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1. SABO¥CI POLSKIEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ
PoczÈwszy od startu transformacji polska polityka mieszkaniowa realizowaïa
trzy gïówne zadania. Pierwszym byïo zarzÈdzanie tzw. starym portfelem kredytowym, tj. kredytami spóïdzielczymi zaciÈgniÚtymi lub takimi, na które podpisano
umowy kredytowe jeszcze w okresie socjalizmu. Drugim byïo wygaszanie starych,
nieadekwatnych regulacji i instytucji zwiÈzanych z poprzednim systemem i budowa
nowych, o charakterze systemowym. Trzecim zadaniem byïo zarzÈdzanie bieĝÈcymi problemami.
Problem starych kredytów mieszkaniowych wystÈpiï we wszystkich krajach
realnego socjalizmu i byï róĝnie rozwiÈzywany. W Polsce w latach 1990–1991 przyjÚto rozsÈdne rozwiÈzania zaproponowane przez Bank ¥wiatowy, a nastÚpnie pod
wpïywem polityków zmieniano je na coraz gorsze. W rezultacie, chociaĝ w niewielkiej skali, skutki finansowe tych zmian odczuwamy do dzisiaj.
Podobnie jak w przypadku wygaszania starego systemu finansowego, równieĝ
przy tworzeniu nowych regulacji i instytucji podstawowym problemem byï nacisk
1

Tekst opiera siÚ na rocznych i kwartalnych opracowaniach Narodowego Banku Polskiego zblat
2007–2012 dotyczÈcych sytuacji na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych i komercyjnych
wbPolsce.
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licznych lobby sektorowych oraz niestabilnoĂÊ polityczna przejawiajÈca siÚ czÚstymi zmianami rzÈdów i zwiÈzanÈ z tym utratÈ ciÈgïoĂci. Czynnikiem uïatwiajÈcym
to zadanie byïa natomiast szeroka pomoc techniczna ze strony Banku ¥wiatowego
i USAID. Z waĝnych instytucji, które wówczas wprowadzono, naleĝy wymieniÊ system dodatków mieszkaniowych (dla osób o niskich dochodach) oraz instytucjÚ kondominium (wspólnota mieszkaniowa), na której opiera siÚ zarzÈdzanie mieszkaniami prywatnymi w budynkach wielorodzinnych. Zmieniano równieĝ wielokrotnie
prawo spóïdzielcze, czÚĂciowo, aby dopasowaÊ je do nowych warunków, abczÚĂciowo
w wyniku Ăcierania siÚ róĝnych, czÚsto sprzecznych interesów ib koncepcji dotyczÈcych spóïdzielczoĂci. Eksperymentowano teĝ z róĝnymi formami subsydiów do
mieszkañ wïasnoĂciowych, raz wprowadzono subsydia do mieszkañ budowanych na
wynajem. Podobnie eksperymentowano z instytucjami finansowymi (kasy mieszkaniowe, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, banki hipoteczne, kasy budowlane, sekurytyzacja aktywów mieszkaniowych) z miernymi na ogóï skutkami. Sïabe rezultaty
wprowadzanych regulacji byïy wynikiem ewidentnych bïÚdów legislacyjnych lub
pozornoĂci dziaïañ, na które nie byïo Ărodków. Pomimo wielu formalnych zmian
nie zastÈpiono bardziej skutecznymi narzÚdziami wprowadzonej w czasach Bieruta
administracyjnej i doprowadzonej do absurdu ochrony lokatora, uniemoĝliwiajÈc
rozwój mieszkañ na wynajem. Sprywatyzowano teĝ za uïamek wartoĂci rynkowej
wiÚkszoĂÊ zasobu komunalnego i zakïadowego.
PodstawowÈ sïaboĂciÈ polskiej polityki mieszkaniowej w III RP jest to, ĝe mimo
ponad 20 lat transformacji do chwili obecnej nie udaïo siÚ zbudowaÊ efektywnie
dziaïajÈcego sektora mieszkaniowego, tj. takiego, który przy istniejÈcych ograniczeniach rzeczowych, wynikajÈcych z poziomu rozwoju gospodarczego Polski,
wbnajlepszy sposób zaspokajaïby potrzeby mieszkaniowe spoïeczeñstwa. Gïównymi
barierami byïy zawsze z jednej strony silne interesy sektorowe, z drugiej jego polityczny charakter. Jedynie sporadycznie korzystano z ponad stuletnich doĂwiadczeñ
polityki mieszkaniowej innych pañstw. Zmiany sytuacji mieszkaniowej, ksztaïtu
przestrzennego miast, struktury wïasnoĂci w sektorze to procesy wieloletnie, dlatego podstawÈ dobrej polityki mieszkaniowej jest jej dïugookresowy ksztaït i konsekwentna jej realizacja. Tymczasem wiÚkszoĂÊ realizowanych programów, zwïaszcza
po wygaĂniÚciu programów pomocowych USAID oraz Banku ¥wiatowego, miaïa
charakter dziaïañ doraěnych. Dlatego, oceniajÈc zmiany regulacyjne w sektorze,
naleĝy siÚ odnosiÊ nie tylko do bieĝÈcych problemów, ale teĝ do poĝÈdanego ksztaïtu
sektora, który umoĝliwi bezpieczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych spoïeczeñstwa.
W duĝym uproszczeniu moĝna oceniÊ, ĝe podstawowÈ dysfunkcjÈ systemowÈ
sektora jest polityka mieszkaniowa, która nie zapewnia dostÚpnoĂci mieszkania
adekwatnego do potrzeb szerokiego spektrum spoïeczeñstwa. Problem dostÚpnoĂci
mieszkania naleĝy rozpatrywaÊ w kilku aspektach, tj. zaspokajania podstawowych
potrzeb mieszkaniowych, umoĝliwienia mobilnoĂci ludnoĂci oraz dostosowania
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wielkoĂci mieszkania do bieĝÈcych potrzeb i moĝliwoĂci ekonomicznych. Pierwszy
wymóg jest speïniony, gdyĝ bezdomnoĂÊ oraz bardzo zïe warunki mieszkaniowe
zostaïy w Polsce praktycznie rozwiÈzane. Znacznie trudniejszym problemem jest
dostÚpnoĂÊ mieszkania w ujÚciu dynamicznym. Oznacza to, ĝe gospodarstwa domowe poszukujÈce mieszkañ z róĝnych powodów sÈ w stanie znaleěÊ mieszkanie
adekwatne do swojej sytuacji finansowej i potrzeb bez nadmiernego obciÈĝania
budĝetu lub koniecznoĂci akceptacji bardzo zïych warunków mieszkaniowych.
Wb gospodarkach rozwiniÚtych celowi temu sïuĝy rozbudowany system form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz polityka mieszkaniowa wspierajÈca grupy
sïabsze dochodowo. Studenci oraz osoby pracujÈce powinny mieÊ dostÚp do mieszkañ pod wynajem, a nie nabywaÊ mieszkanie na wïasnoĂÊ. Natomiast osoby starsze
powinny mieÊ moĝliwoĂÊ zamiany aktualnego mieszkania na mniejsze, co poprawi
ich sytuacjÚ finansowÈ.
Pomimo znacznego zróĝnicowania systemy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w wielu krajach rozwiniÚtych cechuje pewne podobieñstwo ogólnej filozofii
budowy i struktury. PodstawÈ zaspokajania potrzeb mieszkaniowych klasy Ăredniej sÈ mieszkania prywatne zamieszkaïe przez wïaĂcicieli. PodstawowÈ formÈ
interwencji pañstwa na tym rynku jest tworzenie warunków rozwoju kredytów
hipotecznych, bÚdÈcych podstawÈ finansowania tego zasobu. Zasób ten konkuruje
zbrynkowym zasobem na wynajem – waĝnym czynnikiem elastycznego rynku pracy. Inwestorami sÈ tutaj gïównie bardziej zamoĝne osoby fizyczne oraz fundusze
inwestycyjne.
Zarówno jeden jak i drugi system sÈ niekiedy subsydiowane, jednak zazwyczaj
subsydia sÈ kapitalizowane przez rynek w cenach. Znacznie skuteczniejsze sÈ natomiast subsydia podmiotowe, kierowane do mniej zamoĝnych gospodarstw domowych z ograniczeniami dotyczÈcymi standardu, które rozszerzajÈ system wb gïÈb
spoïeczeñstwa.
W krajach z wiÚkszymi napiÚciami spoïecznymi wynikajÈcymi z silnego zróĝnicowania dochodów jako kolejny segment wystÚpuje budownictwo wspierane przez
pañstwo, nazywane czÚsto spoïecznym budownictwem mieszkaniowym. Zazwyczaj
wystÚpuje ono w wersji na wynajem, z moĝliwoĂciÈ przejĂcia na status wïasnoĂci
prywatnej, jednak z pewnymi ograniczeniami zwiÈzanymi ze spekulacjÈ. WystÚpujÈ teĝ tutaj ograniczenia standardu, a formy pomocy dotyczÈ zazwyczaj kosztów
finansowania kredytem.
Najbiedniejsze gospodarstwa domowe sÈ zazwyczaj kierowane do zasobu socjalnego. Sektor spoïecznego budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwo socjalne
zwykle konkurujÈ o Ărodki z systemem zasiïków podmiotowych, które sÈ czÚsto
systemem wspierajÈcym prywatne mieszkania na wynajem oraz systemem uznawanym za najlepszy ze spoïecznego punktu widzenia, gdyĝ nie grupuje najbiedniejszych gospodarstw domowych, co mogïoby prowadziÊ do tworzenia gett. Wspieranie
prywatnych mieszkañ na wynajem jest jednak wariantem drogim, zwïaszcza, gdy
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jest gïównym systemem wsparcia spoïecznego. System ten zazwyczaj obejmuje
wszystkie omawiane wczeĂniej zasoby, poza socjalnym, gdzie stawki czynszów sÈ
bardzo niskie.
