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Wprowadzenie

Rynek kapitałowy rozważany jako „przestrzeń” transferów kapitałów śred-
nio- i długoterminowych – pozyskiwania i lokowania środków – stymuluje in-
westycje we wszystkich sektorach gospodarki, w tym nieruchomości, przyczy-
niając się do ich rozwoju. Wspomniane transfery kapitałów obejmują również 
rynek nieruchomości, w którym podmioty zgłaszające zapotrzebowanie na środ-
ki finansowe o znaczącej skali podejmują decyzje o ich alokacji w wysoce ka-
pitałochłonnych inwestycjach prywatnych, publicznych oraz realizowanych na 
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Skala inwestycji wymaga niejedno-
krotnie zastosowania skomplikowanej inżynierii – modeli z udziałem zdywersyfi-
kowanych źródeł finansowania1.

Wiarygodny i przejrzysty rynek kapitałowy, z płynną ofertą zbywalnych in-
strumentów finansowych, w tym papierów wartościowych, umożliwia pozyski-
wanie kapitałów stanowiących alternatywę dla środków pochodzących z rynku 
kredytowego. Długoterminowy depozytowo-kredytowy rynek bankowy oraz ry-
nek papierów wartościowych i innych zbywalnych instrumentów finansowych, 
wyznaczają przestrzeń dla alokacji, realokacji i pozyskiwania kapitałów, w której 
przemieszczanie kapitałów odzwierciedla zmieniającą się atrakcyjność inwesty-
1 Zob. m.in.: A. Michalak: Finansowanie inwestycji rzeczowych w teorii i praktyce. WN PWN, 

Warszawa 2007.
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cyjną instrumentów. Przy czym obserwowane są transfery kapitałów do sektorów 
najbardziej dochodowych, sprzyjając ich rozwojowi2.

We współczesnej gospodarce, uwzględniając przeważającą rolę rynku ban-
kowego lub rynku papierów wartościowych w finansowaniu podmiotów gospo-
darujących, można wyróżnić dwa dominujące, główne systemy finansowe: mo-
del oparty na rynku kapitałowym, tzw. model anglosaski, oraz model oparty na 
systemie bankowym, to jest model niemiecko-japoński. Pierwszy charakteryzuje 
się pozyskiwaniem przez przedsiębiorstwa kapitałów długoterminowych poprzez 
emisję papierów wartościowych z założeniem, że banki w tym systemie są dostar-
czycielami kapitałów krótkoterminowych oraz pełnią funkcje płatnicze i rozlicze-
niowe. W systemie tym rynek akcji oraz obligacji korporacyjnych pełni kluczową 
rolę, a uwarunkowania sprzyjają wprowadzaniu innowacyjnych instrumentów, 
rozszerzających wachlarz dostępnych instrumentów inwestycyjnych. W drugim, 
opartym na systemie bankowym, kredyt jest głównym źródłem pozyskiwania ka-
pitałów zewnętrznych, zarówno krótko-, jak i długoterminowych, przez podmio-
ty gospodarcze. Dominującą rolę w sektorze finansowym pełni rynek bankowy 
z rozwiniętym systemem bankowości uniwersalnej.

Na rozwijającym się rynku nieruchomości w Polsce dominującą rolę w fi-
nansowaniu inwestycji pełni nadal kredyt bankowy, choć obserwuje się rosnącą 
tendencję w zakresie pozyskiwania środków bezpośrednio z rynku finansowego. 
Rozwój instrumentów finansowych rynku nieruchomości, umożliwiających pozy-
skiwanie kapitałów inwestorom instytucjonalnym oraz spółkom deweloperskim, 
przyczynia się do aktywizacji rynku, zwłaszcza w warunkach ograniczanej do-
stępności do kapitału kredytowego.

W artykule autorzy zamierzają dokonać oceny dostępności instrumentów fi-
nansowych rynku nieruchomości w Polsce oraz ich atrakcyjności ze względu na 
potencjał ochrony realnej wartości inwestowanego kapitału, szczególnie istotny 
w warunkach kryzysu, z perspektywy inwestora indywidualnego dywersyfikują-
cego portfel. Analiza będzie obejmowała instrumenty finansowe rynku nierucho-
mości udziałowe i dłużne, emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania, 
zamknięte fundusze inwestycyjne nieruchomości aktywów publicznych oraz gieł-
dowe spółki deweloperskie.

2 Rynek finansowy. Red. I. Pyka. Wydawnictwo AE, Katowice 2010, s. 153.
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1. rynek kapitałowy jako miejsce pozyskiwania kapitałów 
dla sektora nieruchomości

Postępująca integracja rynku nieruchomości i rynku finansowego oraz po-
wiązanie rynku nieruchomości z rynkiem kapitałowym umożliwia wykorzystanie 
obecnych na polskim rynku kapitałowym instrumentów finansowych rynku nie-
ruchomości, pozwalających na pozyskiwanie kapitału ze źródeł pozabankowych, 
które warunkują rozwój i aktywizację rynku nieruchomości, a z drugiej strony 
zwiększają wachlarz możliwości alokacji kapitału.

