Institutional Investor Plc, London 2006.
R.T. O’Shields, Reforming America’s Mortgage Market: What Comes after Fannie Mae and
Freddie Mac?, „North Carolina Banking Institute Journal”, Vol. 16, 2012, s. 123.
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Rysunek 5. Kapitalizacja rynku i struktura covered bonds w Niemczech
(w mld EUR)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: W. Kälberer (red.), 2013 ECBC..., op. cit., s. 555.

3. REKOMENDACJE DLA ROZWOJU RYNKU
LISTÓW ZASTAWNYCH W POLSCE
Problem zwiÚkszenia stabilnoĂci systemu finansowego poprzez rozwiÈzania
sïuĝÈce wydïuĝeniu ěródeï finansowania dziaïalnoĂci kredytowej byï przedmiotem
debaty i rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie w 2011br.10
Temat ten byï kontynuowany podczas VI Kongresu BankowoĂci Detalicznej zorganizowanego w 2013 r. w Warszawie. Dorobkiem Kongresu jest pakiet rekomendacji dotyczÈcych wykorzystania listów zastawnych jako bezpiecznego narzÚdzia
zmniejszenia ryzyka wiÈĝÈcego siÚ z niedopasowaniem aktywów i pasywów sektora
bankowego w Polsce.
ZwiÚkszenie atrakcyjnoĂci polskich listów zastawnych moĝna osiÈgnÈÊ poprzez
podwyĝszenie ich ratingu oraz dziaïania na rzecz poszerzenia bazy inwestorów. Nie
ma w polskim prawie (prawie upadïoĂciowym oraz ustawie o listach zastawnych
i bankach hipotecznych) rozwiÈzañ w zakresie zaspokajania wierzycieli z tytuïu
listów zastawnych majÈcych zastosowanie w przypadku upadïoĂci emitujÈcego je
banku hipotecznego, a które istniejÈ w innych krajach. W zwiÈzku z tym rekomendowane jest wprowadzenie do wyĝej wymienionych ustaw zasad tzw. timeliness of
payment, set-off risk i commingling risk. Obecnie odsetki od listów zastawnych
10

Europejski Kongres Finansowy, Sopot 2011, http://www.efcongress.com/Pl/rekomendacja-3 (dostÚp: 12.07.2014).
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pobierane przez inwestorów zagranicznych podlegajÈ obowiÈzkowi poboru podatku
dochodowego u ěródïa. Proponuje siÚ, aby pobór u ěródïa podatku CIT z tytuïu
emitowanych przez banki hipoteczne listów zastawnych byï wyïÈczony. W zakresie inwestorów krajowych obecne przepisy prawa nie precyzujÈ jednoznacznie, czy
towarzystwa ubezpieczeniowe i OFE powinny wliczaÊ listy zastawne w limity inwestycyjne danego emitenta. Rekomenduje siÚ, aby zastosowaÊ rozwiÈzania analogiczne jak dla TFI.
Udroĝnienie procesu transferu portfela kredytowego z banków uniwersalnych
do banków hipotecznych moĝna osiÈgnÈÊ poprzez stosowne zmiany w prawie podatkowym w zakresie VAT i CIT, dostosowanie regulacji krajowych do dyrektyw
europejskich w zakresie limitów refinansowania oraz automatyzacji wpisów dotyczÈcych zabezpieczeñ w ksiÚgach wieczystych. Ustawa o VAT nie precyzuje, czy ma
zastosowanie zwolnienie z VAT w przypadku nabycia wierzytelnoĂci kredytowych
w celu ich refinansowania. W zakresie skupionych wierzytelnoĂci przyszïe koszty z tytuïu rezerw nie bÚdÈ stanowiÊ kosztów uzyskania przychodów. W zwiÈzku
zb tym powinny byÊ stosownie doprecyzowane zapisy ustawy o VAT oraz ustawy
obpodatku CIT. Zgodnie z obecnÈ regulacjÈ tylko 60% wartoĂci detalicznego portfela
kredytowego moĝe byÊ refinansowane listami zastawnymi przez banki hipoteczne.
Postuluje siÚ zwiÚkszenie limitu refinansowania do 80% zgodnie z dyrektywami
europejskimi, a takĝe zelektronizowanie transferu zabezpieczeñ wierzytelnoĂci,
aby umoĝliwiÊ masowÈ zmianÚ wpisów w ksiÚgach wieczystych.
Pakiet rekomendacji, który zostaï przekazany do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa SprawiedliwoĂci, obejmuje osiem obszarów szczegóïowych (zob. tabelab2).
Obecny stan prawny wlicza listy zastawne w limity inwestycyjne na poziomie
emitenta w przypadku towarzystw ubezpieczeniowych, natomiast ustawa o TFI je
wyïÈcza. Udziaï duĝych banków gieïdowych w WIG30 jest znaczÈcy i wynosi dla
Pekao 10%, PKO BP 9%, BRE 3%. Dla towarzystw ubezpieczeniowych i OFE udziaï
ten to odpowiednio 5% i 10%. Wliczanie listów zastawnych w limity inwestycyjne
na poziomie emitenta istotnie ogranicza moĝliwoĂÊ finansowania poprzez rynek
krajowy. W tej sytuacji wydawaïo siÚ zasadne powielenie zapisów wyïÈczajÈcych
listy zastawne z limitów emitenta z ustawy o TFI do ustaw o OFE ibtowarzystwach
ubezpieczeniowych. Jednakĝe z uwagi na odmienne uregulowania w dyrektywach
europejskich usuniÚto z pakietu rekomendacji wyïÈczenie listów zastawnych z limitów emitenta w towarzystwach ubezpieczeniowych, zachowujÈc tÚ rekomendacjÚ
w przypadku OFE11.

