
 

Selekcja negatywna 

w czasie kryzysu finansowego 2007-2009 
 

 

Selekcja negatywna w bankowości  

 

Na rynkach finansowych istnieje zazwyczaj asymetria informacji między kredytodawcami i 

kredytobiorcami na korzyść tych drugich: kredytobiorcy przeważnie wiedzą więcej niż 

kredytodawcy o ryzyku podejmowanych przez siebie inwestycji oraz jakości proponowanego przez 

siebie zabezpieczenia kredytu. Jeżeli kredytobiorcy o wysokim stopniu ryzyka i kredytobiorcy o 

niskim stopniu ryzyka są ex-ante nierozróżnialni, to, przy podpisywaniu jednolitej umowy 

kredytowej, ci o wyższym ryzku odnosiliby większe korzyści, kosztem tych o niższym ryzyku. W 

efekcie działa mechanizm selekcji negatywnej, w ramach którego kredytodawcy proponują stopy 

procentowe wyznaczone na podstawie przeciętnego ryzyka oszacowanego dla całej populacji 

potencjalnych kredytobiorców. Stopy te są zbyt wysokie z punktu widzenia kredytobiorców, którzy 

cechują się stopniem ryzyka niższym niż średnie, stąd też to właśnie oni decydują się nie zaciągać 

kredytów na proponowanych warunkach. W konsekwencji prowadzi to do wzrostu przeciętnego 

ryzyka w populacji pozostałych potencjalnych pożyczkobiorców, a tym samym wzrostu 

proponowanego im oprocentowania. To z kolei skutkuje nieprzystępowaniem do umów 

kredytowych „najlepszych” spośród pozostałych potencjalnych pożyczkobiorców, czyli tych o 

najniższym ryzyku inwestycyjnym. Proces ten się powtarza. Generalnie, czym selekcja negatywna 

jest silniejsza, tym dany wzrost stopy procentowej wywołuje większy spadek udzielanych 

kredytów. W szczególności, jeżeli selekcja negatywna jest bardzo silna, to rynek kredytowy może 

nawet w ogóle upaść (Mishkin 1990).
1
    

 

Pojęcie sekurytyzacji 

 

„Sekurytyzacja jest to proces, podczas którego najczęściej zdywersyfikowana pula aktywów 

finansowych, wraz z generowanymi przez nie strumieniami gotówkowymi, zostaje wyizolowana z 

bilansu instytucji finansowej, zabezpieczona dzięki wewnętrznym lub zewnętrznym technikom i 

prawnie usamodzielniona w tzw. spółce specjalnego przeznaczenia, która to następnie refinansuje 

zakupioną pulę aktywów przez emisję papierów wartościowych na krajowych i (lub) 

międzynarodowych rynkach finansowych” (Sekurytyzacja aktywów bakowych, 2006). Tak więc, 

mówiąc prościej, jest to złożony, wielofazowy proces, który służy instytucjom finansowym do 

zamiany posiadanych przez nie długoterminowych aktywów na o wiele łatwiej zbywalne papiery 

wartościowe. Sekurytyzacja została zapoczątkowana w USA w latach 70-tych XX w., a od lat 90-

tych cechuje się tendencją wzrostową; instytucjami, które obecnie odgrywają kluczową rolę w 

procesie sekurytyzacji aktywów finansowych są banki inwestycyjne, fundusze wzajemne związane 

z rynkami pieniężnymi i podmioty pośredniczące na rynku kredytów hipotecznych (mortgage 

brokers).    

  Stosowanie przez banki mechanizmu sekurytyzacji zwiększa zakres asymetrii informacji na 

rynkach finansowych. Jest tak ze względu na złożoność stosowanych w jej ramach instrumentów 

finansowych, która najczęściej powoduje, że w całości proces ten jest nieprzejrzysty dla 

potencjalnych inwestorów, utrudniając im oszacowanie faktycznej rynkowej wartości 

sekurytyzowanych aktywów. 

