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SEKURYTYZACJA JAKO INNOWACYJNY  
INSTRUMENT FINANSJALIZACJI WSPÓŁCZESNEJ  

GOSPODARKI ŚWIATOWEJ  
 
Streszczenie: Sekurytyzacja jest to proces polegający na wydzieleniu jednorodnych akty-
wów o niskiej płynności z bilansu firmy, najczęściej banku, i przekształcenie ich w płynne 
papiery wartościowe za pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanego podmiotu. 
Umożliwiła ona przyspieszenie i znaczne zwiększenie rozmiarów inwestycji finansowych 
na rynku kapitałowym oraz dywersyfikację źródeł finansowania, przyczyniając się do 
wzrostu finansjalizacji gospodarki światowej. Jej niekontrolowany rozwój był jednak jedną 
z głównych przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009. Nastąpiło 
jej załamanie się, które jednak zostało przezwyciężone wskutek antykryzysowych i wspie-
rających sekurytyzację działań. W żadnym z krajów nie osiągnęła ona jednak do tej pory 
wysokich, przedkryzysowych rozmiarów. 
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JEL Classification: D25. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Obserwowana w drugiej połowie XX w. intensyfikacja procesów finansjali-
zacji gospodarki, czyli istotnego wzrostu znaczenia w niej sfery finansowej, była 
związana m.in. z pojawieniem się nowych, innowacyjnych metod finansowania 
przedsiębiorstw. Pionierem były Stany Zjednoczone, z których te metody zostały 
z pewnym opóźnieniem przetransponowane do krajów Europy Zachodniej,  
a następnie na rynki wschodzące (emerging markets). Dużą popularność zyskała 
sekurytyzacja, aczkolwiek ma ona również negatywne konotacje związane  
z emisją papierów wartościowych, opartych na subprime kredytach hipotecz-
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nych, i uważana jest za jedną z głównych przyczyn globalnego kryzysu finan-
sowego lat 2008-2009. 

Celem niniejszego opracowania jest kompleksowa prezentacja procesu se-
kurytyzacji i jej efektów. Autor stawia hipotezę, że sekurytyzacja przyczyniła się 
istotnie do wzrostu finansjalizacji gospodarki światowej, aczkolwiek jej znacze-
nie w wyniku globalnego kryzysu finansowego, którego była bezpośrednią przy-
czyną, w znacznym stopniu uległo zmniejszeniu. Zastosowana metoda badawcza 
to pośrednia obserwacja oparta na literaturze zwartej i periodycznej oraz źró-
dłach internetowych i opisie z wykorzystaniem analizy przyczynowo-skutkowej, 
historycznej, statystycznej i diachronicznej, syntezy i indukcji. W kolejnych 
częściach artykułu przedstawiono istotę sekurytyzacji, jej korzyści i wady  
oraz znaczenie dla rynków finansowych, a także jej perspektywy rozwoju. 

Sekurytyzacja jako jeden z najważniejszych instrumentów finansjalizacji 
gospodarki światowej wymaga ciągłej obserwacji, monitorowania i naukowego 
wyjaśniania jej skomplikowanego charakteru. Celem jest możliwość stosowania 
takich środków jej regulacji, które z jednej strony zapobiegły jej żywiołowemu 
rozwojowi, a z drugiej nie ograniczyły jej pozytywnego wpływu na efektywność 
funkcjonowania rynków finansowych. 
 
 
1. Pojęcie sekurytyzacji, przebieg i przedmiot 
 

Sekurytyzacja jest to proces polegający na tym, że pewne jednorodne ro-
dzaje aktywów o niskiej płynności (wierzytelności) są wydzielane z bilansu 
jednostki gospodarczej, najczęściej banku, i za pośrednictwem specjalnego 
podmiotu (Special Purpose Vehicle – SPV) przekształcane w aktywa o wysokiej 
płynności, tj. papiery wartościowe, i sprzedawane inwestorom na rynku kapita-
łowym. 