W obrębie rynku globalnego rynek nieruchomości obejmuje segmenty ryn-
ku realnego, pozostając w ścisłym powiązaniu z rynkiem kapitałowym. Przyjmuje 
się, że rynek kapitałowy, postrzegany jako rynek inwestycyjny, obejmuje: rynek 
nieruchomości inwestycyjnych (komercyjnych) – długoterminowych lokat inwe-
stycyjnych oraz segment rynku papierów wartościowych powiązanych z nieru-
chomościami – finansowych instrumentów rynku nieruchomości3, w tym udzia-
łowych: udziały w funduszach nieruchomości (certyfikaty inwestycyjne FIZ, 
jednostki uczestnictwa FIO), akcje spółek nieruchomościowych (spółki sektora 
nieruchomości); dłużnych: listy zastawne emitowane przez specjalistyczne ban-
ki hipoteczne, obligacje emitowane przez spółki sektora nieruchomości oraz po-
chodne (derywaty nieruchomości): swap rynku nieruchomości, kontrakt forward 
na indeks rynku nieruchomości, opcja na indeks rynku nieruchomości, stanowią-
ce instrumenty zarządzania ryzykiem bezpośrednich inwestycji4.

Transfer kapitału rynku finansowego na rynek nieruchomości stał się możli-
wy dzięki emisji instrumentów udziałowych i dłużnych przez podmioty i instytu-
cje sektora nieruchomości będące ich emitentami, w tym fundusze nieruchomości, 
spółki nieruchomości (deweloperskie) oraz specjalistyczne banki hipoteczne. Na-
bywcami instrumentów, a więc dostarczycielami kapitałów dla sektora są: fundusze 
inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeń, fundusze emerytalne, banki, przedsiębior-
stwa oraz indywidualni inwestorzy. Emisja instrumentów dłużnych, w tym obli-
gacji korporacyjnych, jako alternatywna forma pozyskiwania kapitału wobec kre-
dytu staje się coraz bardziej popularna w warunkach kryzysu i zaostrzonych norm 
ostrożnościowych banków finansujących sektor nieruchomości. Obligacje korpora-
cyjne są elastycznym instrumentem finansowym i jak pokazuje praktyka, charakte-
ryzują się wieloma zaletami (zob. tabela 1), pozwalającymi oceniać to źródło finan-
sowania jako korzystniejsze pod wieloma względami od tradycyjnego kredytu.
3 E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. WN PWN, Warszawa 2006, s. 94-95.
4 K. Jajuga: Instrumenty pochodne a indeks cen nieruchomości. „Finansowanie Nieruchomości” 

2007, nr 4, s. 5-8.
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Tabela 1

Emisja obligacji poprzez rynek Catalyst i kredyt jako źródło kapitału dla sektora 
nieruchomości

Emisja obligacji Kredyt

Wielu dawców kapitału, których indywidualne 
udziały w kwocie ogólnych potrzeb emitenta mogą 
być stosunkowo niskie.

Jeden pożyczkodawca, czasami kilka banków 
występujących jako konsorcjum. Limity 
zaangażowania mogą ograniczyć wielkość 
możliwego do uzyskania kredytu.

Emitent określa wysokość i zasady ustalania 
oprocentowania obligacji, w tym długość okresów 
odsetkowych.

Wysokość oprocentowania, sposób jego ustalania 
oraz harmonogram spłat rat określa bank. 
Kredytobiorca ma niewielki wpływ na jego decyzję.

Emitent ustala sposób zabezpieczenia obligacji. Może 
również wyemitować obligacje niezabezpieczone lub 
zabezpieczone częściowo.

Bank decyduje o rodzaju zabezpieczenia i jego 
wielkości. Najczęściej żąda zabezpieczenia 
o wartości znacznie przekraczającej kwotę 
zaciągniętego kredytu.

Emitent najpierw spłaca odsetki, a kapitał w dniu 
wykupu obligacji. Stąd obciążenia przez cały okres 
trwania finansowania są niskie, co nie obciąża 
projektu w fazie rozwoju.

Spłata zobowiązania odbywa się w postaci zazwyczaj 
miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych. Stanowią 
one poważne obciążenie kredytobiorcy, zanim projekt 
zostanie sfinalizowany.

Emitent ponosi koszty organizacyjne 
i formalnoprawne związane z emisją obligacji oraz 
ewentualnym wprowadzeniem ich do obrotu na rynku 
zorganizowanym.

Bank pobiera prowizje i opłaty związane 
z udzieleniem kredytu. Inwestor ponosi koszty 
ustanowienia zabezpieczeń.

Przekazywanie informacji o sytuacji finansowej jest 
wysoce sformalizowane, szczególnie gdy obligacje 
są notowane na rynku zorganizowanym lub został 
powołany bank-reprezentant.

Kredytobiorca przekazuje informacje o sytuacji 
finansowej w postaci uzgodnionych w umowie 
sprawozdań. Bank może żądać dodatkowych 
informacji.

Publiczna promocja emitenta, jeżeli obligacje są 
notowane na rynku zorganizowanym lub uzyskały 
autoryzację Catalyst.

Brak publicznej promocji kredytobiorcy.

Źródło: J. Mazurek: Obligacje korporacyjne na Catalyst. Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa 2011, s. 18.

Aktualnie zaznacza się tendencja wzrostu aktywności w obszarze emisji ob-
ligacji deweloperskich, co wynika z obserwowanych tendencji rozwoju rynku Ca-
talyst, będącego rynkiem publicznym, prowadzonym na platformach transakcyj-
nych w ramach warszawskiej GPW oraz BondSpot.