 

                                                 
1
 Asymetria informacji, skutkująca selekcją negatywną, może być również identyfikowana na rynkach 

finansowych na płaszczyźnie relacji międzynarodowych, tj. relacji między kredytodawcami w postaci 

zagranicznych inwestorów i kredytobiorcami w postaci krajowych rządów centralnych i przedsiębiorstw. 

Acharya i in. (2007) oraz Kirabaeva (2009) przeanalizowali skutki tego zjawiska dla państw finansujących 

swoje krajowe inwestycje i konsumpcję poprzez zadłużenie zagraniczne.      
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Kryzys finansowy 2007-2009 i selekcja negatywna 

 

Globalny, nadmierny popyt na bezpieczne amerykańskie instrumenty dłużne, zgłaszany 

zarówno przez zagranicznych inwestorów i banki centralne, jak i krajowe instytucje finansowe, 

skutkował niskimi realnymi stopami procentowymi. Niedobór takich instrumentów spowodował, że 

amerykański system finansowy zaczął generować nowe, bardzo płynne i mające wysoki rating 

papiery wartościowe przede wszystkim poprzez stosowanie metody sekurytyzacji już istniejących 

długoterminowych, ryzykownych aktywów.  

W szczególności, banki wprowadzały specjalne produkty strukturyzowane - tzw. obligacje 

zabezpieczone długiem (Collateralized Debt Obligations). CDOs były zabezpieczane portfelem 

aktywów, do którego należały kredyty korporacyjne, kredyty hipoteczne, kredyty w kartach 

kredytowych, kredyty samochodowe, kredyty detaliczne, pożyczki gotówkowe, wierzytelności 

leasingowe itp. Następnie, już rozumiane jako nowe papiery wartościowe, były one dzielone na 

różne transze, oferowane poszczególnym inwestorom. Transze te były bardzo zróżnicowane z 

punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego. Najstarsze transze były uważane za najbezpieczniejsze, 

jako że to ich nabywcy mieli priorytet w „upomnieniu się” o podstawowe (źródłowe) 

zabezpieczenie w przypadku niewypłacalności kredytobiorców. Najlepsze transze nierzadko 

otrzymywały rating AAA. Natomiast najmłodsze transze cechowały się największym ryzykiem, i z 

czasem zaczęły być potocznie nazywane toksycznymi.  

Dzięki wprowadzaniu CDOs banki mogły przede wszystkim zamieniać aktywa o niskiej 

płynności, jakimi generalnie są kredyty, w płynne papiery wartościowe. Instytucje te początkowo 

uważały produkty te za bardzo bezpieczne, gdyż generowały one stabilny strumień płatności. 

Jednocześnie spotykały się one z dużym zainteresowaniem szerokiej grupy inwestorów, jako że 

oferowały one inwestorom większe możliwości wyboru między różnymi transzami, odpowiednio 

do ich indywidualnej awersji do ryzyka i oczekiwanej (żądanej) stopy zwrotu.  

 Jednakże w 2007 r. nastąpił w USA wyraźny spadek cen mieszkań i domów, a dodatkowo 

zwiększyły się opóźnienia w płatnościach z tytułu kredytów hipotecznych typu subprime, czyli 

kredytów o wysokim ryzyku.
2
 Dlatego też rating dużej części CDOs spadł (w przypadku niektórych 

spośród nich rating spadł z AAA nawet do „junk”). Oczywiście spadek cen mieszkań i domów oraz 

rosnąca niewypłacalność osób posiadających kredyty hipoteczne typu subprime wpływały na 

rynkową wartość CDOs. Ale siła tego wpływu była bardzo różna w zależności od konkretnego 

rodzaju CDOs, bo zależała od wielkości i struktury zabezpieczających te papiery wartościowe 

majątku i hipotek, a te były przecież w praktyce bardzo zróżnicowane. Tak więc, bardzo duża 

heterogeniczność CDOs dawała bankom informacyjną przewagę w świetle wyceny ich wartości 

rynkowej w pierwszej fazie kryzysu. Z powodu takiej asymetrii informacji inwestorzy, którzy 

rozważali ich nabycie nie wiedzieli czy zaczęły być one pilnie sprzedawane z powodu swojej 

niskiej jakości czy też dlatego, iż ich emitenci pilnie potrzebują pozyskać gotówkę. 