W Polsce brakuje zasobu na wynajem, zwïaszcza profesjonalnego, co jest w duĝej mierze wynikiem zupeïnie nieuzasadnionej restrykcyjnoĂci ustawy o ochronie
lokatorów. Ogranicza to podaĝ mieszkañ oraz powoduje wzrost premii za ryzyko,
co skutkuje wysokimi czynszami oraz niedostatecznÈ podaĝÈ zasobu. Druga bariera
jest tworem ostatnich lat. Boom mieszkaniowy i wysokie ceny mieszkañ powodujÈ,
ĝe wynajem mieszkañ staje siÚ maïo opïacalny, gdyĝ stopy zwrotu sÈ zbliĝone do
tych z obligacji rzÈdowych. Pokazuje to, jak istotne jest zwiÚkszenie konkurencji
na rynku deweloperskim. KonsekwencjÈ braku zasobu mieszkañ na wynajem jest
sytuacja, w której czynsz czÚsto jest zbliĝony lub wrÚcz przekracza ratÚ kredytu
mieszkaniowego, przez co ludzie migrujÈcy za pracÈ sÈ „wpychani” w kosztowny
zasób wïasnoĂciowy. Podnosi to jednoczeĂnie ceny mieszkañ i zachÚca banki do
udzielania coraz wiÚkszej liczby kredytów. Ze zjawiskiem tym wiÈzany jest takĝe
wzrost ryzyka kredytowego i wzrost napiÚÊ spoïecznych w sytuacjach osïabienia
koniunktury gospodarczej. PrzeglÈd literatury przedstawiony w artykule Augustyniak i in. (2013) pokazuje, ĝe w róĝnych krajach nadmierny udziaï osób mieszkajÈcych w mieszkaniach wïasnoĂciowych ogranicza mobilnoĂÊ pracujÈcych oraz
spowalnia tworzenie nowych miejsc pracy, co pogarsza sytuacjÚ ekonomicznÈ po
osïabieniu ekonomicznym.
Zasób spoïeczny reprezentujÈ zasoby komunalny, spóïdzielczy i TBS, natomiast
prywatny – mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych i budownictwo jednorodzinne. Mieszkania socjalne to czÚĂÊ zasobu komunalnego oraz zasób tworzony juĝ
po transformacji na te cele w miastach.
Generalnie w Polsce brakuje spójnej polityki integrujÈcej te zasoby i tworzÈcej
z nich caïoĂciowy system zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji
wb zasobie komunalnym, który jest subsydiowany i gdzie czynsze sÈ regulowane,
a jednoczeĂnie prawa lokatora sÈ bardzo silnie chronione, zamieszkuje duĝo ludzi
o Ărednich i wysokich dochodach, którzy mogliby kupiÊ mieszkania wïasnoĂciowe,
albo przynajmniej pokrywaÊ peïne koszty utrzymania mieszkania. Podstawowa
dysproporcja dotyczy zasobu komunalnego. Jest to caïy czas duĝy zasób, którego
udziaï ksztaïtuje siÚ na poziomie 10%, a który mógïby pokryÊ potrzeby socjalne
Polski. W konsekwencji brakuje mieszkañ socjalnych dla najsïabszych ekonomicznie gospodarstw domowych. Dlatego najprostsza reforma socjalna to podwyĝka
czynszów do poziomu kosztów w tym zasobie, z równoczesnÈ peïnÈ osïonÈ osób
najsïabszych ekonomicznie poprzez zasiïki mieszkaniowe. Powinno to skïoniÊ osoby, które staÊ na mieszkania rynkowe, do wyjĂcia z zasobu komunalnego, a co
najmniej ograniczyÊ subsydia, które mogïyby byÊ przeznaczone na cele socjalne.
Jednak znaczna czÚĂÊ gospodarstw domowych nie kwalifikuje siÚ do zasobu rynkowego, a jednoczeĂnie jest znacznie powyĝej wymogów zwiÈzanych z zasobem
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socjalnym. Osoby te wymagaïyby trzeciego typu zasobu, wspieranego przez pañstwo. Dopiero uruchomienie takiego budownictwa pomogïoby rozwiÈzaÊ problem
braku mieszkañ socjalnych (odzysk z zasobu komunalnego) i mieszkañ dla osób
obniĝszych dochodach.
Dlatego drugi problem to brak mieszkañ dla nowych gospodarstw domowych
obdochodach na poziomie Ăredniej i poniĝej, czyli dla osób, które nie kwalifikujÈ siÚ
na mieszkania socjalne, ale sÈ zbyt ubogie na mieszkania deweloperskie. Mieszkañ
takich miaï dostarczaÊ program TBS, byï on jednak ěle skonstruowany od strony
finansowej (w peïni oparty na Ărodkach budĝetu pañstwa) i nigdy nie osiÈgnÈï
istotniejszych rozmiarów. W konsekwencji osoby te nie majÈ szans na skromne,
samodzielne mieszkanie lub, podobnie jak osoby migrujÈce za pracÈ, przechodzÈ
do segmentu mieszkañ wïasnoĂciowych, mimo ĝe nie staÊ ich na to mieszkanie lub
zakup nie jest nich najlepszym wyborem (por. Augustyniak i in., 2013b). Takie zachowanie, jak pokazujÈ doĂwiadczenia USA, bÚdzie dïugookresowo destabilizowaÊ
system kredytów hipotecznych.
Problemy wystÚpujÈ teĝ w relatywnie najlepiej rozwijajÈcym siÚ zasobie prywatnym budowanym przez deweloperów, który nie wymaga specjalnych programów
polityki mieszkaniowej, tylko w gïównej mierze rozsÈdnej polityki makroekonomicznej. Dlatego najlepsza polityka mieszkaniowa w tym segmencie to nie subsydia, które przechwytujÈ banki i deweloperzy, ale adekwatna polityka fiskalna, która
umoĝliwia niskie nominalne i realne stopy procentowe, a tym samym zapewnia
wysokÈ dostÚpnoĂÊ kredytu. Dobre doĂwiadczenia miÚdzynarodowe pokazujÈ, ĝe
polityka ograniczajÈca ryzyko (w tym sektorowe) dziaïalnoĂci bankowej zwiÈzanej zbkredytem hipotecznym, umoĝliwia stosowanie niskich premii za ryzyko. Natomiast rozsÈdna konkurencja w sektorze bankowym oraz wysoka konkurencja
wbsektorze deweloperskim i budowlanym pozwoliïyby ograniczaÊ ceny budowanych
mieszkañ.
Podstawowym problemem sektora nieruchomoĂci mieszkaniowych jest zbyt
maïa konkurencja pomiÚdzy deweloperami oraz brak konkurencji budownictwa
spoïecznego, co prowadzi do wysokich cen. Prawie piÚtnastoletnie juĝ doĂwiadczenia sektora deweloperskiego w Polsce pokazujÈ, ĝe potrafi on skutecznie pokonywaÊ liczne bariery rozwoju, charakteryzuje siÚ niskÈ konkurencjÈ i w konsekwencji
wysokimi cenami. Duĝy wpïyw na to miaïa zïa polityka mieszkaniowa. RzÈdowy
program mieszkaniowy RNS majÈcy wspieraÊ rodziny przeksztaïciï siÚ de facto
wbprogram wspierajÈcy deweloperów i ograniczajÈcy konkurencjÚ w sektorze. Podobnie zapowiada siÚ kolejny program MDM.
Drugim problemem byï brak ochrony klienta dewelopera, co zwiÈzane jest
zbfunkcjonujÈcym w Polsce oraz czÚĂci krajów dawnego bloku wschodniego finansowaniem budownictwa z zaliczek przyszïych wïaĂcicieli. System taki dobrze funkcjonuje w okresach dobrej koniunktury, natomiast przy jej pogorszeniu prowadzi do
problemów, gdy firmy deweloperskie zaczynajÈ upadaÊ. Problem ten miaïa rozwiÈ104
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zaÊ uchwalona w 2011 r. ustawa o ochronie klienta dewelopera, jednak z powodu
nadmiernego poĂpiechu i nie przemyĂlanych do koñca rozwiÈzañ moĝe ona staÊ
siÚ barierÈ rozwoju maïych firm deweloperskich. W konsekwencji zmniejszeniu
ulegnie i tak niska konkurencja w sektorze deweloperskim, a konsumenci za wiÚksze bezpieczeñstwo mogÈ zapïaciÊ nieproporcjonalnie wysokimi cenami mieszkañ.
Moĝe to teĝ stanowiÊ ryzyko dla bezpieczeñstwa systemu bankowego, gdyĝ banki
bÚdÈ udzielaïy wiÚkszych jednostkowych kredytów niĝ byïoby to potrzebne przy
mniejszych cenach mieszkañ. WartoĂÊ zabezpieczenia bÚdzie krótkookresowo wyĝsza niĝ fundamentalna cena mieszkania. W momencie zmniejszenia popytu zawyĝone ceny mogÈ szybko i znacznie spaĂÊ, co zmusi banki do odpisów z tytuïu utraty
wartoĂci zabezpieczenia kredytów. To z kolei moĝe negatywnie wpïynÈÊ na przyszïÈ
akcjÚ kredytowÈ, co moĝe przyczyniÊ siÚ do dalszych spadków cen mieszkañ.