11

UsuniÚcie z pakietu rekomendacji wyïÈczenia listów zastawnych z limitów emitenta w towarzystwach ubezpieczeniowych zostaïo przedstawione podczas Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2014, http://www.efcongress.com/sites/default/files/ekf_czerwiec_v2_format4.pdf
(dostÚp: 16.07.2014).
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Tabela 2. Rekomendacje dla rozwoju polskiego rynku listów zastawnych
Ministerstwo
Finansów
1. Limity emitenta w towarzystwach
ubezpieczeniowycha) i OFE

3

2. Podatek u ěródïa

3

3. PostÚpowanie upadïoĂciowe banku
hipotecznego

3

4. Limit refinansowania kredytów
hipotecznych listami zastawnymi

3

5. Koszty uzyskania przychodu nabytych
wierzytelnoĂci

3

6. Transfer zabezpieczeñ hipotecznych

Ministerstwo
SprawiedliwoĂci

3

3

7. VAT z tytuïu transferu wierzytelnoĂci

3

8. Opïata BFG i tworzenie funduszu
ochrony Ărodków gwarantowanych

3

a

Propozycja w zakresie towarzystw ubezpieczeniowych zostaïa wycofana na etapie wdraĝania
rekomendacji, a przyczyny wycofania zostaïy omówione w dalszej czÚĂci artykuïu.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych Kongresu BankowoĂci Detalicznej..., op. cit.