2. Zbywalne instrumenty finansowe dłużne rynku nieruchomości 
na przykładzie obligacji deweloperskich

Obligacje korporacyjne rozpatrywane są jako atrakcyjne instrumenty pozy-
skiwania kapitału oraz aktywa, które umożliwiają dywersyfikację portfeli inwe-
stycyjnych, w tym portfeli aktywów płynnych rynku nieruchomości, przy założe-
niu, że ich emitentami są spółki sektora nieruchomości, w tym deweloperskie.
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Emisja obligacji deweloperskich staje się coraz częściej rozpatrywanym źró-
dłem pozyskiwania kapitałów z uwagi na kilka obiektywnych przyczyn. Dewe-
loper formułuje warunki emisji bez konieczności precyzowania celu, dla reali-
zacji którego pozyskiwane będą środki bezpośrednio poprzez rynek kapitałowy. 
W gestii emitenta pozostaje wybór rodzaju zabezpieczenia, przy czym dla znaczą-
cej części sprzedawanych obligacji nie przewiduje się żadnego zabezpieczenia. 
Harmonogram plasowania kolejnych transz uzależniany jest od potrzeb dewelo-
pera, czas oraz wielkość pozyskiwanego kapitału dopasowywany jest do stop-
nia zaawansowania realizacji projektu inwestycyjnego. Rozkład spłat zobowią-
zań wynikających z należnych świadczeń wobec obligatariuszy, wypłaty odsetek 
oraz terminy zapadalności mogą być zsynchronizowane z postępami w zakresie 
komercjalizacji projektu5.

Plasowanie emisji warunkowane jest atrakcyjnością inwestycyjną oferowa-
nych do sprzedaży obligacji korporacyjnych, którą determinują następujące ce-
chy: dostępność i płynność wynikająca z możliwości ich zakupu na rynku pier-
wotnym i wtórnym poprzez platformę Catalyst, zapewniającą szybki dostęp do 
informacji o emisjach. Catalyst, będąc zorganizowanym rynkiem dłużnych in-
strumentów finansowych w Polsce, prowadzi notowania m.in. obligacji przedsię-
biorstw oraz listów zastawnych na platformach transakcyjnych giełdy oraz Bond-
Spot, zapewnia przejrzystość i dostępność rynku.

Możliwość dywersyfikacji inwestycji ze względu na rodzaj zabezpieczenia 
instrumentu jest elementem znaczącej wagi w podejmowanych decyzjach inwe-
stycyjnych. Stosunkowo atrakcyjne oprocentowanie obligacji deweloperskich, 
stałe lub zmienne, uzależnione jest od pozycji i wielkości przedsiębiorstwa oraz 
jego wiarygodności jako emitenta, ocenianej wysoko w przypadku spółek noto-
wanych na warszawskiej GPW. Uczestnikami rynku, uwzględniając formę or-
ganizacyjno-prawną emitenta obligacji korporacyjnych, mogą być spółki akcyj-
ne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne6. 

5 Analitycy rynku oceniają, że obligacje są obecnie dostępniejszym oraz niewiele droższym od 
kredytów bankowych sposobem pozyskiwania kapitału przez deweloperów. Wskazuje się dla 
porównania, iż deweloperzy pozyskujący kapitał w formie kredytu bankowego ponoszą koszt na 
poziomie 8-8,5%, natomiast emitując obligacje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach, 
w szczególności gruntowych, ponoszą koszt oscylujący w granicach 9-13%, uwzględniając pro-
wizje należne za organizację i plasowanie agentom emisji. Przewiduje się, iż koszty emisji ob-
ligacji korporacyjnych w Polsce będą spadać do poziomu w przedziale 8-9%. (Jak deweloperzy 
omijają banki. Raport: Emisja obligacji – sposób na finansowanie nowych projektów branży 
deweloperskiej. CEE Property Group, Warszawa, luty 2011).

6 J. Mazurek: Obligacje korporacyjne na rynku Catalyst. Wydawnictwo Giełdy Papierów Warto-
ściowych, Warszawa 2011, s. 10.
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Emitentami obligacji deweloperskich są w większości spółki notowane na war-
szawskiej GPW, uczestnicy sektorowego indeksu WIG-deweloperzy.

Przewidywania dotyczące zwiększającego się zainteresowania tą formą alo-
kacji kapitału ze strony inwestorów instytucjonalnych, w tym instytucji finanso-
wych: otwartych funduszy emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych 
zarządzających funduszami obligacji korporacyjnych oraz w perspektywie towa-
rzystw ubezpieczeń pozwala oczekiwać dynamicznego rozwoju tego segmentu 
rynku kapitałowego. Potencjał rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Pol-
sce jest znaczący. Analitycy rynku wskazują na jego początkowe stadium rozwo-
ju oraz obserwowaną dynamikę wzrostu ze względu na rosnące zainteresowanie 
tymi instrumentami zarówno emitentów, jak i inwestorów. Lata 2010 i 2011 były 
przełomowe dla rozwoju rynku7, a szacowana jego wartość w relacji do PKB kra-
jowego w porównaniu do państw o dojrzałych rynkach kapitałowych pozwala 
oczekiwać utrzymania tendencji wzrostu8.