2. MODEL KRZYWYCH DOST}PNO¥CI JAKO NARZ}DZIA
STRATYFIKACJI POLITYKI MIESZKANIOWEJ
Dla budowy racjonalnej polityki mieszkaniowej punktem wyjĂcia musi byÊ rozkïad dochodów gospodarstw domowych i zwiÈzane z tym moĝliwoĂci finansowe
zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. InformacjÚ tÚ moĝna syntetycznie
przedstawiÊ w postaci tzw. krzywych dostÚpnoĂci mieszkania dla gospodarstw domowych. W zaleĝnoĂci od potrzeb analitycznych istnieje wiele moĝliwoĂci kreĂlenia
tych krzywych, a najprostsza i najbardziej podstawowa (por. rysunek 1) pokazuje
aktualnÈ i moĝliwÈ do osiÈgniÚcia dostÚpnoĂÊ róĝnych form zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych dla mieszkañców Warszawy w 2010 r., która jest najwiÚkszym
rynkiem mieszkaniowym w Polsce. W celu zilustrowania problemu dostÚpnoĂci
mieszkañ dla Warszawy na rysunku przedstawiono krzywe dostÚpnoĂci, które
prezentujÈ, dla jakiego odsetka gospodarstw domowych dostÚpne jest mieszkanie
obprzeciÚtnej wielkoĂci (60 m kw.), przy finansowaniu kredytem, przy okreĂlonym
poziomie kosztów budowy i stopach procentowych kredytu. Przykïad oparto na
rzeczywistych danych i parametrach dwóch programów mieszkaniowych wspomnianych wczeĂniej, tj. budowy mieszkañ na wynajem o umiarkowanym czynszu TBS oraz wspierania mieszkañ wïasnoĂciowych RNS. Analiza rysunkub 1A
pokazuje, ĝe programy RNS i program TBS sÈ de facto adresowane dla tych samych grup spoïecznych. Dodatkowo program RNS jest programem nieefektywnym, gdyĝ w znacznej mierze finansuje mieszkania i nabywców, którzy weszliby
wb transakcjÚ bez pomocy publicznej. W konsekwencji nieadekwatnie dobranych
programów tylko okoïo 60% ludnoĂci ma zagwarantowany dostÚp do odpowiedniego dla ich dochodów typu mieszkañ. Taki ksztaït programów publicznych w Polsce
nie jest ewenementem w skali Ăwiatowej. Badania pokazujÈ, ĝe wiele programów
majÈcych w nazwie sïowo spoïeczny tak naprawdÚ adresowanych jest do klasy
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Rysunek 1. DostÚpnoĂÊ form mieszkaniowych dla mieszkañców Warszawy
(obecne i sugerowane) przy róĝnych poziomach stóp procentowych
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Ăredniej. Rysunek 1 pokazuje, jak mógïby byÊ zbudowany program mieszkaniowy
pozwalajÈcy zaspokoiÊ potrzeby mieszkaniowe wszystkich warszawiaków zgodnie
zbich dochodem, z pomocÈ kredytów bankowych. Program subsydiów do mieszkañ
wïasnoĂciowych zaczyna siÚ tam, gdzie koñczy siÚ dostÚpnoĂÊ rynkowa mieszkañ
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(dostÚpna dla okoïo 40% mieszkañców) i dotyczy mieszkañ tañszych obskromniejszym standardzie (dotyczy okoïo 20% mieszkañców). W konsekwencji dostÚpnoĂÊ
mieszkañ wïasnoĂciowych przesuniÚta jest do punktu A1 i obejmuje ponad 60% gospodarstw domowych. Kolejne 20% mieszkañców powinno mieÊ dostÚp do mieszkañ
o nizszym standardzie i budowanych bez udziaïu dewelopera w systemie nowego
TBS. W konsekwencji linia kosztu zostaje dodatkowo obniĝona, co wraz z subsydiami odsetkowymi zapewnia dostÚpnoĂÊ tych mieszkañ dla prawie 80% gospodarstw
domowych. Dolnym domkniÚciem systemu TBS dla pozostaïych okoïo 20% mieszkañców jest budownictwo socjalne, zrestrukturyzowany zasób komunalny i dodatki
mieszkaniowe. Waĝne jest, ĝeby poszczególne systemy kierowaÊ do róĝnych grup
spoïecznych, rozróĝniajÈc je na przykïad poziomem dochodów. Wówczas zamiast
subsydiowaÊ klasÚ ĂredniÈ, subsydia rozwiÈĝÈ potrzeby mieszkaniowe osób mniej
zamoĝnych.
Podobne zastrzeĝenia, jak przy programie RNS, moĝna sformuïowaÊ do jego nastÚpcy, programu MDM, który zaczÈï funkcjonowaÊ od stycznia 2014 r. Ze wzglÚdu
na luěniejsze standardy powierzchni uĝytkowej, brak kontroli dochodów oraz ograniczenie do rynku pierwotnego (podobna cena Ărednia, lecz mniejszy wybór mieszkañ tañszych) jest on w jeszcze wiÚkszym stopniu nakierowany na klasÚ ĂredniÈ.
Podobny charakter zdaje siÚ teĝ mieÊ zapowiadany przez BGK program mieszkañ
na wynajem kupowanych od deweloperów.

3. OCENA WYBRANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH
W POLITYCE MIESZKANIOWEJ W LATACH 2010–20132
Przeprowadzona analiza gïównych problemów sektora i sïaboĂci prowadzonej
polityki mieszkaniowej pozwala wskazaÊ niezbÚdne kierunki zmian i dokonaÊ oceny wagi uchwalanych i proponowanych aktów normatywnych. Do szczególnie poĝÈdanych powinny naleĝeÊ te, które:
Y ograniczajÈ nadmiernÈ restrykcyjnoĂÊ ochrony lokatora, zwïaszcza w zasobie
wolnorynkowym, umoĝliwiajÈ rozwój prywatnych mieszkañ na wynajem oraz
zwiÚkszajÈ rozsÈdnÈ ochronÚ klientów dewelopera;
Y porzÈdkujÈ zasób komunalny w kierunku jego przeksztaïcania w zasoby socjalne i ograniczania zwiÈzanych z nim subsydiów dla gospodarstw o wyĝszych
dochodach;
Y wspierajÈ rozwój budownictwa mieszkaniowego dla grup spoïecznych o niĝszych
dochodach;
2

Tekst opiera siÚ na rocznych i kwartalnych opracowaniach Narodowego Banku Polskiego zblat
2007–2012 dotyczÈcych sytuacji na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych i komercyjnych
wbPolsce.
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Y wspierajÈ remonty mieszkañ, bÚdÈce najtañszym sposobem poprawy sytuacji
mieszkaniowej;
Y zwiÚkszajÈ konkurencjÚ na rynku deweloperskim i budowlanym, co skutkuje
spadkiem cen budowanych mieszkañ;
Y ograniczajÈ dotacje przedmiotowe dla zasobu, zwiÚkszajÈc dotacje podmiotowe
dla celowych grup ludnoĂci;
Y ograniczajÈ regresywnoĂÊ dotacji, czyli sytuacjÚ, gdy osoby o wyĝszych dochodach, kupujÈce wiÚcej, dostajÈ wyĝsze subsydia.
Analizie poddano jedynie najwaĝniejsze regulacje z ostatnich lat 2010–2013.
W omawianym okresie nie udaïo siÚ ograniczenie nadmiernej restrykcyjnoĂci
ustawy o ochronie lokatora z rozszerzeniem systemu zasiïków mieszkaniowych
i stworzeniem warunków do rozwoju komercyjnych mieszkañ na wynajem (por.
Duebel i in., 2006). Niewielkiej poprawie sytuacji moĝe sprzyjaÊ nowelizacja ustaw
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu
cywilnego (weszïa w ĝycie w koñcu stycznia 2010 r.), która wprowadziïa tzw. najem okazjonalny. Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyïÈczenie go spod reĝimu
wiÚkszoĂci przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz eliminowanie „szarej
strefy” najmu lokali. Jednak caïa ustawa, pochodzÈca z poprzedniego systemu,
abĂciĂlej z okresu jego najwiÚkszej restrykcyjnoĂci (koniec lat 40. ubiegïego wieku),
jest kompletnym anachronizmem i powinna byÊ w XXI w. zmieniona. Dziaïania
te moĝna oceniÊ jako wprowadzanie protez, które przejĂciowo i w ograniczonym
zakresie sÈ uĝyteczne, ale nie rozwiÈzujÈ problemu.
Programem, który byï szeroko dyskutowany medialnie i miaï niewÈtpliwie wpïyw
na sektor nieruchomoĂci w ostatnich latach, byï rzÈdowy program „Rodzina na swoim” (RNS), wspierajÈcy rozwój kredytów hipotecznych. Program ten miaï wpïyw na
sektor deweloperski i finansowy, jednak najlepiej kwalifikuje siÚ jako narzÚdzie polityki
mieszkaniowej wspierajÈce wïasnoĂÊ mieszkaniowÈ. Dziaïaï on na mocy ustawy z dnia
8 wrzeĂnia 2006 r. (Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wïasnego
mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354), dwukrotnie potem nowelizowanej. Kredytów
preferencyjnych udzielaïy banki, które podpisaïy w tej sprawie umowÚ z BGK.
W poczÈtkowym okresie RNS nie cieszyï siÚ popularnoĂciÈ kredytobiorców, co
wynikaïo z powodu kryteriów, które kredytobiorca musiaï speïniÊ, takĝe z niewiedzy klientów banków o moĝliwoĂci skorzystania z programu. W zaïoĝeniu miaï to
byÊ bowiem program umoĝliwiajÈcy rodzinom o niĝszych dochodach pomoc wbnabywaniu pierwszych, skromnych mieszkañ. KontrolÚ dochodów beneficjentów zastÈpiono kontrolÈ standardu mieszkania (cena i wielkoĂÊ). Dopiero w 2008 r., po
zmianie warunków przyznawania kredytów preferencyjnych (zwiÚkszono znacznie
wielkoĂÊ mieszkañ i poziom ceny kwalifikujÈcej mieszkanie do preferencyjnego
kredytu), sytuacja ulegïa zmianie – programem zainteresowali siÚ ludzie zamoĝni,
zamierzajÈcy zakupiÊ mieszkania (por. rysunki 2 i 3).