Związane z finansową globalizacją czynniki stymulujące sekurytyzację to 
[www 1]: 
− tendencja do unikania pośrednictwa banków w operacjach finansowych, 
− rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych, 
− rozwój rynku derywatów w celach hedgingu i transferu ryzyka, 
− pojawienie się wielu nowych instytucji finansowych, specjalizujących się  

w innowacyjnych sposobach finansowania, 
− rozwój technik analizy ryzyka, 
− rosnące kwalifikacje i doświadczenie inwestorów oraz poszukiwanie zdywer-

syfikowanych sposobów i kierunków inwestowania. 
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W procesie sekurytyzacji można wyróżnić następujące etapy [Rymarczyk, 
2017, s. 34; www 4]: 
− wyodrębnienie jednorodnej puli aktywów z bilansu firmy (banku), zwanej 

inicjatorem lub organizatorem sekurytyzacji (Organizator), 
− utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), 
− przeniesienie wyodrębnionych z bilansu firmy aktywów lub praw do docho-

dów z tych aktywów do SPV, 
− przygotowanie przez SPV prospektu emisyjnego papierów wartościowych 

zabezpieczonych przeniesionymi pakietami aktywów, 
− przyznanie oceny ratingowej emitowanym papierom na podstawie analizy 

ryzyka kredytowego przez agencję ratingową, 
− emisja papierów wartościowych i ich sprzedaż inwestorom, 
− przekazanie przez SPV inicjatorowi wpływów z emisji pomniejszonych o jej koszty, 
− przekazanie inwestorom przez SPV dochodów z posiadanych aktywów lub  

z praw do tych aktywów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Proces sekurytyzacji 
 

Źródło: [Rymarczyk, 2017, s. 34]. 
 

Prezentowany opis i rys. 1 przedstawiają istotę i podstawowe podmioty 
procesu sekurytyzacji. W praktyce zwykle jego konstrukcja jest bardziej skompli-
kowana i stosowane są różne organizacyjne rozwiązania. Oprócz wymienionych 
uczestników tego procesu, mogą występować [Dąbkowski, 2014, s. 162-164]: 
− aranżer (arranger), którym jest instytucja finansowa powołana przez inicjato-

ra. Organizuje ona całą transakcję, dokonuje oceny puli aktywów, określa 
sposób, w jaki będzie ona zasilana, rodzaj emitowanych papierów warto-
ściowych, ich potencjalną strukturę, uzyskuje od agencji ratingowej ich ocenę 
oraz działa na rzecz podwyższenia jakości wierzytelności kredytowych, 
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− administrator transakcji (service) gromadzi płatności od wierzycieli i dokonu-
je ich alokacji pomiędzy inwestorów oraz obserwuje efekty finansowe puli 
aktywów SPV, 

− agent pośredniczący w pozyskiwaniu inwestorów i dystrybucji emisji papie-
rów wartościowych (placement agent), 

− gwarant emisji (underwiter), 
− powiernik (trust company), czyli instytucja finansowa, której SPV może 

przekazać papiery wartościowe w depozyt. Monitoruje ona zgodność trans-
akcji z regulacjami prawnymi i nadzoruje jej przebieg, 

− instytucja finansowa działająca na rzecz podwyższenia jakości wierzytelności 
kredytowej (credit enhancment company). W celu zmniejszenia ryzyka niewy-
płacalności puli aktywów podstawowych na podstawie umowy udziela ona SPV 
określonych gwarancji. Bardzo często inicjator sekurytyzacji jest jednocześnie 
aranżerem, administratorem, dystrybutorem emisji i jej gwarantem. 

W bilansach instytucji finansowych i innych występuje wiele rodzajów ak-
tywów, które mogą być sekurytyzowane [www 3]. Należą do nich głównie 
[www 2]: 
− komercyjne kredyty hipoteczne, 
− zadłużenia z tytułu kart kredytowych, 
− pożyczki dla konsumentów, 
− kredyty studenckie (dotyczą głównie banków z USA), 
− opłaty z działalności leasingowej, 
− opłaty leasingowe, 
− przychody z reklam, 
− royalties, 
− aktywa sektora publicznego1. 

Przedmiotem sekurytyzacji mogą być także aktywa o względnie dużej 
płynności, co stoi w pewnej sprzeczności z jej definicją. Trzeba jednak zazna-
czyć, że w świecie finansów występuje duża elastyczność definiowania zjawisk  
i procesów. Generalnie ujmują one tylko główne lub najczęściej powtarzające 
się ich elementy, co oznacza, że w praktyce możliwe są od nich odstępstwa. Do 
sekurytyzowanych aktywów o dużej płynności należą obligacje, inne papiery 
wartościowe w przypadku dokonywania ich powtórnej sekurytyzacji oraz jed-
nostki funduszy inwestycyjnych i hedgingowych.  