Atrakcyjność inwestycyjna obligacji deweloperskich wynika ze stosunko-
wo wysokiego oprocentowania, na poziomie znacząco wyższym od instrumen-
tów dłużnych skarbowych, a zróżnicowana rentowność wynika z renomy emiten-
ta oraz sposobu ich zabezpieczenia. Oprocentowanie stałe lub zmienne obligacji 
korporacyjnych stanowi wynagrodzenie dla obligatariusza, które ujmuje utraco-
ne korzyści oraz ryzyko inwestycyjne. Wynagrodzenie w postaci świadczeń pie-
niężnych – kuponów odsetkowych – wypłacane jest w okresach półrocznych lub 
rocznych. W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu ich wysokość wy-
znacza suma bazy opartej na rynkowym koszcie pieniądza oraz marży zależnej od 
poziomu ryzyka obligacji i ich emitenta. Na ryzyko inwestycyjne istotny wpływ 
ma fakt istnienia zabezpieczenia i jego jakość, przy czym najczęstszymi zabezpie-
czeniami są: hipoteka na nieruchomości, poręczenie, zastaw i gwarancja. Odpo-
wiedzialność emitenta za wynikające z obligacji zobowiązania (całym majątkiem 
obecnym i przyszłym) oraz ustanowione zabezpieczenia w postaci hipotek na po-
siadanych nieruchomościach, których ceny rynkowe przewyższają wartość emisji, 
są satysfakcjonującą gwarancją dla obligatariuszy. Raport stanowiący podsumo-
wanie rozwoju rynku Catalyst na koniec 2012 roku ujmuje prezentację prefero-
7 Na koniec 2012 r. na platformie wtórnego obrotu obligacjami Catalyst notowanych było 141 

emitentów i 270 serii obligacji, podczas gdy w porównywalnym okresie 2011 r. – 88 podmiotów 
i 184 wyemitowane serie. Analitycy rynku prognozują wartość polskiego rynku obligacji korpo-
racyjnych na koniec 2013 r. na poziomie 100 mld PLN. (Perspektywa rynku obligacji korpora-
cyjnych 2013. Obligacje korporacyjne – pozyskiwanie i lokata kapitału w sytuacji spowolnienia 
gospodarczego. Raport. CorporateBonds.pl, s. 4, 18).

8 Wartość rynku obligacji korporacyjnych i jego udział w PKB: Polska – 5%, prognozowany 6%, 
Czechy – 19%, Słowenia – 16%, Węgry – 13%, Islandia i Irlandia – 300%, Holandia i Dania – 
ponad 200%. Ibid., s. 18.
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wanych zabezpieczeń dla emitowanych obligacji korporacyjnych, ze wskazaniem 
tych o największym udziale, w formie hipotek ustanawianych na nieruchomo-
ściach i prawie użytkowania wieczystego oraz zastawów (zob. tabela 2)9.

Tabela 2

Rodzaje zabezpieczeń a oprocentowanie obligacji korporacyjnych – dane z rynku 
Catalyst

Wyszczegól-
nienie Nieruchomości Zastaw Poręcze-

nie
Blokada 

finansowa

Prawo użyt-
kowania 

wieczystego

Należno-
ści Mieszane

Oprocentowanie 
obligacji 11,03% 11,43% 11,06% 9,45% 11,19% 11,0% 8,94%

Udział emisji 
zabezpieczonych 
wg typów 
zabezpieczeń 

43,2% 42% 6,8% 3,4% 2,3% 1,1% 1,1%

Źródło: Opracowanie na podstawie: Raport Catalyst – podsumowanie rozwoju. Grant Thornton. Pod patronatem 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, grudzień 2012, s. 32-33.

Zaobserwowano niewielkie zróżnicowanie oprocentowania obligacji przed-
siębiorstw ze względu na formę ich zabezpieczenia oraz ustalono, że emisje nieza-
bezpieczone charakteryzowało niewiele wyższe oprocentowanie, którego średni 
poziom wyniósł 9,63%, podczas gdy średnie oprocentowanie emisji zabezpieczo-
nych kształtowało się na poziomie od 11,0 do 11,6%10. Analitycy upatrują przy-
czyny wskazanego stanu rzeczy w dobrym standingu finansowym emitentów, 
czego potwierdzeniem są wyceny ryzyka kredytowego na stosunkowo niskim po-
ziomie.

Rating jako obiektywna ocena ryzyka kredytowego instrumentów dłużnych 
i emitenta dokonywana przez niezależne instytucje jest ważnym aspektem w oce-
nie atrakcyjności aktywów inwestycyjnych. Ocena ratingowa nie jest obowiąz-
kowa dla uczestników rynku obligacji korporacyjnych Catalyst, jednakże wyż-
szej premii za ryzyko oczekują inwestujący w obligacje spółek, które nie poddają 
się tego rodzaju ocenie. Z raportu o rynku obligacji korporacyjnych wynika, że 
na koniec 2012 roku w ofercie znajdowały się obligacje 141 spółek, przy czym 
większość z nich miała charakter instrumentów niezabezpieczonych, średnie ich 
oprocentowanie wyniosło ok. 10,5%, przy czym ok. 80% charakteryzowało się 
zmiennym oprocentowaniem i średnim okresem wykupu wynoszącym 2,5 roku. 
Zaobserwowano zależności, które pozwalają przewidywać tendencję w zakresie 

9 Udział emisji obligacji niezabezpieczonych przedsiębiorstw wynosił w analizowanym okresie 
58%. (Raport Catalyst – podsumowanie rozwoju. Grant Thornton. Pod patronatem Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Warszawie, grudzień 2012).

10 Ibid., s. 33.
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wyższego oprocentowania obligacji emitowanych przez mniejsze przedsiębior-
stwa i niższego dla dużych renomowanych spółek ze stabilnymi perspektywami 
oraz dłuższych terminów zapadalności dla największych podmiotów11.

Zgodnie z celem autorów, analiza atrakcyjności inwestycyjnej obligacji korpo-
racyjnych ma uwzględniać kontekst aktywności spółek deweloperskich – emiten-
tów, uczestników rynku Catalyst. Analizie poddano emisje zrealizowane w latach 
2011-2013, dokonane przez spółki wyznaczające sektorowy indeks WIG-dewelo-
perzy o największej kapitalizacji giełdowej na dzień prowadzenia badania. W ana-
lizie uwzględniono zidentyfikowane wcześniej kryteria oceny, w tym samego in-
strumentu oraz emitenta z uwzględnieniem ratingu – ocen ryzyka kredytowego.