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Rysunek 2. Mieszkania wprowadzone na rynek, sprzedane i pozostaïe
w ofercie 6 miast w latach 2007–2013
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Rysunek 3. Limit cen mieszkañ na rynku pierwotnym 6 miast
w programie RNS w latach 2007–2012
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Rysunek 4. Luka limitu RNS wzglÚdem mediany cen transakcyjnych na RP
(wg NBP) w latach 2007–2013
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Luka liczona jest jako róĝnica ceny maksymalnej (limitu) RNS oraz mediany ceny transakcyjnej
na RP w relacji do mediany ceny transakcyjnej. Dodatnia róĝnica oznacza, ĝe program finansuje
mieszkania o cenach wyĝszych od mediany, a ujemnych odwrotnie.
½ródïo: NBP, BGK.

Rysunek 5. Wypïaty kredytu RNS w 6 miastach w latach 2007–2013
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W konsekwencji w latach 2009–2011, z uwagi na zawyĝone ceny mieszkañ,
upowaĝniajÈce do otrzymania dopïaty, program byï istotnym czynnikiem ograniczajÈcym spadek nadmiernie wysokich cen mieszkañ deweloperskich i petryfikujÈcym
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nierównowagÚ na rynku. W 2012 r. ograniczono nadmiernÈ wysokoĂÊ cen mieszkañ
dopuszczonych do programu RNS, co oddziaïywaïo stabilizujÈco na rynek. Ostatnie
wnioski o kredyty z programu zostaïy zïoĝone 31 grudnia 2012 r.
Ocena zamkniÚtego programu RNS wypada negatywnie, zwïaszcza w drugiej
jego fazie, tj. po wprowadzeniu licznych poprawek limitów cenowych. O ile w poczÈtkowym ksztaïcie celem programu byï wzrost udziaïu mieszkañ wïasnoĂciowych
o skromnym standardzie, co stanowiïo wsparcie rodzin o niĝszych dochodach oraz
poprawiaïo ich sytuacjÚ mieszkaniowÈ (wïasne mieszkanie to, jak pokazujÈ róĝne
badania, wiÚksza stabilnoĂÊ spoïeczna i polityczna, zaĂ skromny standard pierwotnie dopuszczony do programu to wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe trafiÈ one do
gospodarstw o niĝszych dochodach), o tyle po kolejnych zmianach staï siÚ programem szerokich, nieukierunkowanych subsydiów budĝetowych, nierozwiÈzujÈcym
problemów spoïecznych oraz zakïócajÈcym funkcjonowanie sektora mieszkaniowego. Szeroko byïy finansowane gospodarstwa domowe, które i bez tego wsparcia
kupiïyby mieszkanie; byï wiÚc nieefektywny spoïecznie (finansowanie osób, które
tego nie potrzebujÈ) oraz ekonomicznie (wzrost popytu mniejszy niĝ moĝliwy do
osiÈgniÚcia).
JednoczeĂnie z ogïoszeniem zamkniÚcia programu RNS ogïoszono uruchomienie pod koniec 2013 r. nowego programu dopïat do kredytów na mieszkania z rynku
pierwotnego Mieszkanie dla Mïodych (MDM). Program MDM w zaïoĝeniach ma
sïabo ukierunkowane subsydia, choÊ w mniejszej skali niĝ jego poprzednik RNS.
Efektem konsultacji pierwotnych zaïoĝeñ programu byïa korekta najwiÚkszych
wad programu, jak koncentracja na najwiÚkszych miastach (gdzie wystÚpuje gïównie budownictwo deweloperskie) oraz sïabo uwzglÚdnione elementy polityki prorodzinnej. Gïówne zaïoĝenia programu MDM sÈ nastÚpujÈce:
Y finansowanie Ărodkami z likwidacji zwrotu VAT za remonty;
Y jednorazowe dofinansowanie wkïadu wïasnego na pierwsze mieszkanie dla osób
w wieku do 35 lat na poziomie 10% ceny zakupu 50 m kw. mieszkania (maks.
75bm kw.) z rynku pierwotnego lub budowy domu o maksymalnej powierzchni
100bmbkw. (dopïata dotyczy 50 m kw. domu);
Y dodatkowe 5% dopïaty, o ile rodzina posiada jedno lub dwoje dzieci, kolejne 5%,
gdy w ciÈgu 5 lat od zawarcia umowy kredytu urodzi siÚ kolejne dziecko;
Y moĝliwoĂÊ odzyskania czÚĂci VAT za materiaïy uĝyte do budowy dla osób samodzielnie budujÈcych dom i speïniajÈcych wymogi programu;
Y program ma obowiÈzywaÊ przez 5 lat (2014–2018), od 1 stycznia 2014 r.;
Y przewidziany koszt to 0,6–0,7 mld zï rocznie z ustawowym limitem rocznym.
Gïówne zastrzeĝenia wobec programu MDM moĝna sformuïowaÊ nastÚpujÈco:
Y Pomimo nazwy program nie jest programem dla mïodych, co najwyĝej dla niewielkiego odsetka najbogatszych, mïodych gospodarstw domowych. Oznacza
to, ĝe podobnie jak zamkniÚty program RNS finansuje on osoby, które staÊ
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na zakup mieszkania bez pomocy pañstwa. Jak pokazujÈ badania gospodarstw
domowych, maïo jest mïodych maïĝeñstw, zwïaszcza wychowujÈcych dzieci (co
naturalnie ogranicza aktywnoĂÊ zawodowÈ kobiet), które bÚdzie staÊ na zakup
nowych mieszkañ deweloperskich, znacznie droĝszych niĝ na rynku wtórnym
(te dopuszczaï zamkniÚty program RNS), a zwïaszcza na póěniejsze wysokie
spïaty kredytów. Obecnie, jak pokazujÈ analizy NBP, we wszystkich duĝych miastach, abtakĝe w mniejszych miastach, nowe mieszkania sÈ droĝsze od mieszkañ
z rynku wtórnego, na którym zawsze moĝna teĝ znaleěÊ mieszkania skromniejsze, za to tañsze. Rzeczywisty program pierwszych mieszkañ dla mïodych
maïĝeñstw powinien operowaÊ równieĝ na wtórnym rynku oraz alternatywnie
oferowaÊ, niedrogie i skromne mieszkania na wynajem.
Y Konstrukcja programu MDM pokazuje, ĝe nakierowany jest on bardziej na pomoc sïabym deweloperom niĝ na cele spoïeczne. Do programu dopuszczono duĝe
mieszkania (do 75 m kw.), które trudno zakwalifikowaÊ jako pierwsze, skromne
mieszkanie dla mïodej rodziny. Na rynku deweloperskim wystÚpuje nadmiar
mieszkañ duĝych, ze sprzedaĝÈ których deweloperzy majÈ kïopoty juĝ od kilku
lat. Jednak ogólnie kondycja sektora deweloperskiego nie jest zïa ibsektor ten
nie lobbowaï silnie na rzecz programu. Moĝe to zatem dotyczyÊ jego najsïabszej
czÚĂci. Bankructwo niektórych firm deweloperskich nie jest jednak ĝadnym zagroĝeniem, wrÚcz przeciwnie – oczyszcza sytuacjÚ w sektorze, zasoby przechodzÈ do silniejszych deweloperów.
Y Zastosowana w programie formuïa wartoĂci odtworzeniowej jest bardzo nieprecyzyjna i, jak pokazuje doĂwiadczenie programu RNS, umoĝliwia jej arbitralne
ksztaïtowanie w szerokim zakresie. BÚdzie to powodowaïo bardzo duĝe zróĝnicowanie dostÚpnoĂci mieszkañ deweloperskich w poszczególnych miastach. Zestawienie wielkoĂci mieszkania 75 m kw. oraz praktycznie niekontrolowanych
cen, spowoduje, ĝe na koszt podatnika moĝliwe bÚdzie finansowanie zakupów
wiÚkszoĂci mieszkañ na rynku. Jedynym realnym ograniczeniem bÚdzie wiek
beneficjenta (do 35 lat).
Y Polska powoli pokonuje problemy gospodarcze. Bank Centralny obniĝyï radykalnie stopy procentowe, co znacznie poprawiïo dostÚpnoĂÊ kredytów mieszkaniowych. Ich oprocentowanie spadïo do poziomu 5% (wg NBP), czy nawet 4%
(wg ZBP). Ich wypïaty sÈ stabilne od wielu miesiÚcy, a obserwujÈc dotychczasowy wpïyw polityki monetarnej (zawsze wystÚpuje kilkumiesiÚczne opóěnienie
pomiÚdzy spadkiem stóp a wzrostem akcji kredytowej), akcja kredytowa ibpopyt
mieszkaniowy wzrosnÈ. W tych warunkach dodawanie kolejnego boděca fiskalnego moĝe spowodowaÊ nadmierny wzrost popytu i w efekcie wzrost cen. Jest
to o tyle prawdopodobne, ĝe zapewne wiele osób wstrzymaïo siÚ z zakupem
mieszkañ, czekajÈc na ten program i od stycznia ruszÈ oni tïumnie po malejÈcy
od trzech kwartaïów zasób mieszkañ deweloperskich. Byïoby bardzo dziwne,
gdyby deweloperzy nie podnieĂli w tych warunkach cen.
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Program MDM bÚdzie miaï niskÈ efektywnoĂÊ spoïecznÈ (wspierajÈc tych,
którzy tego wsparcia nie potrzebujÈ), moĝe negatywnie wpïywaÊ na proces równowaĝenia siÚ rynku i spadek cen, oraz na budĝet pañstwa i finanse publiczne.