W Polsce obowiÈzuje pobór podatku dochodowego u ěródïa (witholding tax) od
odsetek od listów zastawnych wypïacanych na rzecz inwestorów zagranicznych.
JednoczeĂnie odsetki od instrumentów dïuĝnych, których emitentami sÈ Skarb
Pañstwa, Bank Gospodarstwa Krajowego i miasto stoïeczne Warszawa, sÈ zwolnione z poboru tego podatku. RozwiÈzanie takie jest niezrozumiaïe, niespójne ibzniechÚca inwestorów zagranicznych do kupowania polskich listów zastawnych. Na
mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i w zwiÈzku z przedïoĝeniem
przez inwestorów wïaĂciwych certyfikatów rezydencji podatkowej, w praktyce podatek u ěródïa nie zostaï pobrany. ZnaczÈcym uproszczeniem procedury i uïatwieniem dla inwestorów zagranicznych byïoby wprowadzenie wyïÈczenia podatkowego
z poboru podatku u ěródïa w zakresie inwestycji w emitowane przez banki hipoteczne w Polsce listy zastawne.
Ryzyko polskich listów zastawnych jest obecnie oceniane przez inwestorów
ibagencje ratingowe na poziomie ratingu emitenta. Oznacza to istotnie wyĝsze postrzeganie ryzyka tych papierów w stosunku do emisji w innych jurysdykcjach.
Moĝliwe podniesienie ratingu (uplift) dla polskich listów zastawnych wynosi zero
w stosunku do 8 punktów (notches) dla innych krajów wedïug agencji ratingowej
Fitch. Powodem niĝszej oceny przez agencje ratingowe jest brak istotnych regulacji w polskim systemie prawnym (prawie upadïoĂciowym oraz ustawie o listach
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zastawnych i bankach hipotecznych) dotyczÈcych tzw. timeliness of payments zblistów zastawnych oraz ograniczeñ tzw. set-off risk i commingling risk w sytuacji
upadïoĂci banku hipotecznego. W tej sytuacji wymagajÈ odpowiedniego uszczegóïowienia przepisy prawa w zakresie procedury zaspokajania wierzycieli po upadïoĂci
emitenta listów zastawnych.
Tak jak dla wszystkich innych kredytów, zgodnie z ustawÈ o listach zastawnych
i bankach hipotecznych, moĝliwe jest refinansowanie listami zastawnymi kwoty
wynoszÈcej 60% bankowo-hipotecznej wartoĂci nieruchomoĂci. Zgodnie z dyrektywami europejskimi moĝliwe jest refinansowanie listami zastawnymi 80% bankowo-hipotecznej wartoĂci nieruchomoĂci. Wydaje siÚ zasadne, aby przy pozostawieniu
60% limitu dla pozostaïych kredytów w przypadku kredytów detalicznych umoĝliwiÊ refinansowanie listami zastawnymi do 80% bankowo-hipotecznej wartoĂci
nieruchomoĂci.
Zgodnie z ustawÈ o CIT banki majÈ moĝliwoĂÊ zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodu okreĂlonych tworzonych rezerw celowych, nieĂciÈgalnych wierzytelnoĂci, umorzonych wierzytelnoĂci oraz strat na sprzedaĝy wierzytelnoĂci z tytuïu
kredytów i poĝyczek sprzedanych do funduszu sekurytyzacyjnego lub towarzystwa
funduszy. Ministerstwo Finansów zawÚĝa tÚ moĝliwoĂÊ do wierzytelnoĂci z tytuïu
kredytów i poĝyczek udzielonych przez bank, jednoczeĂnie odmawiajÈc tego samego
prawa w stosunku do wierzytelnoĂci nabytych przez bank od innych podmiotów,
wb tym od innych banków. Naleĝaïoby rozszerzyÊ ustawÚ o CIT o zapis uwzglÚdniajÈcy moĝliwoĂÊ zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu rezerw na wierzytelnoĂci z tytuïu kredytów i poĝyczek nabytych przez bank hipoteczny od innych
banków.
Ze sprzedaĝÈ kredytu hipotecznego do banku hipotecznego wiÈĝe siÚ koniecznoĂÊ zmiany beneficjenta zabezpieczenia hipotecznego w ksiÚgach wieczystych.
Wpis do ksiÚgi wieczystej w zwiÈzku z przelewem wierzytelnoĂci hipotecznej ma
charakter konstytutywny, co oznacza, ĝe zabezpieczenie przechodzi na beneficjenta
dopiero z chwilÈ wpisu w ksiÚdze wieczystej. Przy masowej skali dziaïania operacja
taka powodowaïaby powaĝne obciÈĝenie operacyjne sÈdów, wpïywajÈc na wydïuĝenie czasu realizacji wpisu. Proces ten w zakresie przygotowywania, skïadania
ibrozpatrywania wniosków banków o dokonanie zmian wpisu w ksiÚgach wieczystych powinien byÊ wiÚc zautomatyzowany poprzez wprowadzenie elektronicznego
obiegu dokumentów przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
W zwiÈzku z tym, ĝe ustawa o VAT nie precyzuje, czy nabycie wierzytelnoĂci
kredytowych w celu ich refinansowania jest zwolnione z VAT, dziaïajÈce w Polsce
dwa banki hipoteczne BRE Bank Hipoteczny i Pekao Bank Hipoteczny wystÈpiïy
o wydanie i otrzymaïy indywidualne interpretacje podatkowe, z których wynika,
ĝe transfer portfela wierzytelnoĂci w celu ich refinansowania jest zwolniony zbVAT.
Aby uniknÈÊ potrzeby wystÚpowania o indywidualnÈ interpretacjÚ podatkowÈ
przez kaĝdy bank hipoteczny, naleĝaïoby doprecyzowaÊ ustawÚ w taki sposób, ĝe
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nabycie wierzytelnoĂci kredytowej w celu jej refinansowania jest zwolnione z VAT
z mocy ustawy.
Aktywa pochodzÈce z emisji listów zastawnych zwolnione sÈ z opïaty rocznej
i wymogu tworzenia funduszu ochrony Ărodków gwarantowanych zgodnie z ustawÈ o BFG. Projektowane zaĂ przepisy ustawy o BFG i uporzÈdkowanej likwidacji
banków w swoim obecnym ksztaïcie nie wyïÈczajÈ aktywów pochodzÈcych z emisji
listów zastawnych z tej opïaty i koniecznoĂci tworzenia przedmiotowego funduszu.
Obecnie obowiÈzujÈce rozwiÈzanie powinno zostaÊ utrzymane w przygotowywanej
ustawie o BFG i uporzÈdkowanej likwidacji banków, aby aktywa pochodzÈce zbemisji listów zastawnych pozostaïy zwolnione z opïaty rocznej i wymogu tworzenia
funduszu ochrony Ărodków gwarantowanych oraz innych obciÈĝeñ na rzecz BFG.
Ponadto w ramach IV Kongresu BankowoĂci Detalicznej rekomendowano, aby
dodaÊ listy zastawne do obligatoryjnego limitu minimum 75% aktywów inwestowanych w akcje w ustawie o zmianie ustaw w zwiÈzku z okreĂleniem zasad wypïaty
emerytur ze Ărodków zgromadzonych w OFE. Ewentualne rozszerzenie kategorii
lokat w ramach limitu 75% dotyczyïoby moĝliwoĂci inwestowania w listy zastawne
emitowane przez krajowe instytucje finansowe, bÈdě w ramach oferty publicznej na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub notowane na krajowym rynku regulowanym.
Zaletami dodania listów zastawnych do ustawowego limitu 75% byïoby:
Y wydïuĝenie ěródeï finansowania kredytów hipotecznych, co zmniejszyïoby ryzyko kryzysu w polskim systemie bankowym;
Y dywersyfikacja, podniesienie jakoĂci i stabilizacja portfela OFE, jako ĝe hipoteczne listy zastawne majÈ z reguïy wyĝszy rating niĝ kraj emitenta, stanowiÈc
atrakcyjny substytut dla obligacji pañstwowych;
Y wzmocnienie rynku kapitaïowego jeĝeli listy zastawne bÚdÈ obligatoryjnie notowane na rynku wtórnym, prowadzÈc jednoczeĂnie do zwiÚkszenia wiarygodnoĂci
rynku obligacji, poniewaĝ listy zastawne sÈ obecnie najbardziej wiarygodnymi
instrumentami finansowymi;
Y uelastycznienie rynku kapitaïowego w Ăwietle planowanego zniesienia limitu
75%.
W sierpniu 2014 r. rzÈd przyjÈï przygotowany przez Ministerstwo Finansów
projekt zaïoĝeñ do ustawy o listach zastawnych12 oparty na rekomendacjach Ărodowiska bankowego. W stosunku do przedkïadanych rekomendacji wyïÈczono zbracji
odrÚbnych uregulowañ zagadnienie dotyczÈce VAT z tytuïu transferu wierzytelnoĂci, które ma zostaÊ podjÚte w indywidualnej interpretacji podatkowej oraz kwestiÚ transferu zabezpieczeñ hipotecznych. Ten ostatni temat zostaï zaadresowany wbprojekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks postÚpowania cywilnego, ustawy
obksiÚgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawie12