                                                 
1  Np. rząd grecki dokonywał sekurytyzacji przyszłych wpływów z tytułu opłat za autostrady, 

opłat lotniskowych, z loterii państwowej, a nawet przyszłych grantów Unii Europejskiej, co po-
zwoliło mu szybciej otrzymać pieniądze i je wydawać. 
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Nabywcami papierów wartościowych są natomiast głównie inwestorzy in-
stytucjonalni, tj. banki, fundusze emerytalne, fundusze ubezpieczeniowe, fundu-
sze inwestycyjne, a także drobni inwestorzy. Reprezentują oni zróżnicowany 
apetyt na ryzyko, dlatego emitowane papiery wartościowe dzielone są na transze 
w zależności od związanego z nimi ryzyka i stopy zwrotu. Zwykle występują: 
− transza junior o najwyższym ryzyku i najwyższej stopie zwrotu, 
− transza mezzanine o średnim ryzyku i średniej stopie zwrotu, 
− transza senior o najmniejszym ryzyku i najmniejszej stopie zwrotu. 
 
 
2. Modele sekurytyzacji 
 

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje sekurytyzacji: sekurytyzacja tradycyjna, 
zwana także pozabilansową lub rzeczywistą (true sale), i bilansowa, inaczej 
syntetyczna (synthetic) [Mituś, 2014, s. 287-289; New Approaches, 2015, s. 49; 
SME debt financing, 2015, s. 15]. Pierwsza polega na wyodrębnieniu przez ini-
cjatora z portfela aktywów jednorodnej grupy i sprzedaży ich SPV bez prawa 
regresu. Te aktywa usuwane są z bilansu inicjatora, co oznacza, że związane  
z nimi ryzyko przechodzi na SPV. Nie ponosi on odpowiedzialności za niewy-
płacalność dłużników, a jego ewentualne bankructwo nie ma wpływu na wartość 
emitowanych przez SPV papierów wartościowych. Roszczenia ich nabywców 
spłacane są z rat kapitałowych i odsetek od zakupionych aktywów. Ten mecha-
nizm oznacza przejście od modelu „inicjuj i trzymaj” (originate to hold – OTH) 
do modelu „inicjuj i dystrybuuj” (originate to distribute – OTD).  

W tradycyjnej sekurytyzacji SPV emituje różne rodzaje papierów warto-
ściowych, z których najczęściej występujące to [www 3]: 
− ABS (asset-backed securites), czyli tworzone na podstawie różnych należno-

ści, takich jak kredyty konsumpcyjne, obciążenia kart kredytowych, pożyczki 
samochodowe, kredyty studenckie itd., 

− MBS (mortgage-backed sucurities), tj. oparte na kredytach hipotecznych, 
które można podzielić na: 
• RMBS (residual-mortgage-backed-securities), których podstawą są nieru-

chomości nieprzynoszące właścicielom wpływów pieniężnych, 
• CMBS (commercial mortgage-backed-securities), czyli zabezpieczone na 

nieruchomościach przynoszących stałe dochody pieniężne, np. hotele i re-
stauracje, 

− CDO (collateralized debt obligations) stanowią one portfolio zabezpieczone 
kompozycją takich instrumentów, jak: 
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• CBO (collateralized bond obligations), czyli obligacjami, 
• CLO (collateralized loan obligations), czyli pożyczkami, 
• CFO (collateralized fund obligations), czyli jednostkami różnego rodzaju 

funduszy inwestycyjnych, 
− ABCP (asset-backed-commercial paper), których bazą są krótkoterminowe 

papiery wartościowe. 
W przypadku drugiego rodzaju sekurytyzacji, czyli syntetycznej, wyodręb-

niona grupa aktywów nie jest prawnie przenoszona do SPV, a transferowane jest 
tylko ryzyko z nimi związane poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych. 
Oznacza to, że prawa własności do nich pozostają w gestii inicjatora, czyli nadal 
figurują w jego bilansie jako wierzytelności. Natomiast SPV subpartycypuje  
w tych aktywach poprzez otrzymywanie związanych z nimi rat kapitałowych  
i oprocentowania. Niewywiązywanie się kredytobiorców z zaciągniętych zobo-
wiązań oznacza dla niej i ostatecznie dla inwestorów określone straty.  