Wbnajbliĝszych latach nastÈpi kumulacja wydatków budĝetu pañstwa zwiÈzanych
z programem RNS (dopïaty do odsetek przez 8 lat, czyli dla kredytów udzielonych
w 2012 r. do 2010 r.) i nowym MDM.
W 2011 r. weszïa w ĝycie zapowiadana od wielu lat ustawa o ochronie praw
klienta dewelopera (tzw. ustawa deweloperska). Efektem tej ustawy byï niewielki
boom budowlany, zwiÈzany z tworzeniem przez deweloperów portfela projektów
wyïÈczonych spod dziaïania ustawy. W konsekwencji w 2012 r. nierównowaga na
rynkach mieszkaniowych w najwiÚkszych miastach w Polsce pogïÚbiïa siÚ, a czÚĂÊ
firm deweloperskich zaczÚïa odczuwaÊ problemy pïynnoĂciowe. Jakkolwiek zarówno tryb, konsekwencje rynkowe, jak teĝ jakoĂÊ tej regulacji naleĝy oceniÊ negatywnie (stworzona ad hoc na zapotrzebowanie polityczne, zawieraïa znaczne bïÚdy, jej
dziaïanie nie zostaïo jeszcze dostatecznie przetestowane), to jednak byï to krok we
wïaĂciwym kierunku i naleĝy wspieraÊ dziaïania na rzecz jej poprawy. ByÊ moĝe
naleĝy powróciÊ do koncepcji ZBP tworzenia obligatoryjnego funduszu ubezpieczeniowego dla deweloperów z ich skïadek i Ărodków publicznych, który ubezpieczaïby
najbardziej ryzykownÈ czÚĂÊ ryzyka inwestycji deweloperskiej, zostawiajÈc resztÚ
profesjonalnym ubezpieczycielom.
Od 1 stycznia 2011 r. obowiÈzujÈ w Polsce nowe stawki VAT na budownictwo mieszkaniowe i materiaïy budowlane. Preferencyjna stawka VAT na poziomie
8% odnosi siÚ wyïÈcznie do tzw. budownictwa spoïecznego, tj. mieszkañ, których
powierzchnia nie przekracza 150 m kw. i domów do 300 m kw., co w praktyce
oznacza budownictwo deweloperskie. Róĝnica pomiÚdzy preferencyjnÈ stawkÈ opodatkowania a peïnym 23% podatkiem VAT jest refinansowana deweloperom przy
rozliczaniu budynku. Za kaĝdy dodatkowy metr powierzchni trzeba zapïaciÊ 23%
VAT. Efekt podwyĝki podatku VAT dla przeciÚtnego gospodarstwa domowego miaï
wedïug deklaracji inicjatorów (resort finansów) byÊ neutralny dla budĝetu pañstwa. Równolegle z podwyĝkÈ podatku VAT na materiaïy budowlane wprowadzono wiÚc refundacjÚ róĝnicy podatku dla remontów i budowy mieszkañ systemem
gospodarczym. W efekcie skala wzrostu cen mieszkañ z tytuïu wzrostu VAT byïa
niewielka. W 2014 r. pozostawiono preferencyjnÈ stawkÚ VAT dla budownictwa
deweloperskiego, ograniczono natomiast refundacjÚ podatku dla budownictwa
systemem gospodarczym do beneficjentów programu MDM i zlikwidowano refundacjÚ róĝnicy do remontów. Zmiany te budzÈ mieszane odczucia. Z jednej strony
ujednolicanie stawki VAT i ograniczanie subsydiowania podatkowego korzystnie
wpïywa na jakoĂÊ systemu podatkowego; z drugiej strony likwidacja subsydiów
remontowych, pozostawienie ich dla osób fizycznych budujÈcych systemem gospodarczym tylko w ramach programu MDM oraz ich pozostawienie w przypadku
mieszkañ budowanych przez deweloperów budzi raczej negatywne refleksje. Polski
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zasób mieszkaniowy, który jest podstawÈ zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
jest mocno zdekapitalizowany i remonty to najtañsza droga poprawy zaspokajania
tych potrzeb, zwïaszcza gdy zabrane Ărodki finansowe przeznaczono na budzÈcy
kontrowersje program. WÈtpliwoĂci budzi teĝ dyskryminacja budownictwa systemem gospodarczym wobec budownictwa deweloperskiego.
20 lutego 2011 r. weszïa w ĝycie Ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy
o ksiÚgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. W opinii wielu
prawników nowelizowane przepisy oznaczajÈ gruntownÈ reformÚ i dostosowanie
zaïoĝeñ hipoteki do potrzeb rynkowych. Nowa ustawa nie tylko gïÚboko modyfikuje
obecnÈ hipotekÚ (znosi podziaï na hipotekÚ zwykïÈ i kaucyjnÈ, co powinno uïatwiaÊ
kredytobiorcom formalnoĂci kredytowe), ale równieĝ wprowadza nowe instytucje
prawne, dotychczas nieznane w polskim prawie, np. hipotekÚ ïÈcznÈ. Nowelizacja
niesie ze sobÈ korzystne zmiany dla banków zarówno przy finansowaniu zakupu
nieruchomoĂci dla klientów indywidualnych, jak i w ramach wiÚkszego procesu
inwestycyjnego, które pozwolÈ na skuteczniejsze zabezpieczanie ich wierzytelnoĂci.
NajwaĝniejszÈ modyfikacjÈ jest moĝliwoĂÊ zabezpieczenia wielu naleĝnoĂci danego
podmiotu tÈ samÈ hipotekÈ oraz powoïana do ĝycia instytucja administratora hipoteki. Znowelizowane przepisy zwiÚkszÈ teĝ bezpieczeñstwo klienta dewelopera, który bÚdzie musiaï ujawniÊ wszystkie obciÈĝenia zwiÈzane z lokalem mieszkalnym.
Nowelizacja Ustawy o kredycie konsumenckim, przyjÚta przez Sejm 12 maja
2011 r., weszïa w ĝycie 1 stycznia 2013 r. Zmiany zapewniajÈ szerszy zakres ochrony kredytobiorców niĝ obecne przepisy, m.in. poprzez standaryzacjÚ przekazywanej
przez banki informacji (Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy), która ma
poprawiÊ przejrzystoĂÊ informacji dla kredytobiorcy, ale jednoczeĂnie zwiÚkszy teĝ
koszty operacyjne banku (koniecznoĂÊ dokonania modernizacji systemów informatycznych, archiwizacja).
W IV kwartale 2013 r. zapowiedziano, a na poczÈtku 2014 r. podjÚte bÚdÈ dziaïania wbkierunku utworzenia w BGK funduszu majÈcego skupywaÊ pakietowo mieszkania deweloperskie z przeznaczeniem na wynajem. Inicjatywa ta ze wzglÚdu na
duĝÈ skalÚ angaĝowania pieniÚdzy publicznych i niejasne cele i kryteria programu
budzi duĝe wÈtpliwoĂci. Prawdopodobnie, tak jak program MDM, bÚdzie pokrywaÊ
tÚ samÈ grupÚ celowÈ, która wcale nie wymaga wsparcia. Dodatkowo, jak pokazuje
wiele doĂwiadczeñ, w tym zagranicznych, w przypadku mieszkañ komercyjnych
na wynajem, nie ma problemu braku kapitaïu, jest tylko problem jego bezpieczeñstwa (ochrona lokatorów). Warto wiÚc moĝe przypomnieÊ wyniki prac ekspertów
Banku ¥wiatowego, którzy pracowali nad reformÈ systemu TBS, proponujÈc jego
przeksztaïcenie w dwa programy dla dwu róĝnych grup spoïecznych, tj. programu socjalnego opartego na subsydiach sektora publicznego i programu mieszkañ
obumiarkowanym czynszu, przeznaczonych na wynajem (por. Chiquier, 2006). Ten
drugi program powinien byÊ przeznaczony dla szerszych grup spoïecznych i oferowaÊ skromny, lecz akceptowalny standard. Powinny teĝ byÊ finansowane komer114
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cyjnie, ze wsparciem z budĝetu pañstwa wraz z moĝliwoĂciÈ ich prywatyzacji. Dotychczas dziaïania reformatorskie wïadzy publicznej ograniczyïy siÚ do likwidacji
programu TBS i próbie konkurencji w sektorze czysto rynkowym.

