
Z e względu na znaczące obniżenie średniego po-
ziomu stóp procentowych kredytów hipotecznych
stały się one dostępne, jak nigdy wcześniej w Pol-

sce. Przy zarobkach sięgających średniego wynagrodzenia
w kraju, a nawet nieco niższych, kredytobiorcy mogą obsłu-
giwać kredyt w wysokości wystarczającej na zakup przy-
najmniej niewielkiego mieszkania lub budowę małego do-
mu. Dlatego coraz więcej osób, głównie młodych, kupuje
mieszkanie na kredyt, często 30-letni, gdyż woli spłacać ra-
tę kredytu niż płacić np. czynsz najmu. Rachunek ekono-
miczny jest tutaj oczywisty – zamiast amortyzować czyjeś
mieszkanie, lepiej zacząć „przymusowo” oszczędzać
na własne cztery ściany, docelowo stając się pełnopraw-
nym właścicielem lokalu mieszkalnego.

Ludzie młodzi stanowią obecnie podstawową grupą od-
biorców kredytów hipotecznych oferowanych przez banki.
W tej grupie klientów zainteresowanie promocjami i liczba
podpisywanych umów systematycznie rośnie. Największe
znaczenie zyskują korzyści odnoszone poprzez – z jednej
strony – uniknięcie kosztownego wynajmu, a kolejno miesz-
kanie może być traktowane w kategoriach tezauryzacji war-
tości ekonomicznej oszczędności bieżących i przyszłych. Po-
mimo, że w pierwszej kolejności osoby badane podkreślają
konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, jedno-
cześnie pośrednio dostrzegają również wymiar inwestycyjny
wobec trendu wzrostu cen i wartości rynkowej nieruchomo-
ści. Celem przeprowadzonego badania ankietowego było
uzyskanie odpowiedzi na pytania o preferencje młodych
osób, głównie absolwentów i studentów uczelni wyższych,
co do ich planów inwestycyjnych na rynku mieszkaniowym.
Prezentowane wyniki zawierają omówienie najistotniejszych
tez potwierdzonych przez przeprowadzone badanie.

PROFIL BADANYCH

Badanie ankietowe przeprowadzono dbając o jego rze-
telność i staranność, wśród 612. osób za pośrednictwem in-
ternetu i ankiet wśród uczestników konferencji „Mieszkanie
dla absolwenta i studenta”. Ponad 90% uczestników bada-
nia stanowili studenci, studenci pracujący lub pracujący ab-
solwenci. Przeciętny wiek respondentów zawierał się
w przedziale 18-27 lat. Blisko 40% badanych obecnie wy-
najmuje mieszkanie, niecałe 20% mieszka w akademiku,
a ponad 20% z rodzicami. Plany zakupu mieszkania zwią-
zane są głównie z poszukiwaniem alternatywy dla wynaj-
mu oraz usamodzielnianiem się. Relatywnie duży odsetek

osób posiadało już własne mieszkanie, a mimo to wyraża-
ły one zainteresowanie zakupem kolejnego, bądź nowego
mieszkania. 

KIEDY, ZA ILE I W JAKIM CELU CHCÑ KUPIå

Ponad 80% ankietowanych deklaruje chęć zakupu miesz-
kania w ciągu najbliższych pięciu lat. Zakup ten będzie fi-
nansowany za pomocą kredytu. Tylko niecałe 20% kupują-
cych skorzysta z innej formy finansowania (np. oszczędno-
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ści rodziny). Wśród młodych ludzi największym popytem
cieszą się mieszkania w przedziale cenowym 100-150 ty-
sięcy (42% badanych) i mniej więcej podobny poziom (po-
nad 20%) w przedziałach poniżej 100 tysięcy oraz 150-
200 tysięcy. Celem zakupu mieszkania jest najczęściej po-
trzeba posiadania mieszkania docelowego. Jednak po-
nad 20% rozważa jego zamianę w przeciągu kilku najbliż-
szych lat i blisko 25% planuje częściowo mieszkanie wynaj-
mować. Zakupem mieszkania tylko na wynajem zaintereso-
wanie wyraziło zaledwie 3% respondentów. 