Do podstawowych instrumentów pochodnych stosowanych w sekurytyzacji 
syntetycznej należą [Henke, Burghof, Rudolph, 1998, s. 8-11]: 
− CDS (credit defults swap), czyli swap na zaprzestanie obsługi długu. Polega 

on na tym, że jedna ze stron transakcji, tj. kupujący zabezpieczenie, w za-
mian za płaconą periodycznie premię otrzymuje od drugiej strony, czyli 
sprzedającego zabezpieczenie, gwarancję kredytową. Oznacza to, że w przy-
padku wystąpienia ściśle zdefiniowanego w umowie zdarzenia kredytowego, 
takiego jak np. bankructwo, niewypłacalność, niewywiązywanie się w sposób 
właściwy ze zobowiązań kredytowych podmiotu, któremu udzieliła pożyczki, 
otrzyma ona od niej rekompensatę za poniesione straty;  

− TRS (total return swap), tj. swap na zwrot całkowity. W tym przypadku ku-
pujący zabezpieczenie przekazuje sprzedającemu je całkowity zwrot z akty-
wów bazowych, tj. objętych ryzykiem kredytowym (płatności odsetkowe  
i przychody lub straty ze wzrostem lub spadkiem ich wartości godziwej).  
W zamian otrzymuje płatności na ogół oparte na stopie LIBOR zastosowanej 
do wartości aktywów bazowych, ale przejmuje na siebie całość związanego  
z nimi ryzyka kredytowego; 

− CLN (credit linked note), czyli weksel kredytowy. Jest to konstrukcja hybry-
dowa łącząca instrument dłużny (obligację) z kredytowym instrumentem po-
chodnym (CDS lub TRS). Podmiot Y, który chce zabezpieczyć się przed ry-
zykiem kredytowym związanym z posiadanymi aktywami podmiotu X 
emituje obligacje, które przynoszą oprocentowanie powyżej płaconych od 
zwykłych obligacji, ponieważ mają wbudowany derywat kredytowy.  
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W przypadku zaistnienia zdarzenia kredytowego, tzn. niespłacenia kredytu 
przez X, inwestujący w obligacje ponoszą stratę określoną w zawartej umo-
wie, na mocy której podmiot Y przenosi na nich to ryzyko. 

Przedstawione tu modele sekurytyzacji ujmują ich ogólne cechy. W prakty-
ce występują bardziej skomplikowane rozwiązania, zależne od preferencji stron 
i stanu rynku kredytowego. 
 
 
3. Korzyści i wady sekurytyzacji 
 

Sekurytyzacja stanowi jedną z najważniejszych, innowacyjnych technik in-
żynierii finansowej. Tak jak każda kategoria finansowa, posiada swoje zalety  
i wady. Jest to wysoce skomplikowana struktura, dlatego osiągnięcie zamierzo-
nych przy jej pomocy efektów zależy w znacznej mierze od zrozumienia jej 
istoty, wiedzy i umiejętności managementu finansowego oraz rzetelności zaan-
gażowanych w nią różnych podmiotów. Do jej zalet dla inicjatora sekurytyzacji 
należą [SME debt financing, 2015, s. 23-25; Rymarczyk, 2017, s. 35-36]: 
− dywersyfikacja źródeł finansowania firmy, 
− szybsze pozyskanie płynnych środków umożliwia przyśpieszenie i zwiększenie 

rozmiarów inwestycji, a w przypadku banków dalszą ekspansję kredytową, 
− pozwala ona firmie ominąć bariery w pozyskiwaniu środków finansowych na 

rynku kapitałowym wynikających z niskiego ratingu, niewielkich rozmiarów 
i prawnych ograniczeń, 

− podwyższenie ratingu, a także dywersyfikacja źródeł finansowania i przez to 
możliwość eliminacji drogiego kredytu bankowego spowoduje zwiększenie 
możliwości i obniżenie kosztów pozyskania środków finansowych, 

− struktura bilansu firmy ulega poprawie poprzez usunięcie z niej należności dłu-
goterminowych. W szczególności banki, poddane restrykcyjnym regulacjom 
wynikającym z wymagań Basel III w zakresie utrzymania rezerw na odpowied-
nio wysokim poziomie, mogą zwiększyć w ten sposób swoją płynność, 