 Ponieważ potencjalni nabywcy CDOs nie mogli oszacować ich rzeczywistej jakości, a w 

konsekwencji też ich rynkowej wartości, byli skłonni zapłacić za nie cenę odzwierciedlającą 

oczekiwaną jakość, będącą wypadkową jakości wszystkich papierów wartościowych wystawianych 

na sprzedaż. Cena ta nie była zadawalająca dla sprzedawców tych spośród tych strukturyzowanych 

produktów finansowych, które faktycznie były wysokiej jakości (faktycznie miały silne 

zabezpieczenie), i dlatego też wycofywali oni je z oferty sprzedaży na rynku. Skutkowało to tym, że 

na rynku pozostały w ofercie sprzedaży tylko papiery wartościowe o niskiej jakości (lemons). W 

następstwie tej sytuacji na niektórych segmentach rynku liczba transakcji rynkowych wyraźnie 

spadła, a na niektórych z nich transakcje w ogóle ustały (market freeze) (nabywcy przestraszyli się, 

                                                 
2
 Kredyt typu subprime (subprime loan) - kredyt bankowy wysokiego ryzyka, udzielany kredytobiorcom 

cechującym się bardzo małą zdolnością kredytową lub też tzw. złą historią kredytową (na przykład 

niespłacanie na czas rat wcześniej zaciągniętych kredytów), czyli takim, którzy nie otrzymaliby pożyczki na 

standardowych zasadach. Ponieważ tacy kredytobiorcy oznaczają wyższe ryzyko dla kredytodawców, 

oprocentowanie tego kredytu jest wyższe niż przy standardowym kredycie w danym segmencie. Ten typ 

kredytu został stworzony i rozpowszechniony w szczególności w USA, głównie w zakresie kredytów 

hipotecznych i specjalnych kart kredytowych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_zysku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredytobiorca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprocentowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_hipoteczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_hipoteczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_kredytowa
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że zawrą transakcje po zbyt wysokich cenach w stosunku do rzeczywistej rynkowej wartości 

towaru). Dodatkowo, takie aktywa straciły swoją zdolność do wypełniania funkcji środka 

zabezpieczającego w innych transakcjach finansowych, co wcześniej miało miejsce. 

 Selekcja negatywna, będąca rezultatem takiej asymetrii informacji, prowadziła do spadku 

liczby transakcji finansowych, odzwierciedlając przekonanie nabywców, iż większość papierów 

wartościowych wystawionych na sprzedaż była niskiej jakości. Dla przykładu, w czasie kryzysu 

popyt na papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (Asset-Backed Securities), o wysokim 

ratingu, spadł w USA z ponad 107 mld$ w 2007 r. do około 20 mld$ w 2009 r.
3
 Jednocześnie 

zwiększona presja na rynkach kredytowych doprowadziła do wzrostu spreadu oraz większego 

procentowego obniżania wartości aktywów pełniących funkcję zabezpieczenia (tzw. haircut).
4,5

 Na 

przykład, w USA wspomniane procentowe obniżanie wartości ABS wzrosło z 3-5% w 2007 r. do 

40-50% w 2008 r.  

