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SEKURYTYZACJA STRUMIENI FINANSOWYCH NA 

PRZYKŁADZIE  WYGRANYCH Z GIER LOTERYJNYCH 

 

Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie idei sekurytyzacji, na przykładzie 

transakcji kupna-sprzedaży strumieni finansowych płynących z wygranych w grach 

losowych.  

W pracy zostanie przedstawiony cel i historia sekurytyzacji. Następnie opisany zostanie 

mechanizm sekurytyzacji,  ze specjalnym uwzględnieniem jego wykorzystania przy 

płatnościach okresowych wynikających ze zobowiązania organizatora loterii wobec 

zwycięzcy loterii.  Uwaga zostanie też skupiona na procesie decyzyjnym dot. wyboru 

optymalnej ścieżki działania dla otrzymującego ofertę sprzedaży swoich strumieni 

pieniężnych. 
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Sekurytyzacja jest działaniem o charakterze finansowym. W prawie bankowym nie ma 

jednolitej definicji sekurytyzacji, jednak Uchwała KNB nr 1/2007 w par. 1 Załącznika nr 18 

do Uchwały
1

 stanowi, że:  

" § 1. Sekurytyzacja oznacza transakcję, program lub strukturę prawno-organizacyjną, w wyniku 

której ryzyko kredytowe związane z ekspozycją bazową lub pulą ekspozycji bazowych ulega podziałowi 

na transze o następujących cechach: 1) płatności w ramach transakcji, programu lub struktury zależą 

od dochodów z tytułu ekspozycji lub puli ekspozycji; 2) hierarchia transz określa rozkład strat w ciągu 

okresu trwania transakcji lub struktury." 

Innymi słowy, sekurytyzacja polega na gromadzeniu (ang. pooling) zobowiązań jednych 

podmiotów wobec drugich (generujących strumienie finansowe o określonej wartości w 

określonym terminie) i sprzedawaniu ich stronie trzeciej (ang. third party investors) jako 

papiery wartościowe (ang. securities). Najczęstszym rezultatem procesu sekurytyzacji jest 

emisja obligacji (zabezpieczonych długiem) lub listów zastawnych (np. hipotecznych) 

o określonym stopniu ryzyka, nadawanym im przez agencje ratingowe. 

Historia sekurytyzacji rozpoczyna się w połowie XIX w. w USA, gdzie rozpoczęto pierwszą 

emisję MBS-ów
2
 opartych o nieruchomości, na których budowano amerykańską kolej

3
. 

Pierwsze, nowoczesne papiery wartościowe (o charakterze MBS-ów) zostały stworzone 

w lutym 1970 r. przez Amerykański Departament Nieruchomości i Rozwoju Miejskiego (ang. 

U.S. Department of Housing and Urban Development). Papiery te były sprzedawane przez 

podległą Departamentowi jednostkę - tzw. Ginne Mae
4
. GNMA miała ułatwić finansowanie 

zakupu domów przez miliony Amerykanów i uczynić posiadanie domu bardziej dostępnym. 

Dla porównania pierwsza sekurytyzacja w Europie miała miejsce 17 lat później w Wielkiej 

Brytanii i również dotyczyła kredytów hipotecznych.  Sekurytyzacja zyskała na popularności 

dopiero w latach 90., gdzie jej udział w transakcjach finansowych znacząco zwiększył się w 

Europie Zach. i Stanach Zjednoczonych. 

                                                                 

1
Komisja Nadzoru Bankowego: Uchwała nr 1 /2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (pol.). 2007-03-13, dostępne 

online pod adresem:  http://www.knf.gov.pl/Images/u1_2007_tcm75-8527.pdf  [dostęp 14.12.2016]. 

2 MBS (ang. Mortgage-backed security) - hipoteczny list zastawny, którego zabezpieczenie stanowią wierzytelności hipoteczne.  

3 Timothy J. Riddiough and Howard E. Thompson, "Déjà Vu All Over Again: Agency, Uncertainty, Leverage and the Panic of 1857", 2012, 

dostępne online pod adresem: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2042316 [dostęp na 14.12.2016]. 

4 GNMA ang. Ginnie Mae - Government National Mortgage Association (Rządowa Organizacja Narodowych Kredytów Hipotecznych). 

http://www.knf.gov.pl/Images/u1_2007_tcm75-8527.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2042316
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2042316


3 | S t r o n a  

 

Mimo że wciąż gigantyczny odsetek transakcji o charakterze sekurytyzacyjnym odnosi się do 

transferu strumienia płatności wynikającego z kredytu hipotecznego, to może być ona 

stosowana również przy przenoszeniu innego typu płatności, np. tych płynących z tytułu 

wygrania gry losowej.  