− zmniejsza niedopasowanie aktywów i pasywów. Wszystkie aktywa firmy 
mają określone terminy zapadalności, które mogą i w praktyce różnią się od 
terminów zapadalności finansujących je pasywów. W związku z tym powsta-
je ryzyko, że koszt finansowania aktywów nie będzie odpowiadał dochodom 
wynikającym z nich w czasie i w rozmiarach. Powstające rozpiętości pomię-
dzy tymi kategoriami finansowymi mogą być zniwelowane poprzez elastycz-
ną zamianę niepłynnych aktywów na instrumenty rynku pieniężnego, czyli 
sekurytyzację, 
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− ryzyko kredytowe i ryzyko zmian ceny aktywów, stopy procentowej i kursu 
walutowego zostają przeniesione na SPV i inwestorów, 

− poprawie ulega stopa zwrotu z aktywów (return on assets – ROA) a niekiedy 
także wskaźnik rentowności kapitału własnego (return on equity – ROE), co 
powoduje wzrost image’u firmy i możliwości pozyskania środków z innych 
źródeł po korzystnej cenie, 

− za pośrednictwem SPV powstaje możliwość dotarcia do większej liczby in-
westorów. 

Z punktu widzenia inwestorów sekurytyzacja oznacza: 
− dostęp do aktywów o wysokiej jakości w związku z rygorystycznymi wyma-

ganiami dotyczącymi ich emisji i dodatkowymi zabezpieczeniami jakości se-
kurytyzowanych aktywów, 

− możliwość dywersyfikacji portfela papierów wartościowych, 
− możliwość realizacji inwestycji o zasadniczo atrakcyjnej relacji ryzyko/zwrot 

w porównaniu do innych instrumentów oferowanych na rynkach finanso-
wych, 

− dostosowanie produktów do zróżnicowanych wymagań klientów dotyczą-
cych ryzyka i zwrotu (customization of the products). 

Z kolei wady sekurytyzacji polegają na: 
− wysokich kosztach zarządzania systemem, opłat za ubezpieczenia, pozyska-

nia ratingu, bieżącej administracji i ewentualnie odpisów na nieprzewidziane 
koszty, 

− wysokich wymaganiach dotyczących inicjatora sekurytyzacji i przeznaczo-
nych do niej aktywów, tj. ich rozmiarów i jakości, 

− zasadniczo wyłączenia z tego procesu małych i średnich firm z powyższych 
względów. Możliwa jest jednak jej realizacja poprzez połączenie portfeli ak-
tywów kilku takich jednostek, 

− możliwości obniżenia jakości portfela inicjatora, jeśli objęte nią zostaną ak-
tywa najwyższej klasy, a pozostawione ryzykowne, 

− niezdolności do wywiązywania się kredytobiorców ze zobowiązań, powodu-
jących utratę wartości nabytych przez inwestorów papierów wartościowych, 
co wystąpiło podczas globalnego kryzysu lat 2008-2009, 

− pojawianiu się ryzyka moralnego (moral hazard), ponieważ banki jako kre-
atorzy pożyczek po ich sekurytyzacji nie ponoszą konsekwencji ich niespła-
cenia. W związku z tym mogą udzielać ich osobom o słabym standingu kre-
dytowym i nadmiernie zwiększać ich wolumen, 
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− powstaniu asymetrii informacji na niekorzyść inwestorów. G. Soros, po-
wszechnie znany globalny inwestor, stwierdził, że „sekurytyzacja miała 
zmniejszać ryzyko poprzez transzową i geograficzną dywersyfikację. Jak się 
okazało, zwiększyła ona ryzyko poprzez transfer własności hipotecznych od 
bankierów, którzy znają swoich klientów do inwestorów, którzy ich nie zna-
ją” [Buchanan, 2016, s. 17-18]. 

Sekurytyzacja, pomimo pewnych jej wad, ułatwiła znacznie procesy inwe-
stowania na rynkach finansowych. Zwiększyła płynność i efektywność tych 
rynków, zmniejszając dysproporcję w dostępności i koszcie kredytów poprzez 
integrację lokalnej działalności kredytowej w krajową i w coraz większym stop-
niu globalną. Niezwykle zwiększyła się liczba podmiotów zaangażowanych  
w proces kredytowania i inwestowania wskutek zmniejszenia kosztów i ryzyk  
z nimi związanych oraz wzrostu rozmiarów emisji papierów wartościowych i ich 
dywersyfikacji.  
 
