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O bserwowane ostatnio zmniejszenie dynamiki wzro-
stu kredytów hipotecznych jest naturalną konse-

kwencją zmęczenia rynku, po bardzo istotnych przy-
rostach ich wolumenów w dwóch poprzednich latach. 
Wzrost ten spowodowany był zarówno znacznym zwięk-
szeniem popytu na mieszkania, wygenerowanym głów-
nie przez „polskich gastarbeiterów” pracujących w kra-
jach UE i oszczędzających lub pożyczających na pierwsze 
mieszkanie, a także i rodzimych oraz zagranicznych in-
westorów, grających na wzrost wartości nieruchomości 
w Polsce. Jednocześnie, co prawda bogacimy się jako 
społeczeństwo od trzech lat w tempie ok. 6 proc. rocz-
nie, ale w tym czasie ceny nieruchomości wzrosły o kilka-

dziesiąt, a w największych aglomeracjach nawet ponad 
100 proc. Te zdarzenia wyczerpały w dużym stopniu tzw. 
zdolność kredytową sporej części społeczeństwa(...).
Najprawdopodobniej mamy już do czynienia, na rynku 
nieruchomości mieszkalnych, z pewną nadwyżką po-
daży nad popytem, z naturalnymi dla tego stanu rze-
czy konsekwencjami. W sytuacji wyczerpania się części 
strumienia popytowego, w tym przypadku na nieru-
chomości mieszkalne, wartość nowo zaciąganych kre-
dytów będzie niższa. Nie powinno to w istotny sposób 
wpłynąć na sytuację na rynku nieruchomości, gdyż ten 
będzie i tak poddany, naturalnej w tym przypadku, kil-
kunastomiesięcznej korekcie.
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M niej więcej na początku 2007 r. dała się zaobserwować 
wyraźna zmiana trendu realnej dynamiki podaży pie-

niądza. Podczas gdy dynamika depozytów przedsiębiorstw 
wykazuje silną tendencję spadkową, depozyty gospodarstw 
domowych wciąż wzrastają równomiernie. Analogiczne ze-
stawienie po stronie kredytów pokazuje odwrotny obraz: dy-
namika kredytów przedsiębiorstw od co najmniej roku utrzy-
muje się na rekordowych poziomach, podczas gdy przyrosty 
kredytów gospodarstw domowych są coraz mniejsze. O ile 
bieżący poziom stóp procentowych pozostaje atrakcyjny dla 
przedsiębiorstw, kształtując się znacznie poniżej ich oczeki-
wanej stopy zwrotu z inwestycji i wciąż rekordowo wysokich 

wskaźników rentowności – gospodarstwa domowe są coraz 
mniej skłonne fi nansować inwestycje kredytami złotowymi. 
Równocześnie rekomendacja „S” ograniczyła możliwość sta-
wiania na dalszą aprecjację złotego i zaciągania – sprawia-
jących wrażenie szczególnie atrakcyjnych – kredytów walu-
towych. Nakłada się na to kwestia słabnącego optymizmu 
konsumentów. Oceny są wciąż wysokie, jednak od kilku mie-
sięcy zarysowuje się delikatny trend spadkowy. Nie liczyłbym 
na szybki powrót zainteresowania kredytami hipotecznymi. 
Ograniczenie akcji kredytowej może obniżyć płynność na ryn-
ku nieruchomości, jednak niekoniecznie musi oznaczać za-
kończenie wzrostu cen mieszkań. 
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R ynek kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw do-
mowych rósł w rocznym tempie ok. 50 proc. i wyż-

szym od maja 2006 r. Tak wysokie tempo wzrostu nie mo-
gło oczywiście utrzymać się w średnim okresie. Należy też 
zauważyć, że zaostrzenie parametrów polityki pieniężnej 
w I kwartale 2008 roku zaowocowało odwróceniem prefe-
rencji konsumentów co do waluty kredytu. Będący w odwro-
cie po wprowadzeniu w połowie 2006 r. rekomendacji „S” 
frank szwajcarski znów zaczął cieszyć się rosnącą popular-
nością. Zjawisku temu sprzyjało też obserwowane od lutego 
silne umocnienie złotego. W połowie maja wśród głównych 
banków koszt odsetkowy dla kredytu denominowanego we 
frankach wahał się od 3,8 do 5,0 proc., podczas gdy dla kre-
dytu zlotowego wynosił on 6,85–8,40 proc. Oczywiście takie 