4. OCENA PODSTAWOWYCH REGULACJI DOTYCZkCYCH
SEKTORA FINANSOWANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH
W odróĝnieniu od polityki mieszkaniowej na uwagÚ zasïuguje postÚp w rozwoju systemu finansowego. Oparcie tego systemu na bankach uniwersalnych i finansowaniu depozytowym byïo w podstawowym stopniu wynikiem pozycji tych
banków, a nie, jak w przypadku znacznej czÚĂci systemów w krajach rozwiniÚtych,
Ăwiadomym wyborem polityki gospodarczej. Specjalistyczne systemy finansowania
sektora sÈ z reguïy bardziej restrykcyjnie regulowane od uniwersalnych, które rozpraszajÈ ryzyko sektorowe. W latach 80. w Ărodowisku amerykañskich teoretyków
i praktyków zajmujÈcych siÚ problematykÈ housing finance prezentowano poglÈd,
ĝe jeĝeli system finansowania nieruchomoĂci opiera siÚ na silnych bankach z duĝÈ
bazÈ depozytowÈ i silnie skapitalizowanych, oferuje kredyty o zmiennej stopie
(brak ryzyka stopy procentowej), udziaï kredytów mieszkaniowych nie przekracza
15–20% portfela oraz stosowane sÈ podstawowe wymogi ostroĝnoĂciowe zwiÈzane
z kredytami hipotecznymi (DTI<32% LTV<80%), to nie powinny siÚ pojawiaÊ zagroĝenia majÈce wpïyw na stabilnoĂÊ systemu finansowego. Wyĝszy udziaï kredytów mieszkaniowych wymaga jednak dywersyfikacji ěródeï finansowania, wb tym
zwïaszcza rozwoju instrumentów finansowania dïugookresowego, szczególnie jeĝeli gospodarka podatna jest na wstrzÈsy makroekonomiczne i sektorowe. Jest to
teĝ niezbÚdne w przypadku oferowania instrumentów o staïych stopach. W Polsce
praktycznie brak jest na rynku instrumentów refinansowania kredytów, pomimo,
ĝe caïy czas toczÈ siÚ dyskusje, czy majÈ to byÊ hipoteczne listy zastawne, które sÈ
dostÚpne dla banków hipotecznych, czy inne instrumenty typu securities. Podstawowy problem w Polsce polega jednak na wyĝszych kosztach korzystania z rynku
kapitaïowego, co musi siÚ odbiÊ na wynikach banków, tym bardziej, ĝe sÈ to banki
sieciowe i nie da siÚ skompensowaÊ wyĝszych kosztów Ărodków niĝszymi kosztami
ich pozyskiwania poprzez rezygnacjÚ z sieci oddziaïów. Jest teĝ drugi aspekt tego
programu zwiÈzany z jakoĂciÈ wierzytelnoĂci hipotecznych. Finansowanie przez
rynek kapitaïowy wymaga z zasady kontroli jakoĂci zabezpieczeñ stojÈcych za
papierami wartoĂciowymi. Tymczasem ich jakoĂÊ jest bardzo zróĝnicowana, gdyĝ
wbPolsce do 2006 r. brak byïo regulacji dotyczÈcych kredytów hipotecznych oferowanych przez banki uniwersalne. Wybór dokonany przez banki byï wiÚc oczywisty – wobec nadpïynnoĂci odrzuciïy one droĝsze finansowanie i ostrzejsze wymogi
zwiÈzane z listami zastawnymi. W ostatniej dekadzie rynek i sektor mieszkaniowy
przeszïy gruntownÈ zmianÚ, zwiÈzanÈ z nadrabianiem opóěnieñ w sferze finanso115

Bezpieczny Bank
4(53)/2013

wania mieszkañ. WystÈpiï równieĝ na tym rynku drugi, tym razem klasyczny cykl
koniunkturalny spowodowany zawirowaniami na rynkach Ăwiatowych. UĂwiadomiï on wielkoĂÊ zagroĝeñ zwiÈzanych z sektorem. Skala finansowania hipotecznego
jest obecnie na tyle duĝa, ĝe problem ten jest dostrzegany przez nadzorcÚ, który
zaczÈï od regulacji jakoĂci portfeli kredytów mieszkaniowych. Nadal jednak nie
zostaï rozwiÈzany problem wyĝszych kosztów rynku kapitaïowego czy szerzej luki
pïynnoĂciowej banków.
W Czechach, Sïowacji i na WÚgrzech podobny problem rozwiÈzywano subsydiujÈc listy zastawne (ulgi podatkowe) przy zaïoĝeniu, ĝe bezpieczeñstwo ma swojÈ
cenÚ. Powstaje jednak pytanie – jaki jest sens budowy czysto rynkowego systemu
opartego na subsydiach, bo takim jest wïasnoĂÊ prywatna mieszkañ?
Zanim zostanie rozwiÈzany problem dostosowania zapadalnoĂci i wymagalnoĂci
wierzytelnoĂci i naleĝnoĂci hipotecznych, warto jednak przypomnieÊ, ĝe problem
pïynnoĂci aktywów ma równieĝ drugÈ stronÚ. Jest to pïynnoĂÊ wierzytelnoĂci hipotecznych na rynku wtórnym, która powoduje, ĝe aktywa tego typu, zwïaszcza
o wysokiej jakoĂci, mogÈ byÊ przedmiotem obrotu, jeĝeli sÈ wystandaryzowane.
Standaryzacja jest teĝ punktem wyjĂcia oceny jakoĂci tych wierzytelnoĂci, gdyĝ
inaczej sÈ zbyt heterogeniczne i brak jest rozsÈdnych metod ich oceny. Ocena kredyt po kredycie jest zbyt kosztowna, ocena statystyczna niewiarygodna. Problem
standaryzacji aktywów to nie tylko kwestia oceny jakoĂci, ale teĝ moĝliwoĂci ich
serwisowania, bez ponoszenia nadmiernych kosztów na aplikacje informatyczne,
po przeniesieniu do drugiego banku. W Polsce dominujÈ bardzo proste instrumenty kredytowe, jednakĝe byïy i sÈ one bardzo mocno dywersyfikowane, gdyĝ jest to
element marketingu. Jednak standaryzacja kluczowych dla jakoĂci i obsïugi parametrów kredytu jest prostszÈ drogÈ do poprawy pïynnoĂci portfeli niĝ sekurytyzacja czy refinansowanie poprzez listy zastawne. Na tym obszarze nie zanotowano
postÚpów w omawianym okresie.
Kolejnym istotnym problemem jest portfel kredytów denominowanych w walutach obcych. Jego wielkoĂÊ (ok. 60% kredytów hipotecznych) rodzi ryzyko kursowe, które nastÚpnie przekïada siÚ na ryzyko kredytowe. Jego skala powoduje jednak, ĝe rodzi on teĝ ryzyko makroekonomiczne dla kraju, zwïaszcza w przypadku
kumulacji napiÚÊ. Do tego czasu brak jest pozytywnych Ăwiatowych doĂwiadczeñ
zwiÈzanych z masowym finasowaniem rynku nieruchomoĂci krótkimi Ărodkami
w walutach obcych pochodzÈcymi z rynków miÚdzynarodowych. Problemem jest
zatem ograniczanie ryzyka kursowego i kredytowego zwiÈzanego z tymi kredytami
oraz ograniczenie przyrostu tego portfela oraz restrukturyzacja juĝ istniejÈcego
portfela w kierunku zapewnienia stabilnych ěródeï finansowania.
Trzecim problemem jest jakoĂÊ wierzytelnoĂci hipotecznych.
Czynnikiem ciÈĝÈcym na polskiej polityce mieszkaniowej, który jest przenoszony na sektor finansowy, jest jej koncentracja na mieszkaniach wïasnoĂciowych
i kredytach hipotecznych. Kredyty te sÈ dostÚpne w Polsce dla okoïo 40% gospo116
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darstw domowych, które speïniajÈ wymogi dochodowe. Potencjalna zdolnoĂÊ kredytowa gospodarstw domowych przy rozsÈdnie ustawionych regulacjach ostroĝnoĂciowych jest ograniczona, co naturalnie wywoïuje presje na ich liberalizacjÚ
wïaĂciwie ze strony wszystkich podmiotów na rynku i dalsze problemy. W Polsce
nie jest ona wcale daleko od istniejÈcych juĝ portfeli hipotecznych (por. rysunki 6
i 7). DoĂwiadczenia w tym zakresie (np. ostatniego kryzysu w USA lub w Hiszpanii), tj. zwiÈzane z nadmiernym oferowaniem wïasnoĂciowych mieszkañ osobom
o niskich dochodach, prowadziïy zazwyczaj do napiÚÊ spoïecznych oraz kïopotów
sektora bankowego. DoĂwiadczenia historyczne, w tym te najnowsze, pokazujÈ, ĝe
rynek mieszkaniowy ze wzglÚdu na ciÚĝar ekonomiczny zasobu mieszkaniowego
oraz cykliczny charakter, jest rynkiem generujÈcym znaczne problemy dla caïej
gospodarki (dïugookresowa kumulacja nierównowag, w tym bïÚdnych decyzji politycznych, po której przychodzÈ gwaïtowne spadki cen, masowa niespïacalnoĂÊ
kredytów oraz niepokoje spoïeczne).
Rysunek 6. Rozkïad zïotowej dostÚpnoĂci mieszkañ wïasnoĂciowych
dla gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005–2013
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Poniewaĝ kryzysy, w tym nieruchomoĂciowe, zdarzajÈ siÚ zazwyczaj raz na
pokolenie, moĝna oceniÊ, ĝe nadmierny, tj. przekraczajÈcy 30% aktywów, udziaï
kredytów hipotecznych w aktywach banków staje siÚ zagroĝeniem ich stabilnoĂci, zwïaszcza gdy nie sÈ zachowane podstawowe wymogi ostroĝnoĂciowe. Kredyty
mieszkaniowe psujÈ siÚ powoli (kumulacja po 4–10 latach), a ich prawdziwym testem sÈ szoki ekonomiczne. BiorÈc pod uwagÚ zapadalnoĂÊ pojedynczych kredytów
(nawet powyĝej 35 lat) oraz trwaïoĂÊ portfeli hipotecznych (w gospodarkach rozwi117
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niÚtych wiÚkszoĂÊ zakupów nieruchomoĂci wïasnoĂciowych odbywa siÚ na kredyt
ibnieruchomoĂci wchodzÈ na staïe do systemu bankowego), moĝna oceniÊ, ĝe nie
da siÚ uniknÈÊ szoków, które bÚdÈ na nie oddziaïywaÊ. JednoczeĂnie doĂwiadczenia
pokazujÈ, ĝe szczególnie istotny wpïyw na odpornoĂÊ portfeli majÈ konserwatywne
wymogi ostroĝnoĂciowe. DrugÈ istotnÈ kwestiÈ jest zazwyczaj kumulacja ryzyka,
która powoduje katastroficzny charakter rynku nieruchomoĂci (spadek cen i utratÚ zabezpieczeñ przez bank poïÈczonÈ z masowÈ odmowÈ spïat kredytów). CzÚsto
zjawiska sektorowe kumulujÈ siÚ z problemami ogólnogospodarczymi (spadki dochodów, inflacja, szoki kursowe). ZaleĝnoĂci te, znane od wielu lat badaczom miÚdzynarodowych rynków nieruchomoĂciowych, dopiero po ostatnim kryzysie torujÈ
sobie drogÚ do ĂwiadomoĂci polityków gospodarczych i banków centralnych, a ich
materializacjÈ jest pozytywna moda na ujÚcia makrostabilnoĂciowe.