 

Wykres: Popyt na papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, mające wysoki rating, w Stanach 

Zjednoczonych w 2007 r. i 2009 r. 
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Źródło: Pozsar i in. (2010) 

  

Należy zauważyć, że rynek kredytów hipotecznych typu subprime był w USA względnie 

mały, jako że w latach poprzedzających kryzys obejmował on jedynie 25% zaległych płatności na 

wycenianym na 6 bilionów $ rynku papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami oraz 

tylko około 30% wszystkich emisji papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami. O ile 

jednak bezpośrednie straty wynikające z opóźnień w płatnościach dotyczących kredytów 

hipotecznych typu subprime wyniosły 500 mld$, o tyle wygenerowane przez nie łączne straty na 

amerykańskiej giełdzie w 2008 r. były szacowane na 8 bilionów $, czyli aż 16 razy więcej. Tak 

więc, wpływ kryzysu w segmencie kredytów hipotecznych typu subprime na cały system finansowy 

był bardzo duży. 

Mechanizm rozszerzenia się kryzysu w segmencie kredytów hipotecznych typu subprime, u 

podstaw którego leżał mechanizm selekcji negatywnej, na cały system finansowy można wyjaśnić 

poprzez trzy następujące czynniki: niepewność co do rzeczywistej rynkowej wartości aktywów, 

                                                 
3
 Asset-Backed Securities - instrumenty dłużne z zabezpieczeniem w formie wyodrębnionej puli aktywów 

finansowych, które w określonym czasie przekształcają się w środki pieniężne. Dodatkową gwarancją 

obsługi i terminowego przekazania przychodu z tytułu papieru wartościowego mogą być prawa lub inne 

aktywa. 
4
 Spread - różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna aktywów, na przykład walut, 

papierów wartościowych czy też towarów.  
5
 Haircut - procent, który jest odjęty od rynkowej wartości aktywu, który pełni rolę zabezpieczenia. 

Wysokość haircut odzwierciedla postrzegane ryzyko odnoszące się do posiadania tego aktywu. Czym haircut 

jest mniejszy, tym kredyt jest dla kredytodawcy bezpieczniejszy.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_finansowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_pieni%C4%99%C5%BCne
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ukierunkowanie się na płynne papiery wartościowe (flight to liquidity) oraz błędne rozpoznanie 

ryzyka systemowego (Kirabaeva 2010).
6
       

Rosnąca niewypłacalność na rynku kredytów hipotecznych typu subprime oraz brak 

wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie, z których można by wyciągnąć wskazówki jak 

postępować obecnie, zwiększyły niepewność co do wpływu szoków cenowych na wartość 

aktywów. Ze względu na to, iż dokonywana wcześniej przez banki sekurytyzacja była bardzo 

złożonym, wielofazowym procesem, bardzo często zupełnie nieprzejrzystym dla inwestorów, 

rozmiar, a nawet i geograficzne rozmieszczenie oczekiwanych strat były trudne do przewidzenia. 

Skoro nawet najbezpieczniejsze transze CDOs, te o ratingu AAA, w czasie kryzysu zaczęły 

przynosić straty, inwestorzy zwątpili we wszystkie wcześniejsze wyceny wartości 

sekurytyzowanych produktów. Spowodowało to na tyle duży wzrost niepewności z ich strony, iż 

spanikowali na wszystkich segmentach rynku finansowego (część z nich podejmowała decyzje 

oparte o najbardziej pesymistyczne scenariusze rozwoju sytuacji) (Caballero 2010). Kluczową 

kwestią w tym kontekście był właśnie mechanizm selekcji negatywnej - inwestorzy, nie wiedząc 

jaka jest na rynku rzeczywista proporcja aktywów dobrej jakości i aktywów złej jakości, w ogóle 

wycofywali się z transakcji zakupu i (albo) dokonywali pilnej wyprzedaży już posiadanych 

aktywów.
7
  

To, że instytucje finansowe zaczęły o wiele silniej preferować bardziej płynne aktywa 

zwiększyło ich skłonność do sprzedaży generalnie wszystkich strukturyzowanych produktów, przy 

czym w wielu przypadkach proponowana cena sprzedaży była mocniej zdeterminowana właśnie 

tymi preferencjami niż oczekiwaną stopą zwrotu. Z kolei pilne wyprzedawanie przez te podmioty 

tychże produktów generowało, poprzez strach inwestorów posiadających lukę informacyjną, 

zjawisko zamrożenia rynku.       