Tabela 3

Emisje obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst – spółki wchodzące w skład portfela 
WIG-deweloperzy (spółki o największej kapitalizacji), emisje od 2011 roku

Wyszczegól-
nienie

Kapitalizacja 
(tys. PLN)

Liczba akcji 
(mln szt.)

Wskaźnik 
Altmana12

Rating13 
StockWatch.pl

Wartość emisji 
obligacji de-

weloperskich 
(tys. PLN)/Rok 

emisji

Stopa nominalna 
Oprocentowanie 

w bieżącym 
okresie (%)

Rodzaj 
zabezpieczenia

GTC 2 583 727,54
319,37

4,33
EuroRating 

BBB-

205 800/2013 WIBOR 6M + 
4,00% 8,74/Z

brak

ECHO 2 305 799,90
420,00

4,86
Rating BB-

115 000/2012 WIBOR 6M + 
3,50% 8,14/Z

brak

DOMDEV 812 638,17
24,72

9,92
Rating AAA

120 000/2012 WIBOR 6M + 
(3,50%-5,50%) 

7,16/Z

brak

11 Perspektywa rynku obligacji korporacyjnych 2013…, op. cit., s. 14-16.
12 Wskaźnik zagrożenia upadłością według E. Altmana. Wskaźnik na poziomie 3,0 i więcej obrazu-

je niewielki poziom zagrożenia upadłością spółki.
13 AAA – znikomy poziom ryzyka kredytowego. Wiarygodność finansowa na najwyższym pozio-

mie. Rating nadawany wyłącznie w przypadku wyjątkowo wysokiej zdolności do obsługi zobo-
wiązań finansowych; AA – bardzo niski poziom ryzyka kredytowego. Wiarygodność finansowa 
na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysoka zdolność do obsługi zobowiązań. Niska podatność 
na niekorzystne warunki gospodarcze; A – niski poziom ryzyka kredytowego. Wysoka wiarygod-
ność finansowa i zdolność do obsługi zobowiązań. Przeciętna odporność na wpływ niekorzyst-
nych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas; BBB – ryzyko kredytowe 
na średnim poziomie. Dobra wiarygodność finansowa i wystarczająca zdolność do obsługi zo-
bowiązań w dłuższym terminie. Podwyższona podatność na utrzymujące się przez dłuższy czas 
niekorzystne warunki gospodarcze; BB – podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa 
wiarygodność finansowa. Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub 
sprzyjających warunkach gospodarczych. Wysoki lub średni poziom odzyskania wierzytelności 
w przypadku wystąpienia niewypłacalności. (http://www.eurorating.pl/ratingi/skala_ratingow).
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cd. tabeli 3

LCCORP 478 887,42
447,56

8,46
Rating AAA

100 000/2011

65 000/2012

WIBOR 6M + 4% 
8,88/Z

WIBOR 6M + 
(3,80%-5,80%) 

8,40/Z

brak

RANKPROGR 384 106,07
37,18

6,82
Rating A

100 000/2011 WIBOR 6M + 5% 
9,31/Z

hipoteka kaucyjna

ROBYG 350 792,28
257,94

7,52
Rating AA

40 000/2011

20 000/2011

22 750/2011

20 000/2012

10 000/2012

60 000/2013

8,90/S

8,35/S

8,90/S

WIBOR 6M + 
3,80% 7,98/Z

WIBOR 6M + 
4,80% 8,98/Z

8,90/S

hipoteka na prawie 
użytkowania 

wieczystego gruntu

hipoteka kaucyjna

brak

hipoteka

brak

hipoteka kaucyjna 

Ocena ryzyka kredytowego: perspektywa stabilna
Ocena zagrożenia upadłością: niskie zagrożenie 

878 550 średnie bieżące 
oprocentowanie 

8,54%

638 550 (72,68%) 
niezabezpieczone
240 000 (27,32%) 

zabezpieczone

Źródło: Opracowanie na podstawie:
 http://gielda.onet.pl/wig-deweloperzy,18649,102,6,6468,profile-indeks-wskazniki; http://gpwcatalyst.

pl/notowania_obligacji_korporacyjnych; http://www.eurorating.pl/ratingi; http://www.stockwatch.pl/
obligacje/emitenci/, dostęp: 5.03.2013.

Spółki deweloperskie – emitenci obligacji to spółki o dobrym standingu fi-
nansowym, ze stosunkowo wysokimi ocenami ratingowymi, wskazującymi na sta-
bilną ich sytuację ekonomiczno-finansową z wystarczającą zdolnością do obsługi 
zobowiązań, nawet w przeciętnych warunkach gospodarczych. Analiza wskaź-
nikowa Altmana stanowi użyteczne narzędzie w ocenie potencjalnego zagroże-
nia bankructwem przedsiębiorstwa, a jej wyniki są przesłanką oceny kondycji fi-
nansowej przedsiębiorstwa, w przypadku spółek przyjętych do analizy informują 
o niskim zagrożeniu ich niewypłacalnością. Zgodnie z założeniami modelu Alt-
mana zagrożenie bankructwem występuje w przypadku spółek, dla których rating 
plasuje się na poziomach poniżej BB+, co ma miejsce w przypadku jednej ana-
lizowanej spółki. Średnia rentowność nominalna obligacji wynosi 8,54%, przy 
czym dla obligacji zabezpieczonych – 8,69%, dla niezabezpieczonych kształtuje 
się na niewiele niższym poziomie – 8,46%. Publikowany na dzień analizy ranking 
dziesięciu obligacji z rynku Catalyst, które charakteryzuje najwyższy poziom ren-
towności pokazuje, że sześć serii wyemitowanych zostało przez sektor dewelo-
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perski – spółki giełdowe o najwyższych ocenach ratingowych pośród podmiotów 
ujętych w rankingu14.