Taka transakcja byłaby więc efektem dobrowolnego zawarcia umowy, w której osoba 

upoważniona do odbioru wygranej w określonej liczbie transz w określonym okresie 

sprzedawałaby ten strumień pieniężny za ustaloną z góry płatność kupującemu (najpewniej 

wypłaconą jednorazowo i natychmiastowo). Kupujący po sfinalizowaniu transakcji ponownie 

odsprzedaje takie wpływy pieniężne inwestorom. Warto zauważyć, że spółka zainteresowana 

pozyskaniem środków z rynku nie przeprowadza operacji sekurytyzacji bezpośrednio, a robi 

to poprzez tzw. wehikuł transakcyjny (ang. SPV - Special Purpose Vehicle). SPV stanowi 

swoisty bufor zabezpieczający w sytuacji niewypłacalności firmy pozyskującej środki. By 

został stworzony, konieczna jest opinia prawna jasno stwierdzająca, że nie zostanie on w 

takiej sytuacji włączony ani do firmy
5
, ani do masy upadłościowej. Buduje to większą 

transparencję wokół procesu sekurytyzacji.  

Z perspektywy zwycięzcy loterii usługi kupca annuitów
6
 mogą być korzystne lub nie. Jeżeli 

sytuacja wygranej ma miejsce na wolnym rynku, wszystkie transakcje są 

konsensualne i racjonalne, a informacja na dzień podjęcia decyzji jest kompletna, to 

instrumentem niezbędnym do podjęcia decyzji o odsprzedaży strumieni pieniężnych jest 

rachunek matematyki finansowej. W rzeczywistości oprócz konieczności obliczenia wartości 

pieniądza w czasie niezbędną jest także znajomość własnych preferencji czasowych 

i skłonności do ryzyka oraz posiadanie zdolności analitycznych i tych związanych z 

prognozowaniem makroekonomicznym.   

Wychodząc z założenia, że transakcja jest dokonywana na wolnym rynku (a więc jest 

konsensualna) dodajemy do niego warunek o jej racjonalności. Racjonalność w tej sytuacji 

może być jednak rozumiana tylko i wyłącznie jako podejmowanie decyzji maksymalizującej 

użyteczność z podjętej decyzji, ponieważ inne założenie byłoby kompletnie nierealistycznym. 

Rozważania należy zacząć zatem od preferencji czasowej. W ekonomii preferencja 

czasowa jest miarą tego, w jakim stopniu aktualna satysfakcja jest bardziej pożądana od takiej 

                                                                 

5
 Patrick D. Dolan, C. VanLeer Davis, "Securitizations: Legal and Regulatory Issues", 2000. 

6 Annuita - regularny strumień pieniężny o stałej wartości. 
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samej satysfakcji w przyszłości. Wg Ludwika von Misesa stanowi ona podstawę ludzkiego 

działania, gdyby bowiem ludzie nie preferowali konsumpcji teraźniejszej nad przyszłą, nigdy 

by nie działali. Wysoka preferencja czasowa oznacza chęć jak najszybszej konsumpcji 

dostępnych dóbr, podczas gdy niska preferencja czasowa oznacza gotowość do 

powstrzymania się od konsumpcji bieżących dóbr na rzecz wyższej konsumpcji w 

przyszłości.  

Trzeba zwrócić uwagę, że istnieje grupa osób z wysoką preferencją czasową, z której wynikać 

będzie określona racjonalność działania. Chęć takich osób do podjęcia wygranej wcześniej 

niż później (bez względu na to, jak jej wysokość będzie kształtowała się w przyszłości lub z 

założeniem, że jej wysokość przy dłuższym oczekiwaniu będzie wyższa) może wynikać nie 

tylko z dostrzeżenia możliwości alternatywnie wyższego zarobku (wiążącego się zazwyczaj 

z wyższym ryzykiem), ale także samej chęci konsumpcji "tu i teraz". O ile pierwsza 

przyczyna wysokiej preferencji czasowej może być skwantyfikowana i jest policzalna, o tyle 

druga już nie. Dobrym przykładem może być śmiertelnie i nieuleczalnie chora osoba, 

nieposiadająca krewnych ani osób, którym mogłaby lub chciałaby przepisać majątek. Wtedy 

jej wysoka preferencja czasowa jest jak najbardziej zrozumiała i wybór tej osoby padnie na 

inkasowanie wygranej kwoty teraz. Wynika to z kosztu alternatywnego w postaci 

zrezygnowania z większej wypłaty później wynoszącego 0. Ten przykład nie będzie dalej 

analizowany. 