porównanie jest częściowo mylące, bo nie uwzględnia kosz-
tu dla klienta z tytułu spreadu walutowego. Jest to jednak 
mało istotny czynnik determinujący wybór waluty kredytu 
przez klientów, ponieważ przy długookresowych kredytach 
mieszkaniowych w małym stopniu wpływa on na miesięczny 
koszt obsługi zadłużenia. W perspektywie końca roku należy 
oczekiwać kontynuacji tendencji do spadku dynamiki kredy-
tów złotowych i nieznacznego wzrostu dynamiki kredytów 
walutowych. W segmencie deweloperów kłopoty mogą mieć 
jedynie nowo powstałe podmioty o niskim kapitale własnym, 
które dopiero teraz wprowadzają na rynek pierwsze inwesty-
cje. Kłopoty ze zbyciem mieszkań mogą zmuszać ich do więk-
szego zadłużenia się w celu dokończenia inwestycji, co może 
prowadzić do nieregularności w płatności zobowiązań.
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Czy spadek liczby kredytów 
hipotecznych oznacza koniec 
boomu na rynku nieruchomości?
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Wysoka infl acja powoduje wzrost krajowych stóp procen-
towych, a wyższa cena oznacza mniej chętnych na kre-

dyt. Przy wysokich krajowych stopach procentowych nie dziwi 
więc triumfalny powrót do łask kredytów w walutach obcych, 
w szczególności we franku szwajcarskim. Kryzys fi nansowy 
w USA zmniejszył dostępność kapitału dla banków. Choć kryzys 
nie dotyczy polskich banków, to nawet one pożyczają drożej 
niż kiedykolwiek. Finalnie niekorzystnie wpływa to na klientów 
banków, banki nie mogą pożyczyć klientowi taniej niż po ce-
nie, po której same pozyskują kapitał. Rynek nieruchomości na-
sycił się, kolejnych chętnych na nieruchomości trudniej już zna-

leźć. Wysokie ceny nieruchomości spowodowały ich mniejszą 
dostępność – jest grupa klientów, która nawet chciałaby kupić 
nieruchomość, ale przy maksymalnej (czyli ryzykownej) dźwi-
gni fi nansowej nie jest w stanie kupić wymarzonego domu. 
Rosnące płace nie są w stanie zrównoważyć tych tendencji.
Faza boomu na nieruchomościach już się zakończyła. Popyt, 
bazujący przede wszystkim na kredycie hipotecznym, ustabi-
lizował się i wątpię, aby w najbliższych kilkunastu miesiącach 
znacząco przyspieszył. Tylko silny spadek stóp procentowych 
lub jeszcze większy wzrost płac mógłby zwiększyć chęć do 
brania kredytów hipotecznych. 

JACEK WIŚNIEWSKI
główny ekonomista 
Raiffeisen Bank Polska SA

W yhamowanie rozwoju rynku wynika z kilku powodów, 
dwa wydają się najistotniejsze. Po pierwsze wyraźnie 

wzrosło oprocentowanie kredytów złotowych. Uwzględnia-
jąc fakt, że kredyty hipoteczne są najczęściej długoterminowe, 
procent składany bardzo silnie oddziałuje na wysokość mie-
sięcznych płatności. Od kiedy Rada Polityki Pieniężnej rozpoczę-
ła podwyższanie stóp procentowych w obserwowanym cyklu, 
miesięczne płatności wzrosły już w niektórych przypadkach 
nawet o czterdzieści procent. W przypadku kredytów walu-
towych także doszło do podwyżek stóp, jednak umacniający 
się złoty z nawiązką je rekompensuje. Tu jednak uwidoczniła 
się bardzo mocno polityka ograniczenia dostępu do tego typu 
produktów. Niektóre banki nawet wycofały je z oferty.