JAKIE MIESZKANIE

Zainteresowani kupnem mieszkania w ciągu najbliż-
szych 5. lat wypełnili też część ankiety poświęconą tech-
nicznym aspektom. Najbardziej pożądany przez nich lokal
powinien mieć metraż na poziomie 30-50 m2 (50% bada-
nych), bądź 50-70 m2 (ponad 40%). Biorąc pod uwagę
wcześniejsze dane o kwotach przeznaczanych na zakup,
badani planują wydać na mieszkanie kwotę w okolicach 3
tysięcy zł za metr kw. Obecnie średnia cena mieszkania we
Wrocławiu to kwota ponad 4 tysięcy za metr kw., co może
negatywnie weryfikować plany zakupowe poprzez obniże-

nie dostępnego metrażu lub konieczność uzyskania wyż-
szej zdolności kredytowej, a także wydłużenia okresu spła-
ty. Większość ankietowanych poszukuje mieszkań dwu,
bądź trzypokojowych. Mieszkaniami na rynku wtórnym za-
interesowanych jest ponad 40% badanych.

Podstawowe kryteria, które brane są pod uwagę przy wy-
borze mieszkania, to cena i lokalizacja. Istotne są również: roz-
kład mieszkania, jego metraż, a także połączenia komunika-
cyjne. Wskazywane były też takie czynniki, jak możliwość za-
kupu miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej i podłącze-
nie internetu, okolica, kondygnacja czy deweloper. W tym py-
taniu respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpo-
wiedź. W wynikach uwzględniono najczęściej powtarzające
się wskazania. Wykres ilustruje wybory badanych.

WIEDZA FINANSOWA PRZYSZ¸YCH 
KREDYTOBIORCÓW

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało pod koniec
marca 2006 roku, kiedy to znane i szeroko komentowane
były już propozycje wprowadzenia ograniczeń w udziela-
niu kredytów walutowych przygotowane przez Komisję
Nadzoru Bankowego w postaci Rekomendacji S. Mimo to
nadal ponad 50% badanych planuje zaciągnąć kredyt we
frankach szwajcarskich. Jednakże procent osób myślących
o kredytach w złotówkach był niewiele niższy. Wśród ba-
danych to ponad 40%. Powodem mogą być zarówno tanie-
jące kredyty w rodzimej walucie, jak i większa świadomość
ryzyka walutowego, czy powoli zmniejszająca się opłacal-
ność kredytowania we frankach szwajcarskich w porówna-
niu z poziomem kosztu kredytów złotowych. Nadal jednak
potencjalni klienci banków nie czują się pewnie jeżeli cho-
dzi o wybór konkretnej oferty kredytów hipotecznych.
Aż 67% opisuje swoją wiedzę na ten temat jako słabą. Tyl-
ko niespełna 5% odpowiedziało, że ma bardzo dobrą. 

Duże zainteresowanie chociażby konferencją „Mieszkanie
dla studenta i absolwenta” świadczy o tym, że młode osoby
chcą być świadome swoich wyborów i możliwości, jakie ofe-
ruje im rynek. Otwartą jednak kwestią pozostaje, czy banki bę-
dą w stanie przekuć to zainteresowanie w decyzje zakupowe.
Komunikacja pomiędzy potencjalnymi klientami i bankami sta-
je się więc elementem kluczowym dla powodzenia banku
w tym coraz bardziej konkurencyjnym segmencie rynku.