Przy kwantyfikacji problemu prowadzącego do wyboru optymalnej ścieżki należy 

odpowiedzieć na odpowiednie pytania i sformułować problem decyzyjny. 

Problem decyzyjny: wybrać annuity wypłacane przez organizatora loterii czy sprzedać 

strumienie oferentowi? 

Do rozwiązania tego problemu należy sobie odpowiedzieć na poniższe pytania: 

1. Jaka jest preferencja czasowa? 

2. Jakie jest nastawienie do ryzyka? 

Problem decyzyjny wymaga przyjęcia odpowiednich założeń do modelu rachunku wartości 

pieniądza w czasie, a więc zdolności analitycznych i związanych z prognozowaniem. 

Potrzebne jest bowiem przewidzenie zachowania rynku w danym okresie, a zwłaszcza 

ekstrapolacja wysokości stóp procentowych. Rozważmy konkretny przykład. 
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Przykład 1. W ramach loterii "Ekstra pensja" szczęśliwiec wygrywa strumień annuitów 

o wartości 200 tys. $ wypłacanych w 5 ratach rokrocznie przez 4 lata, z czego pierwsza rata 

jest wypłacana od razu. Jaką ofertę kupna strumienia pieniężnego byłby skłonny przyjąć? 

By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba postawić pewne założenia, którymi kieruje się 

szczęśliwiec na drodze do maksymalizacji swojego zadowolenia z wygranej. Zakładamy 

więc, że szczęśliwiec po 4 latach woli mieć więcej pieniędzy niż mniej. Szczęśliwiec nie lubi 

ryzykować i jedyny instrument, w jaki zainwestuje swoje pieniądze to lokata bankowa z 

oprocentowaniem rocznym 2%. Inflacja roczna jest stała i wynosi 0%. Podatki pomijamy. 

Jego preferencja czasowa jest niska, ponieważ nie potrzebuje pieniędzy teraz. Na zysk będzie 

czekał przez 4 lata.  

W takim przypadku, by podjąć optymalną decyzję, należy najpierw obliczyć jaką kwotą 

będzie dysponował szczęśliwiec po 4 latach (po 5 wypłacie). Zakładamy więc, że każdą 

annuitę wpłaca od razu na konto. Jeżeli przyszłą wartość majątku oznaczymy jako FV, to 

FV = 200 000*(1,02)
4
 + 200 000*(1,02)

3
 + ... + 200 000 =  1 040 808,03. W ten sposób po 5 

wypłacie będzie wraz z odsetkami dysponował pokaźną kwotą 1 040 808,03$. Można to także 

rozpisać tabelarycznie (wyniki finansowe podane na koniec okresu, oprócz okresu t4).  

Okres Wynik finansowy Wzór 

t0 - t1 204 000 $ 200 000*(1,02)
4
 

t1 - t2 412 080 $ 200 000*(1,02)
4
 + 200 000*(1,02)

3
 

t2 - t3 624 321,6 $ 200 000*(1,02)
4
 + 200 000*(1,02)

3
 + 200 000*(1,02)

2
 

t3 - t4 840 808,03 $ 200 000*(1,02)
4
 + ... + 200 000*(1,02)

1
 

t4 1 040 808,03 $ 200 000*(1,02)
4
 + 200 000*(1,02)

3
 + ... + 200 000 

Jaką ofertę kupna strumieni powinien więc przyjąć, by za 4 lata mieć więcej niż mniej? 

Jeżeli szczęśliwiec rozważa tylko trzymanie pieniędzy na lokacie, oznacza to, że musiałby 

otrzymać na początku taką kwotę, która po 4 latach na lokacie da mu zwrot wyższy niż zysk z 

wpłacanych rokrocznie annuitów. Jeżeli za x przyjmiemy kwotę, która skusi szczęśliwca do 

zrezygnowania z otrzymywania annuitów, to wzór na obliczenie tej kwoty będzie 

przedstawiał się jak poniżej:  
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X > 
1 040 808,03 $