  

 Interwencja banków centralnych 

 

 Zgodnie z teorią, dany rynek w równowadze jest efektywny pod warunkiem, że są spełnione 

założenia doskonałej konkurencji, w tym postulat doskonałej informacji. Jeżeli jednak występuje 

asymetria informacji, czy to na korzyść sprzedawców czy też na korzyść nabywców dobra lub 

usługi, rynkowa równowaga nie jest efektywna, i wówczas interwencja rządu może poprawić 

sytuację pod tym względem (Barr 2004). Dotyczy to także rynków finansowych.    

 W czasie kryzysu banki centralne zwyczajowo zwiększają płynność na rynku finansowym 

głównie poprzez operacje otwartego rynku, ale podczas najnowszego kryzysu finansowego zakres 

ich interwencji w krajach rozwiniętych był o wiele szerszy. Aby zwiększyć płynność banków na 

rynku, banki centralne zaczęły przyznawać poszczególnym bankom preferencyjne warunki 

zaciągania pożyczek i godzić się na dłuższe okresy rozliczania zaciągniętych zobowiązań. 

Korzystając z publicznych środków finansowych, decydowano się ponadto na częściowe 

wykupienie tzw. toksycznych aktywów, aby ograniczyć niepewność inwestorów i negatywną 

selekcję. Można mierzyć zakres omawianej interwencji banków centralnych na przykład poprzez 

analizę stopnia zwiększenia się ich bilansów z tego tytułu. I tak, o ile w USA bilans Rezerwy 

Federalnej w 2007 r. stanowił równowartość około 6% GDP, o tyle w 2009 r. już równowartość 

około 15% GDP (Międzynarodowe Statystyki Finansowe, IMF).        

    

Podsumowanie 

 

                                                 
6
 Flight to liquidity - proces, w ramach którego inwestorzy sprzedają te aktywa, które postrzegają jako mniej 

płynne lub bardziej ryzykowne i nabywają papiery wartościowe o większej płynności.  
7
 Po stronie instytucji finansowych sytuacja też była trudna. Banki, pełniąc jednocześnie rolę podmiotów 

udzielających pożyczek i biorących pożyczki, znalazły się w klinczu. Ich zestawienia bilansowe cechowała 

rozbieżność między terminami zapadalności wynikającymi z utrzymywania długoterminowych aktywów i 

zaciągania krótkoterminowych pożyczek: posiadały one więcej krótkoterminowych zobowiązań niż 

krótkoterminowych aktywów oraz więcej majątku niż zobowiązań w średnio- i długoterminowej 

perspektywie czasowej.  
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W czasie najnowszego globalnego kryzysu finansowego selekcja negatywna na rynku 

bankowych kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka doprowadziła do zamrożenia tego segmentu 

rynku. Źródłem selekcji negatywnej było posiadanie przez banki dużej liczby sekurytyzowanych 

produktów, o bardzo dużej heterogeniczności, co wygenerowało lukę informacyjną po stronie 

inwestorów. W następnej kolejności nastąpiło rozszerzenie się kryzysu w segmencie kredytów 

hipotecznych wysokiego ryzyka na cały system finansowy.  