 
4. Znaczenie sekurytyzacji dla rynków finansowych 
 

Jak już wspomniano, rozwój współczesnych form sekurytyzacji został za-
początkowany w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX w., natomiast w Eu-
ropie Zachodniej pojawił się dopiero w latach 90. Historycznie jednak to Europa 
Zachodnia była inicjatorem tej innowacji finansowej. Pierwsze formy sekuryty-
zacji miały tu bowiem miejsce już w XII w., a znaczącym wydarzeniem była 
m.in. sekurytyzacja aktywów kredytowych w XVII w., opartych na przewidy-
wanych dochodach z produkcji kawy i cukru przez Deutz Company [Buchanan, 
2016, s. 13]. Pierwsze sekurytyzowane papiery wartościowe, oparte na kredy-
tach hipotecznych (Residental Mortgage-Backed Securities – RMBS), pojawiły 
się w USA na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku i były emitowane przez 
korporacje finansowe – Ginnie Mae, Freddie Mac i Fannie Mae. Stopniowa liberali-
zacja przepisów regulujących ten rynek sprzyjała jego intensywnemu rozwojowi do 
tego stopnia, że na początku lat 90. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA 
(Securities and Exchange Commission – SEC) uznała, że sekurytyzacja stała się 
dominującą formą kreacji kapitału. Natomiast w Europie pierwsze transakcje seku-
rytyzacyjne pojawiły się w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80. XX w. W następ-
nym 10-leciu dołączyły do niej inne wysokorozwinięte kraje europejskie, azjatyckie 
i amerykańskie oraz po transformacji systemowej kraje Europy Środkowo- 
-Wschodniej, w tym Polska. Obecnie w większym lub mniejszym zakresie występu-
je ona w większości krajów świata, czyli ma charakter globalny. 
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Dynamiczny rozwój sekurytyzacji trwał aż do wybuchu globalnego kryzysu 
finansowego lat 2008-2009 (rys. 2). W latach 2001-2007 emisja w USA sekury-
tyzowanych papierów wartościowych (1 kwartał w bln euro) przewyższyła co 
roku 2 bln euro, ze szczytem w 2003 r.2, kiedy to sięgnęła prawie 3 bln euro. 
Drastyczny spadek nastąpił w 2008 r. i w stosunku do poprzedniego oznaczał 
zmniejszenie o prawie o 60%. 
 

 
 

Rys. 2. Emisja sekurytyzowanych papierów wartościowych w USA i Europie 
 

Źródło: [Kraemer-Eis i in., 2015, s. 14]. 
 

W Europie sekurytyzacja miała znacznie mniejsze rozmiary, aczkolwiek 
dynamika była większa ze względu na jej późniejsze rozpoczęcie i start z niż-
szego poziomu. Największe rozmiary osiągnęła w RFN, Włoszech, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii i Beneluxie [SME debt financing, 2015, s. 37]. Dużo słabszy 
rozwój rynku sekurytyzacji w Europie w porównaniu do USA częściowo wyja-
śnia brak tak efektywnego wsparcia i gwarancji ze strony instytucji rządowych, 
jakie występowały w USA. W 2001 r. jej wartość wynosiła prawie 153 bln i była 
15 razy mniejsza niż w USA. Systematyczny, dynamiczny rozwój emisji sekury-
tyzowanych papierów wartościowych spowodował, że wzrosła ona do ponad 
819 bln w szczytowym 2008 r. i była niewiele mniejsza niż w USA. Paradoksal-
nie najniższemu poziomowi ich emisji w tym roku w USA odpowiadał najwyż-

                                                 
2  Dane podawane przez różne instytucje lub w różnych latach różnią się od siebie. Podane tutaj 

występowały najczęściej. 
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szy w Europie. Kryzys bowiem rozpoczął się w USA, a rynek europejski zarea-
gował na to z pewnym opóźnieniem, wynikającym również z kwestii technicz-
nych – rozpoczętych wcześniej emisji nie można było powstrzymać, pomimo 
spadku popytu. Znaczna część wyemitowanych papierów w związku z tym mu-
siała zostać zdeponowana u emitentów, nie znajdując nabywców.  

Z pośród krajów azjatyckich największe znaczenie sekurytyzacja miała  
w Japonii. W szczytowym 2006 r. jej wartość wynosiła 76 bln euro, czyli była 
ponad 6 razy mniejsza niż w Europie [SME debt financing, 2015, s. 27]. Zmiany 
w jej kształtowaniu się odpowiadały trendowi notowanemu w USA. 