(1,02)4  

Po rozwiązaniu równania okaże się, że szczęśliwiec powinien przyjąć ofertę i sprzedać swoje 

strumienie za cenę wyższą niż progowe 961 545,74 $.  Przy tym samym oprocentowaniu 

lokaty, stan jego majątku będzie wyższy po 4 latach, jeżeli zdeponowana na początku kwota 

będzie wyższa od obliczonego X. Warto jednak zauważyć, że powyższe sprawdzi się tylko 

przy sprawdzeniu się również przyjętych założeń co do przyszłości - to znaczy, jeżeli 

szczęśliwiec będzie umiał trafnie przewidzieć stopę dyskonta i stopę podatku od zysków 

kapitałowych (tu nieuwzględnionej) oraz inflację w przyszłości. W warunkach rzeczywistych 

można tylko z pewną dozą prawdopodobieństwa założyć, jak będą zmieniały się podstawowe 

wskaźniki makroekonomiczne i na podstawie takiego rachunku podejmować decyzje.  

Czy istnieje przypadek, w którym sprzedający przyjąłby ofertę kupującego, jeżeli ten 

zaoferowałby kwotę niższą od X ? Okazuje się, że satysfakcja z otrzymanych pieniędzy dziś 

jest także funkcją podejścia szczęśliwca do ryzyka, a więc odpowiedź na pytanie jest 

twierdząca, jeżeli zmienimy nastawienie szczęśliwca. Czyniąc z niego schumpeterowskiego
7
 

przedsiębiorcę poszukującego nadzwyczajnego zysku, jego skłonność do przyjęcia coraz to 

niższej kwoty wzrastałaby z coraz wyższą skłonnością do ryzyka i możliwością znalezienia 

inwestycji o wyższych stopach zwrotu. Za zysk nadzwyczajny można tu rozumieć każdy 

wyższy od tego, które oferują instrumenty pozbawione ryzyka jak lokaty bankowe, czy 

bezpieczne obligacje państwowe.  

Rozważania te można uogólnić. Przy każdym określonym podejściu do ryzyka, 

satysfakcjonująca wartość X jest różna. Będzie ona tym wyższa, im wyższą awersję do ryzyka 

szczęśliwiec reprezentuje i tym niższa im bardziej jest skłonny do ryzyka. Wniosek jest 

pochodną zmienności, jakie prezentują wolne rynki oraz szerokością palety oferowanych na 

nim instrumentów finansowych i możliwości inwestycyjnych. Niechętny ryzyku będzie 

oczekiwał od kwoty X pokrycia również możliwych, trudnych do przewidzenia zmian 

rynkowych, wpływających niekorzystnie na jego założenia (np. wyższa inflacja, która 

zmniejszy realną stopę dyskonta), a więc będzie oczekiwał wyższej wypłaty teraz. Odwrotnie 

będzie u osoby skłonnej ryzyku. Wybierze ona projekt inwestycyjny o takiej stopie zwrotu 

                                                                 

7 J.A.Schumpeter był austriackim ekonomistą i twórcą teorii przedsiębiorstwa, w którym samego przedsiębiorcę traktował jako "twórczego 

destruktora" z wyższą skłonnością do ryzyka, burzącego ustalony porządek i wprowadzającego innowacje na rynek.  
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ponad stopę risk-free
8
, jaka odpowiada jej skłonności do ryzyka. To oznacza, że będzie 

skłonna do zaakceptowania odpowiednio niższego X, jeżeli z rachunku zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych będzie wynikać, że ta zainwestowana kwota przyniesie po 4 latach 

wyższy zysk niż rokroczne wpłacanie annuitów na konto, lub gdy taki sposób otrzymywania 

annuitów (rozłożony w czasie) da mniejszą stopę zwrotu nawet przy zainwestowaniu ich w 

inne instrumenty finansowe niż lokata czy obligacje.   

Podsumowując rozważania dot. sekurytyzacji strumieni finansowych warto zwrócić uwagę, 

że jest to dość skomplikowany od strony prawnej i konstrukcyjnej instrument finansowy. 

Główną funkcją sekurytyzacji jest niewątpliwie dostarczanie płynności rynkowi, niemniej 

należy jednak pamiętać, że każda ze stron dąży do realizacji zysku z jej przeprowadzenia. 

Zysk ten nie powinien być rozumiany w sposób inny niż satysfakcja płynąca z realizacji 

jednego z możliwych scenariuszy. Oznacza to, że satysfakcja z wartości pieniężnych 

wynikających z materializacji wybranej z alternatyw powinna być postrzegana w pryzmacie 

zarówno preferencji czasowych sprzedającego strumienie, jak i jego nastawienia do ryzyka. 

Michał Tuszyński 

 

                                                                 

8 ang. risk-free - wolny od ryzyka. 