Oceniając potencjalną zdolność kredytową deklarowa-
ną przez ankietowanych, można stwierdzić, że była ona
adekwatna do planów zakupowych i wystarczająca
do ich realizacji. Oznacza to, że popyt potencjalny bar-
dzo łatwo może przekształcić się w realny. Wzrost zainte-
resowania ofertą deweloperów potwierdza takie wnioski,
a także skłania do konkluzji, że przy względnej sztywno-
ści podaży na rynku, zjawisko to nieuchronnie będzie pro-
wadzić do wzrostu przeciętnej ceny mieszkania. Ankieto-
wani swoje możliwości miesięcznej spłaty kredytów oce-
niają najczęściej na poziomie 400-500 zł – blisko 40%
badanych, bądź 600-800 zł – blisko 30%. Jest też rela-
tywnie duża grupa osób, które nie potrafią określić, jak du-
żą ratę są w stanie spłacać.
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ZNAJOMOÂå OFERTY BANKOWEJ

Zdaniem osób, które wypełniły ankiety, bankiem z najlep-
szą ofertą okazał się być Bank Zachodni WBK, który w tym
czasie intensywnie promował swoją ofertę, co prawdopo-
dobnie miało wpływ na odpowiedzi. Kolejne banki wskaza-
ne jako znane i posiadające dobrą ofertę kredytów hipo-
tecznych, to kolejno: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank BPH
czy mBank (tab. 1). Informacje nt. oferty banków ankietowa-
ni poszerzać będą głównie za pomocą internetu (50%
wskazań) i bezpośrednio w oddziałach banków (31% wska-
zań). Relatywnie duży udział w wyborze oferty mają dorad-
cy finansowi – aż 14% badanych u nich poszuka informacji. 

Liczba wskazań internetu pozwala wysnuć wniosek, że
banki powinny w docieraniu do klientów młodszego poko-
lenia zwrócić szczególnie baczną uwagę na promocję
oraz dostępność oferty poprzez sieć. Duży udział w tym ka-
nale dystrybucji w przyszłości mogą posiadać również spe-
cjalistyczne platformy internetowe (np. Bankier. pl S.A.), któ-
re, łącząc doradztwo finansowe z internetowymi narzędzia-
mi wyboru i zakupu oferty, stają się szczególnie atrakcyjne
dla młodych osób, niejako naturalnie preferujących interne-
towe kanały pozyskiwania informacji i dystrybucji. 

Rozpoznawalność oferty bankowej uzależniona jest
przede wszystkim od znajomości marki. Nie bez znaczenia
pozostają oferty promocyjne oraz kampanie reklamowe.
Przekonanie o wyższości danej oferty zwykle jednak nie
jest przez klientów poparte wskazaniami przyczyn ewentu-
alnej przewagi danej oferty. Wpływ na to może mieć brak
odpowiedniej wiedzy i nieznajomość istoty produktów fi-
nansowych. Potwierdza to niską świadomość ekonomiczną,
ale jest również wskazówką dla kształtowania systemów
oceny ofert kredytowych oraz szansą dla rozwoju doradz-
twa finansowego na tym rynku. 

Wnioski na przyszłość:
■ Parametry istotne i postrzegane z punktu widzenia klien-

tów brane przy ocenie oferty. 
■ Źródła wiedzy o ofercie bankowej. ■
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Tab. 1. Wskazania ankietowanych banków mających najbar-
dziej atrakcyjną ofertę z ich punktu widzenia.

BZ WBK 22,79%

PKO BP 15,41%

Pekao S.A. 3,77%

GE Money 3,11%

BPH 9,02%

DomBank 3,11%

Santander Consumer Bank 1,31%

ING Bank Śląski 9,34%

Millenium 4,10%

mBank 7,05%

DeutscheBank 1,15%

MultiBank 3,28%

Raiffeisen BANK 0,98%

Fortis 0,33%

Bank Pocztowy 0,98%

Inny 14,26%

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Mi´dzywydzia∏owego Ko∏a Na-
ukowego Bankier, zebranych podczas badaƒ ankietowych przeprowadzonych we

Wroc∏awiu, marzec 2006. 

Przepisy:

1 Ankieta została przeprowadzona w ramach badań własnych Międzywydziałowego Koła Naukowego Bankowości Bankier przy Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu, www.bankier.ae.wroc.pl