Mimo iż pierwotne przyczyny globalnego kryzysu finansowego mają cha-
rakter makroekonomiczny i w największej mierze związane są z błędami w poli-
tyce gospodarczej w USA, to w sferze mikroekonomicznej łączone są bezpo-
średnio z sekurytyzacją, a dokładniej z nieprawidłowościami w jej realizacji. 
Sekurytyzacja znacznie wydłużyła łańcuch pośrednictwa w systemie kredyto-
wym, powodując wzrost jego kompleksowości i potencjalnej niestabilności  
[Understanding securitisation, 2015, s. 14-16]. W tym łańcuchu wystąpiła nie-
zgodność motywacji jego uczestników, tzn. sytuacja, kiedy jedni z nich podej-
mowali działania przynoszące im korzyść, ale potencjalnie szkodliwe dla in-
nych. Banki przekazywały do sekurytyzacji słabo zabezpieczone aktywa, nie 
przeprowadzając odpowiednio due diligence, które były kupowane przez inwe-
storów, nieuświadamiających sobie związanego z nimi ryzyka. Występowała 
asymetria informacji pomiędzy inicjatorami, emitentami i inwestorami. Ci ostat-
ni akumulowali coraz większe ilości rynkowych papierów CDO pochodzących  
z syntetycznych transz. Ich zakupy były nadmiernie lewarowane i uzależnione 
od krótkoterminowego finansowania, co dodatkowo zwiększało ryzyko pęknię-
cia bańki sekurytyzacyjnej. Podział ryzyka był nierównomierny – banki w mo-
delu „orginate to distribute” przerzucały go na inwestorów, partycypując w nim 
w niewielkim stopniu, co było określane jako „a little skin – in – the game” 
(„niewiele własnej skóry w grze”). Ich ekonomiczny interes dyktowany był per-
spektywą osiągania zysków z pożyczek, które udzielały w możliwie krótkim 
czasie. Skomplikowane i nieprzejrzyste struktury sekurytyzacji umożliwiły spe-
kulacyjne działania jej uczestników. W szczególności dotyczyło to sekurytyzacji 
syntetycznej, ponieważ jej rozmiary nie były ograniczoną liczbą rzeczywiście 
istniejących kredytów hipotecznych i innych pożyczek. W związku z tym istnia-
ła możliwość tworzenia nieograniczonej liczby takich syntetycznych instrumen-
tów, jak np. CDO, w odniesieniu do jednej puli pożyczek, co znacznie zwiększy-
ło ekspozycję inwestorów na ryzyko ich niespłacenia. 
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Błędem było również zbytnie poleganie na matematycznych modelach  
i zewnętrznych ocenach ryzyka, formułowanych przez agencje ratingowe. Mo-
dele mogą być użyteczne, jeśli oparte są na realistycznych założeniach i danych. 
Jednakże modele subprime mortgage opierały się na historycznych, które z per-
spektywy czasu okazały się niewłaściwe i prowadziły do błędnych ocen. Przy 
tym im bardziej modele były skomplikowane, tym w większym stopniu inwesto-
rzy opierali się na ocenach agencji ratingowych. Istniały klienckie powiązania 
pomiędzy inicjatorami a agencjami, dlatego dostarczały one oceny odpowiadają-
ce ich zleceniodawcom. Generalnie występował brak odpowiednich regulacji  
i nadzoru ze strony rządowej, przy jednoczesnym tworzeniu zachęt do rozwoju 
rynku sekurytyzacji. 

Pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku sekurytyzacji spowodowało jego 
załamanie się. W USA najniższy poziom emisji sekurytyzowanych produktów 
wystąpił w 2008 r., kiedy to wynosiła ona 0,934 bln euro, co oznaczało spadek 
prawie o 2 bln euro w stosunku do szczytowego poziomu z 2003 r. W następ-
nych latach nastąpiło pewne „odbicie”, ale wzrosty przeplatały się ze spadkami  
i poziom emisji znacznie ustępował temu sprzed kryzysu. 

W Europie drastyczny spadek emisji wystąpił dopiero w 2009 r. i w porów-
naniu do jej najwyższych rozmiarów notowanych w 2008 r. wynosił on ponad 
50%. Relatywnie był on mniejszy niż w USA, ale jeśli w USA po kryzysie na-
stąpiła dość szybko pewna poprawa na rynku sekurytyzacji, to w Europie roz-
miary emisji sekurytyzowanych papierów ciągle spadały. Korzystniejsza sytu-
acja pod tym względem w USA przypisywana jest głównie znacznie większej 
interwencji państwa wspierającej sekurytyzację. 