Rysunek 7. Szacunek globalnej kredytowej zdolnoĂci mieszkaniowej
gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005–2013
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Polski nadzór bankowy po 2006 r., i po zïych doĂwiadczeniach miÚdzynarodowych, zaczÈï siÚ bardziej dokïadnie przyglÈdaÊ portfelom hipotecznym, w tym denominowanym. RozpoczÚto teĝ stopniowÈ regulacjÚ tego segmentu rynku, który dotÈd
rozwijaï siÚ ĝywioïowo. BiorÈc pod uwagÚ opisane problemy, za rozsÈdne kierunki
oddziaïywania regulacji nadzorczych moĝna by wskazaÊ takie, które:
Y oddziaïujÈ w kierunku wdroĝenia powszechnie uznanych standardów bezpieczeñstwa kredytów mieszkaniowych ograniczajÈcych ryzyko kredytowe (LTV,
DTI, konserwatywne, oparte na dïugich szeregach czasowych metody wyceny
nieruchomoĂci i podobne okreĂlenie dochodu bÚdÈcego podstawÈ oceny zdolnoĂci kredytowej);
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Y wspierajÈ standaryzacjÚ tych portfeli (pïynnoĂÊ) i zapewniajÈ wiÚkszÈ przejrzystoĂÊ instrumentów kredytowych z perspektywy konsumenta (ochrona konsumenta);
Y ograniczajÈ kredyty walutowe tylko do osób o najwyĝszych dochodach, majÈcych
na tyle duĝÈ zdolnoĂÊ kredytowa, aby móc spekulowaÊ na zmianach kursu;
Y ograniczajÈ inne, znane i ryzykowne instrumenty kredytowe, które historycznie
byïy juĝ przyczynÈ kryzysów nieruchomoĂciowych – kredyty balonowe, kredyty
nie amortyzowane, kredyty z karencjÈ (jak amerykañskie 2/28 czy 3/27), róĝne
rodzaje niekontrolowanych kredytów o odroczonych pïatnoĂciach, w szczególnoĂci chodzi o instrumenty, które kumulujÈ dwa ryzyka i wiÚcej;
Y oddziaïujÈ w kierunku ograniczenia rozmiarów i udziaïu istniejÈcych kredytów
denominowanych (ryzyko systemowe) do poziomu kilku procent aktywów;
Y stymulujÈ w kierunku dywersyfikacji ěródeï finansowania akcji kredytowej,
wbszczególnoĂci rozwoju ěródeï dïugookresowych.
Pierwsza regulacja dotyczÈca problemu jakoĂci wierzytelnoĂci hipotecznych,
ab szczególnie kredytów denominowanych, to Rekomendacja S z 2006 r., która
narzucaïa bankom udzielajÈcym kredytów denominowanych obliczanie zdolnoĂci
kredytowej jak dla kredytów w PLN. Jej wprowadzenie w warunkach boomu na
Ăwiatowych rynkach nieruchomoĂciowych i powszechnej uïudzie, ĝe tym razem
boom bÚdzie trwaï wiecznie, moĝna oceniÊ tylko pozytywnie.
W 2011 r. (23 grudnia 2010 r.) weszïa w ĝycie Rekomendacja T, wprowadzajÈca
limity maksymalnego obciÈĝenia budĝetów gospodarstw domowych spïatami kredytów oraz ograniczajÈca kredyty denominowane w walutach obcych. Zaostrzyïa
dostÚp do kredytów osobom o niĝszych dochodach poprzez wymóg przeznaczenia
nie wiÚcej niĝ 50% dochodów wïasnych na obsïugÚ zadïuĝenia oraz nie wiÚcej niĝ
65% w przypadku osób o zarobkach powyĝej Ăredniej krajowej. Naïoĝyïa teĝ wymóg
co najmniej 20% wkïadu wïasnego przy kredytach denominowanych wbobcej walucie. Wprowadzane rekomendacjÈ limity moĝna oceniÊ jako umiarkowane w Ăwietle
doĂwiadczeñ miÚdzynarodowych, jednak zbiegïy siÚ one z osïabieniem koniunktury w kraju i w sektorze nieruchomoĂci oraz bankowym, co spowodowaïo krytykÚ
rekomendacji. Jak pokazaïy wypïaty kredytów mieszkaniowych, Rekomendacja T
nie wpïynÚïa na ograniczenie iloĂciowe kredytów, moĝna natomiast przypuszczaÊ,
ĝe miaïa pozytywny wpïyw na poprawÚ ich jakoĂci.
25 stycznia 2011 r. zostaïa przyjÚta Rekomendacja S II, nad którÈ dyskusja toczyïa siÚ przez caïy 2010 r. Rekomendacja zaleca zmniejszenie ekspozycji klienta na
ryzyko walutowe, rzetelnÈ i dokïadnÈ ocenÚ zdolnoĂci kredytowej, kontrolowanie
jakoĂci portfela i odpowiednie ustanawianie zabezpieczeñ, w szczególnoĂci:
Y maksymalny poziom wydatków klienta na zobowiÈzania kredytowe w walucie
nie powinien przekraczaÊ 42% w relacji do jego dochodów netto,
Y w przypadku kredytów z okresem spïaty powyĝej 25 lat klient bÚdzie musiaï
wykazaÊ siÚ takÈ zdolnoĂciÈ kredytowÈ, jak by zaciÈgaï kredyt na 25 lat,
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Y jeĂli w okresie spïaty kredytu kredytobiorca wkroczy w wiek emerytalny, to
bank powinien uwzglÚdniÊ w badaniu zdolnoĂci kredytowej zmianÚ wysokoĂci
jego dochodu. Zmiany wprowadzone tÈ regulacjÈ naleĝy oceniÊ jednoznacznie
pozytywnie.
W grudniu 2012 r. przekazano do konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji
S, którÈ uchwalono ostatecznie w czerwcu 2013 r., jej ocena jest zbliĝona do wspomnianej Rekomendacji T, jednak poniewaĝ wchodzi w ĝycie w 2014 r., nie miaïa
formalnie wpïywu na omawiane procesy, jednak wiedza o jej wdroĝeniu oddziaïywaïa poĂrednio na politykÚ kredytowÈ.
Pozytywnie oceniajÈc politykÚ regulacyjnÈ w sektorze finansowym (w odróĝnieniu od polityki mieszkaniowej), warto pamiÚtaÊ, ĝe kaĝde, nawet dobre regulacje krótko- czy Ăredniookresowe, negatywnie wpïywajÈ na rynek, zwïaszcza, gdy
wbkrótkim czasie wprowadza siÚ wiele kumulujÈcych siÚ zmian. Dlatego czas ibkolejnoĂÊ ich wdraĝania teĝ powinny byÊ rozsÈdnie wybrane, nie powinny to byÊ dziaïania adbhoc, jak to miaïo miejsce w przypadku ustawy deweloperskiej. Procesy kumulacji zakïóceñ wystÚpowaïy w latach 2011–2012 na rynku nieruchomoĂci, gdzie
obserwowaliĂmy silne zakïócenia procesów rynkowych wprowadzanymi regulacjami, tj. zmiany i zakoñczenie programu RNS, wprowadzenie ustawy deweloperskiej
oraz Rekomendacji S i T. Regulacje te, a zwïaszcza ustawa deweloperska, oddziaïywaïy negatywnie na kontynuacjÚ procesów równowaĝenia siÚ sektora mieszkaniowego po szoku kredytowym z lat 2005–2008. Warto jednak podkreĂliÊ, ĝe regulacje
dotyczÈce kredytów mieszkaniowych zapowiadano ze znacznym wyprzedzeniem
ibbyïy one dyskutowane nie tylko w ramach uzgodnieñ pomiÚdzy instytucjami, ale
teĝ zbzainteresowanymi bankami.

5. GÓWNE WNIOSKI DOTYCZkCE ROZWOJU SEKTORA W POLSCE3
(Autorami tego punktu sÈ: Hanna Augustyniak, Jacek aszek, Marta Widïak)
Analiza rynku nieruchomoĂci, bazujÈca na badaniach wykorzystujÈcych dane
gromadzone przez Narodowy Bank Polski oraz udostÚpnionych przez inne podmioty, prowadzi do nastÚpujÈcych wniosków.
W ciÈgu ostatnich 20 lat polski sektor mieszkaniowy przeĝyï trzy momenty
zwrotne, dwa w latach 90. i jeden w poprzedniej dekadzie. Pierwszy zwiÈzany byï
z restrukturyzacjÈ sektora budowlanego i struktury inwestorskiej, i zakoñczyï siÚ
upadkiem wielkich kombinatów budowlanych. Drugi zwiÈzany byï ze zmianÈ systemu finansowania. Nagïe wycofanie siÚ pañstwa z finansowania budownictwa
przy braku rynkowego systemu kredytowania doprowadziïo do gwaïtownego za3

Niniejszy tekst opiera siÚ na czÚĂci I Rynek mieszkaniowy w Polsce zawartej w Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009, NBP (2010).