Uwzględniając przyjęte kryteria oceny można stwierdzić, że obligacje de-
weloperskie notowane na rynku Catalyst stanowią atrakcyjną formę alokacji ka-
pitału z perspektywy inwestora realizującego strategię umiarkowanego ryzyka. 
Atrakcyjne oprocentowanie obligacji, stosowane formy zabezpieczeń oraz wiary-
godność spółki notowanej na warszawskiej GPW to atrybuty instrumentów, które 
mogą służyć dywersyfikacji portfela inwestycyjnego zarówno inwestora indywi-
dualnego, jak i instytucjonalnego. W dobie kryzysu, mniejszej skłonności inwe-
storów do alokacji kapitału na rynku akcji, ograniczonego zaufania do funduszy 
inwestycyjnych oraz zmniejszającego się oprocentowania lokat bankowych moż-
na oczekiwać rosnącego zainteresowania inwestycjami na dynamicznie rozwija-
jącym się rynku obligacji korporacyjnych.

3. atrakcyjność inwestycyjna instrumentów udziałowych rynku 
nieruchomości

Instrumenty udziałowe polskiego rynku nieruchomości to przede wszystkim 
certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nie-
ruchomości oraz akcje spółek notowanych na GPW, wchodzących w skład indeksu 
sektorowego WIG-deweloperzy. Z jednej strony stanowią one alternatywę dla trady-
cyjnych inwestycji nieruchomościowych, pozwalających na lokowanie kapitału na 
rynku nieruchomości inwestorom o mniejszych możliwościach finansowych, z dru-
giej umożliwiają pozyskiwanie kapitałów inwestorom instytucjonalnym oraz spół-
kom deweloperskim, co przyczynia się do aktywizacji rynku nieruchomości.

Zgodnie z klasyfikacją funduszy inwestycyjnych określoną przez Izbę Zarzą-
dzających Funduszami i Aktywami, do grupy funduszy nieruchomości należą te 
podmioty, których celem inwestycyjnym jest uzyskiwanie dochodów z tytułu wy-
najmu nieruchomości lub wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości 
nieruchomości posiadanych bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem 
spółek celowych. Jest to rodzaj instytucji wspólnego inwestowania funkcjonują-
14 Obligacje z rynku Catalyst o najwyższych rentownościach w terminie do wykupu. Gant De-

velopment SA (BB+; GNT0313 – rentowność YTM netto 171,88%; GNT0513 – 48,70%; 
GND0513 – 45,14%; GNT0613 – 43,57). Marvipol SA (AA-; MVP0613 – 31,65%; MVP0813 – 
30,42%). Rentowność YTM netto to skorygowana wewnętrzna stopa zwrotu wyrażona w skali 
roku, uwzględniająca prowizję maklerską 0,19% oraz w pełni odwzorowująca opodatkowanie 
kuponów odsetkowych i podatku od dyskonta w Polsce. Za: http://www.stockwatch.pl/obligacje/
najwyzsza-rentownosc/, dostęp: 5.03.2013.
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cy na rynku nieruchomości stanowiących przedmiot zainteresowania ze strony za-
równo podmiotów indywidualnych, jak i instytucjonalnych15.

Polski rynek funduszy inwestycyjnych ma relatywnie niedługą historię. Jego 
powstanie zainicjowała ustawa z 22 marca 1991 roku Prawo o publicznym ob-
rocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Podstawy praw-
ne tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych wyznacza uchwalona 
27 maja 2004 roku ustawa o funduszach inwestycyjnych16, która zastąpiła wcze-
śniej obowiązującą ustawę z 27 sierpnia 1997 roku17. Dodatkowym indykatorem 
uwarunkowań prawnych są normy unijne, przede wszystkim dyrektywa 85/611/
EWG z dnia 20 grudnia 1985 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbioro-
wego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

W obecnym stanie prawnym fundusze inwestycyjne mogą być tworzone 
jako fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyj-
ne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Fundusze otwar-
te i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, mając najwęższe spektrum 
możliwych lokat, mogą jedynie pośrednio inwestować w nieruchomości poprzez 
nabywanie papierów wartościowych podmiotów związanych z rynkiem nieru-
chomości, m.in. spółek budowlanych lub deweloperskich. Bezpośrednio w nieru-
chomości środki lokować mogą wyłącznie fundusze inwestycyjne zamknięte, dla 
których dopuszczalna i często praktykowana jest również forma inwestycji po-
średnich, np. poprzez listy zastawne oraz papiery wartościowe emitowane przez 
podmioty działające w sektorze nieruchomości18.

Według danych udostępnianych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Ak-
tywami (IZFiA), na koniec stycznia 2013 roku w Polsce zarejestrowanych było 
15 funduszy inwestycyjnych zamkniętych inwestujących bezpośrednio w nieru-
chomości19. Łączna wartość aktywów netto funduszy wynosiła prawie 2,7 mld 
PLN, co stanowiło ok. 1,9% ogółu aktywów rynku funduszy inwestycyjnych.

15 A. Leszczuk: Fundusze nieruchomości. W: Inwestycje finansowe. Red. K. Gabrylczyk, U. Ziar-
ko-Siwek. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 129.