Globalne osłabienie znaczenia sekurytyzacji w okresie pokryzysowym wy-
nika nie tylko z utraty zaufania inwestorów, ale także z wprowadzenia mniej lub 
bardziej restrykcyjnych regulacji w poszczególnych krajach oraz ponadpań-
stwowych (m.in. Basel III i Solvency II), a także niepewności co do dalszych 
przedsięwzięć regulacyjnych. 
 
 
Podsumowanie 
 

Sekurytyzacja jest oceniana jako jedna z najważniejszych innowacji finan-
sowych rozwiniętych w drugiej połowie ubiegłego wieku. Stanowi także nie-
zwykle ważny czynnik finansjalizacji gospodarki światowej. Istnieje symbio-
tyczny związek pomiędzy tymi zjawiskami. Sekurytyzacja spowodowała 
praktycznie likwidację limitów udzielania kredytów przez banki, ponieważ dzię-
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ki niej nie absorbują one bankowych rezerw. Natomiast finansjalizacja, która 
oznacza rozwój sfery finansowej gospodarek krajów i świata, czyli potężnych 
instytucjonalnych holdingów finansowych z licznymi offshore finance oraz fun-
duszy powierniczych, ubezpieczeniowych, emerytalnych, hedgingowych, equity 
capital i innych, stworzyła ogromny rynek dla handlu sekurytyzowanymi in-
strumentami finansowymi. Związana z globalizacją finansową liberalizacja, 
deregulacja i otwarcie rynków finansowych poszczególnych krajów, przy zasto-
sowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, umoż-
liwiły rozprzestrzenienie się sekurytyzacji w całym liczącym się ekonomicznie  
i finansowo świecie. Przeprowadzone w szczytowym okresie rozwoju analizy 
oparte na nowoczesnej, ortodoksyjnej teorii finansów, z włączeniem skompli-
kowanych modeli matematycznych, wykazywały korzyści sekurytyzacji związa-
ne z redukcją ryzyka i przesunięciem go w jej łańcuchu do tych podmiotów, 
które najlepiej mogą go absorbować [Minsky, Wray, 2008, s. 51]. Praktyka po-
kazała, że ryzyka ani nie zostały zmniejszone, ani podmioty, na które zostały 
przesunięte (SPV i inwestorzy) nie były w stanie ich wchłonąć. Nastąpił wybuch 
globalnego kryzysu finansowego, którego bezpośrednią przyczyną było pęknię-
cie bańki spekulacyjnej na rynku kredytów hipotecznych typu subprime w USA. 
Spowodował on znaczny spadek znaczenia sekurytyzacji w procesach finansjali-
zacji gospodarki światowej. Nie oznacza to jednak odwrotu od niej. W dalszym 
ciągu jej udział w kreowaniu przepływów finansowych i tworzeniu źródeł finan-
sowania jest w skali globalnej wysoki. Wydaje się jednak, że potrzeba czasu do 
odbudowy zaufania inwestorów. Pomocne w tym powinny być podejmowane na 
poziomie krajów i międzynarodowym regulacje sekurytyzacji, zapewniające jej 
większą transparentność, usprawniające stosowane instrumenty, ograniczające ryzy-
ka i możliwości spekulacji oraz dostęp do obiektywnych ocen ryzyka inwestowania 
w derywaty sekurytyzacyjne. Jeśli te działania okażą się skuteczne, to sekurytyzacja 
będzie „a financing vehicle for all seasons” [Buchanan, 2016, s. 29]. 
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SECURITIZATION AS AN INSTRUMENT OF PRESENT WORLD ECONOMY 

FINANCIALIZATION 
 
Summary: Securitization is a process which relies on excluding of homogeneous assets 
with low liquidity from the balance of a company, most often a bank and conversion 
them into liquid securities through mediation of a special subject (special purpose vehi-
cle). It made possible an acceleration and significant increase of financial investment and 
as a consequence real investment and liquidation of many formal barriers to win over the 
financial means on the capital market and diversification of financial sources. In this way 
it contributed to increase world economy financialization. But its uncontrolled develop-
ment was one of the most important causes of the global financial crisis outbreak. It took 
place the dramatic slowdown the amount of securitization which however was overcame 
due to take up by the governments of the individual countries and international 
organisastions the anti-crisis and supportiving actions. But securitization after crisis in 
none of the countries in the world has achieved the high before crisis level.  
 
Keywords: securitization, financialization, mortgage credits, crisis. 

 