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ïamania jego poziomu. Trzeci zwiÈzany byï z prywatyzacjÈ zasobu komunalnego
ibwbznacznej mierze spóïdzielczego. Pomimo ĝe prywatyzacja przeprowadzona zostaïa wbsposób niedoskonaïy, stworzyïa jednak podstawy rynku, a olbrzymi transfer
majÈtku do gospodarstw domowych byï czynnikiem ïagodzÈcym skutki transformacji. Proces ten jest kontynuowany, jakkolwiek w znacznie mniejszej skali. Od
2005 r. obserwujemy kontynuacjÚ drugiego momentu zwrotnego, czyli szybkiego
rozwoju rynkowego systemu finansowania sektora, który jest zwiÈzany ze zmianÈ
ĂwiadomoĂci zarówno konsumentów, jak teĝ sektora bankowego. DostÚpnoĂÊ kredytu bankowego staïa siÚ gïównym czynnikiem wzrostu popytu mieszkaniowego
przyczyniajÈcym siÚ do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, z drugiej strony
wzrost liczby udzielonych kredytów zwiÚkszyï wagÚ tego czynnika dla stabilnoĂci
sektora finansowego.
PogïÚbienie rynkowego charakteru sektora mieszkaniowego w Polsce skutkowaïo pojawieniem siÚ cykli. Pierwszy cykl w latach 90. miaï w znacznej mierze
charakter zwiÈzany z transformacjÈ. Drugi cykl na przeïomie tysiÈcleci byï juĝ klasycznie rynkowy i wynikaï z opóěnionej reakcji popytu. Trzeci cykl, który obecnie
wystÚpuje, jest juĝ klasycznym cyklem rynkowym, zwiÈzanym z zaangaĝowaniem
systemu bankowego. Zarówno doĂwiadczenia historyczne, mechanizm tego rynku,
jak teĝ jego analiza w Polsce pokazujÈ, ĝe cyklicznoĂci raczej nie da siÚ uniknÈÊ.
Problem jednak dotyczy tego, aby cykle nie przerodziïy siÚ w kryzysy, a wiÚc byïy
relatywnie ïagodne i niezsynchronizowane z cyklami na najwiÚkszych rynkach.
Zapobieganie temu zjawisku wymaga monitoringu sektorowego i odpowiedniej polityki antycyklicznej, np. antycyklicznych stabilizatorów koniunktury – przykïadowo system wycen ograniczajÈcy finansowanie szybko droĝejÈcych mieszkañ czy
systemy dopïat do kredytów wygasajÈ przy niskich poziomach stóp procentowych
i wysokich cenach mieszkañ. Obecnie stosowane narzÚdzia, w tym program „Rodzina na swoim” (dalej RNS) sÈ procykliczne, a dodatkowo nieefektywne finansowo. Uniwersalnym narzÚdziem ograniczajÈcym cyklicznoĂÊ sektora moĝe byÊ teĝ
aktywniejsza polityka podatkowa i propodaĝowa, stymulujÈca konkurencjÚ firm
deweloperskich, uelastyczniajÈca podaĝ, a w konsekwencji ograniczajÈca zbyt wysokie wahania cen i spekulacjÚ.
Poniewaĝ na sektor nieruchomoĂci mieszkaniowych silnie oddziaïuje zarówno
polityka monetarna, jak teĝ nadzorcza i fiskalna, w kluczowych momentach jest
potrzebna ich koordynacja. DoĂwiadczenie miÚdzynarodowych kryzysów pokazuje,
ĝe jest to trudne, m.in. ze wzglÚdu na sprzeczne interesy nawet w obrÚbie sfery publicznej. Na polskim rynku mieszkaniowym nie powstaïy wiÚksze problemy
dziÚki wczeĂniejszemu zaïamaniu na rynku nieruchomoĂci w USA, co ograniczyïo
ekspansjÚ kredytowÈ i schïodziïo oczekiwania spekulacyjne. Wydaje siÚ, ĝe wbĂrednim okresie zarówno perspektywy gospodarcze Polski, jak teĝ perspektywy rozwoju
sektora sÈ dosyÊ dobre, co jednak moĝe nie wykluczaÊ faktu, ĝe problem cykli ibzagroĝenia kryzysem nieruchomoĂci mogÈ powróciÊ w dalszej perspektywie.
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Analiza cen na rynkach nieruchomoĂci mieszkaniowych w Polsce pokazuje, ĝe
nie ma uniwersalnej metody budowy indeksu cenowego. Konieczne jest zatem Ăledzenie wiÈzki indeksów. Takie podejĂcie wystarczajÈco dobrze pokazuje tendencje
cenowe z punktu widzenia polityki gospodarczej, jak teĝ podmiotów rynkowych dla
oceny skali ryzyka rynku. Pozwala teĝ na budowÚ wielu mierników ostroĝnoĂciowych dla monitoringu zagroĝeñ sektorowych. Pokazuje to jednak znaczÈco wyĝsze
niĝ siÚ sÈdzi ryzyko zwiÈzane z wycenÈ nieruchomoĂci, abwiÚc ustalaniem wartoĂci
zabezpieczenia portfeli kredytowych.
Zarówno analiza danych, jak teĝ analiza teoretyczna pokazujÈ, ĝe w warunkach
Polski kredyt mieszkaniowy bÚdzie bardziej dostÚpny dla bogatszej czÚĂci spoïeczeñstwa. Z drugiej strony, dostÚpnoĂÊ kredytów dla szerszego spoïeczeñstwa moĝe
zwiÚkszyÊ program wsparcia pierwszego mieszkania typu RNS. Powstaje jednak
pytanie o pierwsze cztery decyle gospodarstw domowych. Nie ulega wÈtpliwoĂci,
ĝe problemy pierwszych 20% gospodarstw powinny byÊ zaspokajane przez zasób
socjalny. FunkcjÚ zasobu socjalnego powinien speïniaÊ istniejÈcy nadal potÚĝny zasób komunalny (który w gospodarkach rozwiniÚtych zwykle speïnia tÚ funkcjÚ), ale
ugruntowane prawo ochrony lokatora w Polsce w poïÈczeniu z niskimi czynszami
powodujÈ, ĝe zasób ten tylko w niewielkim stopniu ma taki charakter. Dlatego wydaje siÚ niezbÚdna budowa zasobu stricte socjalnego, dla najbiedniejszych, jako uzupeïnienie systemu zasiïków mieszkaniowych lub podpisywane przez gminÚ umowy
o najem mieszkania z osobami prywatnymi i wynajem takich mieszkañ. Drugim
niezbÚdnym elementem programu mieszkaniowego jest budowa mieszkañ o skromnym standardzie dla pozostaïych 20–30% gospodarstw poszukujÈcych mieszkañ.
W krajach UE znajdziemy wiele przykïadów takiego budownictwa, zb reguïy finansujÈcego siÚ rynkowo z pomocÈ pañstwa, o elastycznych formach wïasnoĂci
(wynajem, wspóïwïasnoĂÊ, peïna wïasnoĂÊ). WbPolsce takÈ funkcjÚ miaïy speïniaÊ
Towarzystwa Budownictwa Spoïecznego, jednak program ten nie odegraï znaczÈcej
roli spoïecznej, generujÈc jednoczeĂnie znaczne koszty dla budĝetu.
Analiza struktury sektora mieszkaniowego w Polsce wyraěnie wykazuje brak
na rynku prywatnych mieszkañ na wynajem, w peïni komercyjnych. Rynek ten ma
udziaï zwykle nieprzekraczajÈcy 10% zasobu miejskiego i jego najwaĝniejszÈ funkcjÈ nie jest pomoc socjalna, lecz uelastycznienie rynku mieszkaniowego z punktu
widzenia rynku pracy. W Polsce jedynÈ barierÈ jego istnienia jest nadmiernie restrykcyjna ustawa dotyczÈca ochrony lokatora. Wydaje siÚ jednak, ĝe rosnÈca konkurencja w gospodarce Ăwiatowej i w ramach UE, której podstawÈ sÈ przepïywy
czynników produkcji, bÚdzie wywieraÊ coraz wiÚkszÈ presjÚ na rozwiÈzanie tego
problemu takĝe w Polsce.
Przeregulowaniu kwestii ochrony lokatora moĝna przeciwstawiÊ zupeïny brak
ochrony nabywcy mieszkania budowanego przez dewelopera, co wiÈĝe siÚ jednak
z ryzykiem. PolskÚ w tym cyklu ominÚïy duĝe problemy zwiÈzane z nadmiernym
ryzykiem podejmowanym przez deweloperów, problem ten jednak moĝe powróciÊ.
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DoĂwiadczenia kryzysu finansowego pokazaïy po raz kolejny, ĝe nie ma drogi
na skróty w zakresie ryzyka w bankowoĂci hipotecznej. Kryzys przypomniaï teĝ,
jak istotny moĝe byÊ problem pïynnoĂci na tym rynku. W Polsce jeszcze przed kryzysem wprowadzono RekomendacjÚ S, a w 2010 r. wprowadzono RekomendacjÚbT,
która jest jej rozwiniÚciem i uszczegóïowieniem. Jednak skutki zastosowanych
dziaïañ tylko w pewnym stopniu rozwiÈzujÈ podstawowe problemy sektora. Dlatego waĝne wydaje siÚ podjÚcie jeszcze dalszych dziaïañ na rzecz zdywersyfikowania
ěródeï finansowania akcji kredytowej banków.
Sïowa kluczowe: stratyfikacja polityki mieszkaniowej, regulacje prawne sektora mieszkaniowego, kredyty mieszkaniowe.

Abstract
This article deals with housing policy and regulatory issues. The analysis begins
with an overview of the currently applied housing policy and on the accessibility
of housing for the population. The next step is a list of suggestions how to change
the housing policy in order to improve the conditions in the housing market. The
analysis covers also a critical assessment of the regulatory changes that were introduced in 2010–2013 and discusses the current housing finance regulations. Finally,
the evolution of the housing system in Poland is summarized.
Key words: housing policy stratification, housing sector legal regulations, residential
mortgage.
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