16 Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Dz.U. nr 146, poz. 1546.
17 Ustawa o funduszach inwestycyjnych, tekst jednolity. Dz.U. z 2002 r., nr 49, poz. 448 ze zm.
18 D. Krupa: Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości. W: Inwestowanie na rynku nierucho-

mości. Red. E. Siemińska. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 12.
19 Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ, Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nierucho-

mości FIZ, BPH FIZ Sektora Nieruchomości, BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2, City Living 
Polska FIZAN, ECI – Skarbiec Real Estate FIZAN, FIZ RE INCOME, IPOPEMA Rynku Miesz-
kaniowego FIZAN, MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, PZU FIZ Sektora 
Nieruchomości, PZU FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2, PZU FIZ SEKTORA NIERUCHO-
MOŚCI 3, Skarbiec – Rynku Nieruchomości FIZ, OPERA TERRA FIZ, Investor Property FIZ.
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Analizując poziom aktywów funduszy nieruchomości na tle rynku w latach 
2004-2013, czyli od czasu wejścia w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
można zauważyć relatywnie stały, niski udział funduszy nieruchomości w ogóle 
aktywów rynku. Potwierdza to nieznaczne zainteresowanie inwestorów tym in-
strumentem i niski poziom rozwoju tego sektora rynku kapitałowego.

Prowadząc rozważania na temat opłacalności inwestycji w fundusze nieru-
chomości, należy pamiętać, że w przypadku funduszy nieruchomości początkowe 
wyniki nie są zbyt dobre, co wiąże się z faktem, iż proces inwestycyjny znajdu-
je się we wstępnej fazie realizacji, a aktywa lokowane są tymczasowo w papie-
ry dłużne. Istotna poprawa wyników widoczna jest w kolejnych latach inwestycji. 
Najbardziej wiarygodna i kompleksowa analiza opłacalności inwestycji w polskie 
fundusze nieruchomości jest możliwa dopiero po zakończeniu ich działalności. 
Ze względu na okres trwania funduszy nie jest zasadne porównywanie bieżących 
wyników z wynikami innych instrumentów rynku kapitałowego. Taka analiza by-
łaby niereprezentatywna.

Dzięki publicznemu charakterowi funduszu istnieją dwie możliwości zbycia 
certyfikatów: czekanie do czasu zamknięcia i likwidacji funduszu albo zbycie cer-
tyfikatów na giełdzie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż płynność tych papierów 
jest symboliczna. Pojedyncze fundusze inwestycyjne umożliwiają wykup certy-
fikatów w ściśle określonych terminach, zazwyczaj znacznie odległych w cza-
sie w stosunku do momentu ogłoszenia informacji na temat możliwości wykupu. 
Certyfikaty inwestycyjne można sprzedać na giełdzie, ale notowania rynkowe są 
najczęściej znacznie niższe od wyceny księgowej. Księgowa wartość certyfikatu 
ma dla inwestorów znaczenie czysto informacyjne.

Fundusze nieruchomości najczęściej zakładają długookresowy horyzont in-
westycji wynoszący około 8-10 lat, co podyktowane jest długością cyklu koniunk-
turalnego na rynku nieruchomości. Inwestorzy rozważający inwestowanie w fun-
dusze nieruchomości powinni zawsze traktować ten instrument jako przedmiot 
długofalowego oszczędzania. Pewność spełnienia założonej oczekiwanej stopy 
zwrotu zwiększa się, im dłużej trwa inwestycja20.

20 A. Mazurczak: Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Estate Investment Trust (REITs) 
w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Poznań 2011, s. 90.
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Tabela 4

Zestawienie zmian wyceny giełdowej z wyceną WAN na certyfikat (sierpień 2012)

Fundusz
Stopa zwrotu 12M Stopa zwrotu 24M Stopa zwrotu 36M

WAN na 
certyfikat

Wycena na 
GPW

WAN na 
certyfikat

Wycena na 
GPW

WAN na 
certyfikat

Wycena na 
GPW

Arka Fundusz Rynku 
Nieruchomości 2 FIZ -6,7% 5,5% 1,8% -11,5% 9,0% 0,7%

Arka Fundusz Rynku 
Nieruchomości FIZ -11,6% -5,5% -7,2% -4,5% -18,1% 4,3%

BPH Sektora 
Nieruchomości 2 FIZ 17,0% 8,7% 34,3% -1,5% 38,2% 20,3%

BPH Sektora 
Nieruchomości FIZ -6,2% -3,2% -4,3% -4,4% -11,2% -5,8%

Investor Property FIZ AN -2,6% -18,6% 3,6% -19,0% - -
Ipopema Rynku 
Mieszkaniowego FIZ AN 9,9% 14,7% - - - -

Opera Terra FIZ -19,4% -23,1% -17,9% -23,5% -3,4% -7,7%
Skarbiec – Rynku 
Nieruchomości FIZ -13,4% -19,9% -20,3% -15,8% -20,2% -23,6%

Źródło: Open Finance na podstawie danych serwisu Analizy Online.

Inwestorzy z dużą rezerwą podchodzą do inwestycji w certyfikaty funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) notowanych na warszawskiej giełdzie. Po-
równanie wyceny WAN na certyfikat z wyceną giełdową wykazuje, iż papiery 
ośmiu notowanych funduszy wyceniane są średnio 29,8% poniżej wartości akty-
wów netto (WAN) przypadającej na certyfikat, obliczanej i podawanej z często-
tliwością nie większą niż raz na miesiąc przez TFI. Wyniki poszczególnych fun-
duszy są bardzo zróżnicowane, i to zarówno pod względem wyceny aktywów 
prezentowanej przez TFI, jak i notowań giełdowych.