Biuletyn Informacji Publicznej RzÈdowego Centrum Legislacji, http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/
projekt/199050 (dostÚp: 9.09.2014).
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ra obowiÈzek inicjowania postÚpowania wieczysto-ksiÚgowego drogÈ elektronicznÈ
przez notariuszy. Rekomendowane rozszerzenie o listy zastawne kategorii lokat
OFE w ramach limitu 75% nie zostaïo uwzglÚdnione.
RzÈd zakïada, ĝe rynek listów zastawnych osiÈgnie 20% nowej sprzedaĝy i 7%
caïego portfela hipotecznego w ciÈgu piÚciu lat od wprowadzenia pakietu zmian
ustawodawczych planowanego na 1 stycznia 2015 r. W ocenie Ministerstwa Finansów udroĝnienie akcji kredytowej banków zagroĝonej przyszïymi wymogami
dyrektywy CRD IV i skierowanie Ărodków na finansowanie gospodarki ma w perspektywie 10 lat przynieĂÊ korzyĂci w wysokoĂci 18 mld PLN dla firm, 7 mld PLN
dla banków i 5 mld PLN dla budĝetu pañstwa. OszczÚdnoĂci z tytuïu podwyĝszonego ratingu kredytowego listów zastawnych powinny istotnie przewyĝszaÊ koszty
wprowadzonych zmian, m.in. z tytuïu wymogu 10% nadzabezpieczenia czy wymogu 6-miesiÚcznego bufora pïynnoĂci na zabezpieczenie pïatnoĂci odsetek. Nie
wydaje siÚ, aby obiektywna wycena bankowo-hipotecznej wartoĂci nieruchomoĂci
stanowiïa problem. WartoĂÊ ta w dïugim okresie oscyluje wokóï wartoĂci rynkowej,
odchylajÈc siÚ od niej in plus lub in minus, w zaleĝnoĂci fazy od cyklu koniunkturalnego wbnieruchomoĂciach, przyczyniajÈc siÚ do stabilizacji wyceny w dïugim
okresie. Przedïoĝenie rzÈdowe naleĝy oceniÊ jako speïnienie najwaĝniejszych oczekiwañ Ărodowiska bankowego na odblokowanie rynku listów zastawnych w Polsce.