Drugim, szalenie istotnym, czynnikiem ograniczającym 
wzrost rynku jest zmniejszenie dostępności kredytów. Wyni-
ka ono z zaostrzenia zasad określania zdolności kredytowej 
klientów. Jest to w znacznej mierze pokłosie kryzysu na rynku 
kredytów hipotecznych podwyższonego ryzyka w USA. Pol-
sce raczej nie grożą jakieś poważne problemy na rynku kredy-
tów hipotecznych. Wydaje się jednak, że najbliższe miesiące 
przyniosą dość znaczny wzrost kredytów klasyfi kowanych 
jako trudne. Stanie się to głównie ze względu na obserwowa-
ny wzrost obciążeń z tytułu ich obsługi. Nie należy się także 
obawiać jakichś poważnych perturbacji w branży deweloper-
skiej. Ewentualne problemy nie będą raczej dotyczyły naj-
mocniejszych i najważniejszych graczy na rynku.
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I nformacji prasowych o spadku liczby kredytów hipotecznych 
nie potwierdzają ofi cjalne statystyki z nadzoru (dotyczą, co 

prawda stanu zadłużenia, a nie liczby kredytów, czyli teoretycz-
nie mogłyby być spójne, gdyby wyraźnie wzrosła w I kw. 2008 
r. wielkość jednostkowego kredytu, ale jest to mało prawdopo-
dobne). I tak zadłużenie gospodarstw domowych w bankach 
komercyjnych z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosło na 
koniec I kw. 2008 r. 128,2 mld zł i było o 50 proc. wyższe niż 
na koniec I kw. 2007 r. Wstępne dane za kwiecień mówią o dal-

szym wzroście zadłużenia o ok. 1 mld zł. Na skutek podwyżek 
stóp procentowych, WIBOR 3M wzrósł z 4,2 proc. na początku 
2007 r. do 6,5 proc. w maju 2008 r. W połączeniu z wywindo-
waniem cen nieruchomości przez ostatnie 2–3 lata na wysoki 
poziom oraz generalnie gorszego nastawienia inwestorów do 
rynku nieruchomości na skutek kryzysu w USA, spowoduje to 
pogorszenie koniunktury na tym rynku. Dla sektora bankowego 
oznaczać to będzie zahamowanie tempa wzrostu kredytów hi-
potecznych, ale nie ich spadek. 
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P opyt na kredyty spadł w wyniku splotu wielu czynni-
ków. Pierwszy z nich to przejściowe nasycenie popytu 

– w dużej części był to gorący popyt wynikający ze strachu 
przed szybko rosnącymi cenami mieszkań. Teraz ten czynnik 
ustąpił i nie ma już panicznych zakupów. Ale kolejny impuls 
wzrostu cen mieszkań szybko może ożywić ten rodzaj popy-
tu. Kolejny czynnik to wzrost kosztów kredytu – wielu kredy-
tobiorców przenosi w wyobraźni, na długoterminową przy-
szłość, warunki bieżące oprocentowania kredytu. W związku 
z tym zostali oni mocno zaskoczeni wzrostem stawki procen-
towej (przy kredytach o zmiennej stopie) prawie o 50 proc. 
(przy kredytach złotowych), a teraz obawiają się, że obecne 

poziomy stóp procentowych utrzymają się jeszcze przez wie-
le lat. Tymczasem najprawdopodobniej mamy już właśnie 
teraz szczyt stawki WIBOR i LIBOR, więc następne kwarta-
ły powinny się cechować spadkiem stopy procentowej lub 
przynajmniej stabilizacją na obecnym poziomie. Ważnym 
czynnikiem było również zmniejszenie popytu czysto inwe-
stycyjnego – negatywne impulsy z takich krajów, jak USA. 
Niewiele wskazuje na jakieś poważne zagrożenia drama-
tycznym wzrostem nieregularności w spłatach kredytów hi-
potecznych. Banki same wprowadzają ostrożniejsze kryteria 
udzielania kredytów. Dodatkowo wspiera nas struktura kre-
dytów, gdzie znaczną część stanowią kredyty w CHF. 

ALFRED ADAMIEC
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Prezentowane opinie stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska 
żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.

(06-07)loza_CS3.indd   7(06-07)loza_CS3.indd   7 6/12/08   11:15:00 PM6/12/08   11:15:00 PM