 Podsumowując, najnowszy kryzys finansowy nauczył rynki finansowe, że sekurytyzowane 

aktywa mogą stać się źródłem systemowej słabości, czyli że brak przejrzystości przeprowadzanych 

przez banki procesów sekurytyzacji zwiększa asymetrię informacji na niekorzyść inwestorów, a to 

w czasie negatywnych szoków cenowych pogłębia selekcję negatywną, mogąc prowadzić do utraty 

płynności na rynku, a nawet do zamrożenia rynku.  
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Pytania 

 

1. Aby przeciwdziałać selekcji negatywnej na rynku kredytowym, instytucje finansowe najczęściej 

stosują następujące sposoby: 

- racjonowanie pożyczek, tzn. nakładanie ilościowych limitów na udzielanie pożyczek 

pożyczkobiorcom o wysokim ryzyku inwestycyjnym (credit rationing). Ograniczanie łącznej 
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podaży udzielanych pożyczek redukuje przeciętne ponoszone przez instytucje finansowe ryzyko 

niewypłacalności inwestorów (Stiglitz, Weiss 1981);  

- zwiększanie wymogów stawianych aktywom mającym pełnić rolę zabezpieczenia 

udzielanej pożyczki (dysponując silnym zabezpieczeniem, w sytuacji niewypłacalności 

pożyczkobiorcy, banki mogą je sprzedawać i przynajmniej pokrywać poniesione dotychczas straty); 

- stawianie warunku, że firmy starające się o uzyskanie dużego kredytu na swoje 

przedsięwzięcie biznesowe muszą przedstawić tzw. referencje kredytowe (wymaga to m.in. 

wyrażenia przez te firmy zgody na poddanie się ratingowi z punktu widzenia ich zdolności do 

spłaty zobowiązania). 

Omów wady i zalety powyższych metod.  

 

2. Interwencja rządowa w czasie kryzysu finansowego może wygenerować problem tzw. pokusy 

nadużycia (moral hazard) - jeżeli zdaniem instytucji finansowych prawdopodobieństwo takiej 

interwencji jest wysokie, to świadomie mogą one decydować się na posiadanie dużego udziału 

ryzykownych aktywów. Za pomocą jakich działań rządy centralne poszczególnych państw i banki 

centralne mogą ograniczać powstanie tego problemu? 

 

3. Interwencja rządów centralnych na rynkach finansowych w następstwie kryzysu 2007-2009 była 

bardzo głęboka, w zasadzie na nieznaną dotychczas skalę. Czy było to w całości słusznym 

posunięciem? Jakie są argumenty za ingerencją, a jakie przeciw?   

 

4. Załóżmy hipotetyczną sytuację, że banki w Polsce muszą poprawić płynność finansową, stąd też 

rozważają przeprowadzenie sekurytyzacji kredytów hipotecznych (w praktyce polski system 

bankowy cechuje obecnie wystarczająca płynność). Bazując na doświadczeniach jakie rynki 

finansowe w krajach wysokorozwiniętych zdobyły po kryzysie 2007-2009, jakich błędów powinny 

one unikać? W szczególności jakie działania powinny one wówczas podjąć, aby maksymalnie 

zniwelować mechanizm selekcji negatywnej na rynku aktywów sekurytyzowanych?  

 

5. Czy w bankowości w segmencie kart kredytowych może wystąpić selekcja negatywna? Czy 

zjawisko to może być jednym z głównych czynników tłumaczących relatywnie wysokie stopy 

procentowe odnoszące się do zaciągania kredytu bankowego za pomocą właśnie tego typu kart? 

 

6. Banki, które już istnieją na rynku mają przewagę informacyjną w zakresie udzielania kredytów 

nad potencjalnymi, nowymi bankami, które dopiero rozważają możliwość wejścia na ten rynek 

(potential entrants). Jest tak, gdyż potrafią już dokonywać rozróżnienia między swoimi „starymi” 

klientami i „nowymi” klientami, a ponadto, właśnie korzystając ze swoich wcześniejszych 

doświadczeń, umieją dokładnie oszacować ryzyko powtórnego kredytowania swoich „starych” 

klientów. Potencjalne, nowe banki takiej możliwości nie mają. Na ile mechanizm selekcji 

negatywnej na rynku kredytowym może stanowić barierę wejścia na rynek dla nowych banków?   

 

 