PODSUMOWANIE
Wyzwania, które stojÈ przed polskim sektorem bankowym to wystÚpujÈca
strukturalna luka pïynnoĂci, koniecznoĂÊ dywersyfikacji ěródeï finansowania oraz
wymogi kapitaïowe i pïynnoĂciowe. SkalÚ wyzwania wyznacza 330 mld kredytów
mieszkaniowych, w tym ponad poïowa w CHF, które sÈ finansowane krótkoterminowymi depozytami zïotowymi. Obraz ten wyostrza doĂwiadczenie przedïuĝajÈcego
siÚ globalnego kryzysu finansowego i wynikajÈcy stÈd obniĝony standing spóïek
matek banków dziaïajÈcych w Polsce.
List zastawny w krajach Europy kontynentalnej, znany jako covered bond na
miÚdzynarodowych rynkach finansowych, to dïuĝny papier wartoĂciowy speïniajÈcy
przede wszystkim warunek podwójnego regresu. Instrument ten, ze wzglÚdu na
prawne i materialne zabezpieczenie roszczeñ, jest postrzegany jako jeden z najmniej ryzykownych dla inwestora. List zastawny wydaje siÚ stanowiÊ dobre narzÚdzie dla rozwiÈzania problemu przed jakim stoi polski system bankowy. Z jednej
strony daje bezpieczeñstwo dla inwestora, szczególnie poĝÈdane w okresie kryzysu
finansowego, a dla emitenta stanowi dïugoterminowe ěródïo finansowania.
W Polsce listy zastawne nadal pozostajÈ niedoceniane. Do rozwiÈzania takiego
stanu rzeczy przyczyniïoby siÚ usuniÚcie ograniczeñ ich rozwoju i zwiÚkszajÈce
atrakcyjnoĂÊ dla inwestorów oraz usuniÚcie barier dla transferu portfela kredyto109
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wego z banków uniwersalnych do banków hipotecznych. Proponowane zmiany nie
wpïynÈ negatywnie na dochody budĝetowe, a w efekcie moĝna by uzyskaÊ podwyĝszenie stabilnoĂci polskiego sektora bankowego, które przeïoĝyïoby siÚ na wiÚkszÈ
stabilnoĂÊ gospodarki i budĝetu pañstwa.

Sïowa kluczowe: luka pïynnoĂci, banki hipoteczne, stabilizacja rynku finansowego, wydïuĝenie ěródeï finansowania, rozwój rynku listów zastawnych

Abstract
The structural liquidity gap constitutes the most serious systemic risk in Polish
banking market. Long term loans, and particularly mortgage loans, are financed by
short term deposits. The key instrument to help solve this problem could be covered bonds, which are a type of well collateralized bond issued by mortgage banks.
Presently, mainly due to weak economics under the current regulations, there are
just two mortgage banks in Poland, and the share of covered bonds in financing
mortgage loans is marginal. This article describes recommendations to develop
covered bonds to increase the stability of the Polish financial market.
Key words: liquidity gap, mortgage banks, financial market stabilization, funding
sources extension, covered bonds market development
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