Indeks WIG-deweloperzy jest indeksem sektorowym, w którego skład wcho-
dzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sek-
tora „deweloperzy”. W portfelu subindeksu znajdują się takie same pakiety, jak 
w portfelu indeksu WIG. Indeks WIG-deweloperzy notowany jest na warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 15 czerwca 2007 roku, a wartość in-
deksu w tym dniu wynosiła 6543,82 pkt. Metodologia subindeksu jest tożsama 
z indeksem WIG, to znaczy że jest on indeksem dochodowym i przy jego oblicza-
niu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywi-
dend i praw poboru21. Łączna wartość aktywów spółek akcyjnych wchodzących 
w skład indeksu WIG-deweloperzy na koniec stycznia 2013 roku wynosiła 4,96 
mld PLN22.

21 www.gpw.pl, dostęp: 26.02.2013.
22 Ibid.
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Tabela 5

Wartości wskaźnika beta dla poszczególnych spółek wchodzących w skład WIG-
deweloperzy (dane na dzień 26.02.2013)

Lp. Nazwa spółki Beta*
1 GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA 1,41
2 POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA 1,30
3 ORCO PROPERTY GROUP SA 1,17
4 J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1,08
5 WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA 1,00
6 DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 0,98
7 ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 0,96
8 PLAZA CENTERS N.V. 0,95
9 GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 0,93

10 LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA 0,87
11 ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA 0,72
12 RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA 0,71
13 BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. 0,63
14 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG 0,62
15 TUP SPÓŁKA AKCYJNA 0,58
16 RONSON EUROPE N.V. 0,51
17 TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 0,26
18 ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 0,15
19 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. -0,11
20 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA -0,28
21 INPRO SPÓŁKA AKCYJNA b/d
22 JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA b/d
23 VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA b/d
24 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA b/d

* Wskaźnik beta został wyliczony przez portal bizensradar.pl dla danych z okresu 2 lat przy za-
łożonym benchmarku WIG i stopie wolnej od ryzyka określanej na poziomie rentowności 52-
tygodniowych bonów skarbowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych biznesradar.pl.

Analizując wartości wskaźnika23 beta dla spółek stanowiących komponen-
ty indeksu, zauważamy, iż tylko dla 5 z 20 spółek, których dane pozwoliły na 
dokonanie obliczeń, wskaźnik przyjął wartości powyżej 1. Oznacza to niewielki 
udział w indeksie spółek o wyższej zmienności kursu względem zmian indeksu 
WIG, która to oznacza bardziej ryzykowną inwestycję w stosunku do benchmar-
ku, z drugiej strony korzystniejszą relację i możliwość uzyskania wyższych zy-
sków przy dobrej koniunkturze.

23 Wskaźnik określa odwzorowanie w czasie stóp zwrotu akcji spółki do stóp zwrotu przyjętego 
benchmarku, w tym przypadku WIG.



42 Halina Henzel, katarzyna śmietana, anna Maszczyk  

podsumowanie

W warunkach kryzysu obserwowane jest konserwatywne podejście do in-
westowania, które wyraża się poprzez mniejszą skłonność inwestorów do alo-
kacji kapitału na rynku akcji oraz ograniczone zaufanie do funduszy inwesty-
cyjnych. Obserwowana tendencja zmniejszania oprocentowania lokat bankowych 
w konsekwencji obniżania stóp procentowych będzie skłaniać posiadaczy nad-
wyżek środków pieniężnych do poszukiwania alternatywnych możliwości aloka-
cji kapitału. Upubliczniane wyniki badań sondażowych dotyczących skłonności 
do inwestowania w warunkach kryzysu jako preferowane przez inwestorów naj-
bezpieczniejsze formy inwestycji wskazały nieruchomości (40% respondentów) 
oraz lokaty bankowe (27%)24. Bariera dostępu do rynku nieruchomości, z uwa-
gi na wysoką kapitałochłonność bezpośrednich inwestycji, będzie przełamywana 
w efekcie lokat, które realizowane będą poprzez instytucje zbiorowego inwesto-
wania (fundusze nieruchomości), udziały w spółkach nieruchomości oraz zbywal-
ne dłużne instrumenty finansowe rynku nieruchomości (obligacje deweloperskie 
czy hipoteczne listy zastawne), umożliwiające dywersyfikację portfeli inwesty-
cyjnych.

Można oczekiwać rosnącego zainteresowania inwestycjami na rynku obli-
gacji korporacyjnych Catalyst, atrakcyjnych zarówno dla inwestorów, jak i emi-
tentów, uwzględniając potencjał rozwoju tego dynamicznego rynku. Atrakcyj-
ne oprocentowanie obligacji, stosowane formy zabezpieczeń oraz wiarygodność 
spółek (emitentów) notowanych na warszawskiej GPW to atrybuty decydujące 
o atrakcyjności inwestycyjnej tych instrumentów.
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inVeStMent attractiVeneSS oF FinanciaL inStrUMentS in 
tHe reaL eState Market in tHe conteXt oF tHe criSiS

Summary

The availability and attractiveness of financial instruments in the real estate market 
as the object of capital allocation conditions the activation of the real estate market. Capi-
tal needs reported by real estate companies are largely accommodated within the banking 
system. However, it has been observed that in the face of access barrier to capital a grow-
ing role is played by negotiable instruments, the issuance of which allows to raise capital 
directly from the financial market. In this paper, the authors have attempted to assess the 
availability and attractiveness of financial instruments in the Polish real estate market in 
the context of a rapidly growing market for Catalyst debt instruments.


