
D la potrzeb niniejszego artykułu przyjęta została de-
finicja rynku nieruchomości sformułowana przez
Leszka Kałkowskiego:

„Rynek nieruchomości to pewna struktura obejmująca
ukształtowany zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych
uczestników procesów oferowania i wymiany nieruchomo-
ści, polegających na przekazywaniu praw własności i/lub
praw do korzystania z nieruchomości oraz warunków,
w których realizowane są te procesy. Zbiór uczestników ryn-
ku nieruchomości tworzą podmioty wymiany charakteryzu-
jące się specyficznymi cechami: przedmioty wymiany, insty-
tucje i elementy rynku.”1

Przytoczona definicja odnosi się ogólnie do pojęcia rynku
nieruchomości. Zasadniczą jego częścią, oprócz nieruchomo-
ści komercyjnych, jest rynek nieruchomości mieszkaniowych. 

Jak wskazuje definicja, rynek nieruchomości jest zbiorem
elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i na siebie
oddziałujących, a do tego wchodzących we wzajemne re-
akcje z pozostałymi podmiotami. Ta wzajemna zależność
jest przyczyną jego nierównomiernego rozwoju oraz okre-
ślonej podatności na zmiany zachodzące w samym sekto-
rze, jak również w gospodarce w skali makro.

Rynek nieruchomości należy też do najbardziej kapitało-
chłonnych rynków w gospodarce, dlatego znajomość czyn-
ników o istotnym znaczeniu dla jego rozwoju daje nam rów-
nież wiedzę o finansowaniu tego rynku.

Do grupy czynników o zasadniczym znaczeniu dla roz-
woju rynków nieruchomości mieszkaniowych zalicza się:
■ czynniki makroekonomiczne
■ popyt na mieszkania
■ podaż i stan zasobów mieszkaniowych
■ finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości mieszka-

niowych.
Czynniki makroekonomiczne dotyczą takich kwestii, jak

produkt krajowy brutto, poziom inflacji, koniunktura gospo-
darcza, aktywność i obsługa rynku nieruchomości.

Rok 2004 był dla Polski rokiem przechodzenia w fazę
ożywienia cyklu gospodarczego, co zaowocowało
znacznie szybszym tempem rozwoju niż w latach poprzed-
nich. Pierwsza połowa 2004 roku przyniosła wzrost PKB
na poziomie przekraczającym 6%, co było najwyższym
wynikiem od 1997 roku. Ostatecznie na koniec 2004 roku
poziom PKB utrzymał się na poziomie 4%. Tym samym
średnioroczna wartość PKB ukształtowała się na pozio-
mie 5,4%. Poziom kształtowania się PKB w Polsce zilustro-
wany został na rysunku 1.

Kolejnym, oprócz PKB, czynnikiem makroekonomicznym
o znaczącym wpływie na rynek nieruchomości, jest inflacja.
Na rysunku 2 przedstawiony został poziom inflacji w Polsce
w ciągu ostatnich 10. lat.

Ogólnie rzecz ujmując, mieliśmy do czynienia z tendencją
spadkową. W analizowanej dekadzie najniższy poziom in-
flacji zanotowano w roku 2003, kiedy wyniósł on niespeł-
na 1%. W 2004 r., głównie w związku z przystąpieniem
do UE, poziom cen większości towarów wzrósł i inflacja
na koniec 2004 roku ukształtowała się na poziomie 3,5%.
W pierwszej połowie 2005 r., mimo wysokiej ceny ropy naf-
towej na rynkach światowych, występowało powolne obni-
żanie się średniookresowego wskaźnika inflacji, który
w czerwcu wyniósł 3%, a więc był o pół punktu procentowe-
go niższy w stosunku do roku poprzedniego2. Wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od stycznia do lip-
ca był znacznie niższy w porównaniu z rokiem 2004 r.
W kształtowaniu się inflacji w Polsce dużą rolę odgrywają ce-
ny żywności, koszty utrzymania mieszkania oraz koszty trans-
portu. Stanowią one blisko 57% całego koszyka kosztów.3
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Rysunek 1. Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2003-2005.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podst: www.nbp.pl 
– Raport o stabilnoÊci systemu finansowego 2004 r. orazwww. nbp. pl 

– Sytuacja finansowa banków w pierwszym pó∏roczu 2004 r. synteza; zob. równ.:
Warszawski Instytut BankowoÊci, Banki 2004

– Raport o sytuacji ekonomicznej banków, str. 31 oraz www.nbp.pl 
– Informacja wst´pna nr 6/2005. 
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Trzecim z czynników makroekonomicznych przyjętych
do analizy jest stopa bezrobocia. Poziom kształtowania się
tego wskaźnika przedstawia rysunek 3.

Z analizy danych przedstawionych na rysunku 3 wyraźnie
widać, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową.
W początkowej fazie omawianej dekady liczba Polaków
bez pracy wahała się od 10 do 15% czynnych zawodowo
obywateli, natomiast w drugiej części dekady wskaźnik ten
wzrósł i od trzech lat, z niewielkimi odchyleniami, oscyluje
wokół 20%4. Zadawalającym objawem w strukturze zatrud-
nienia jest wyhamowanie dynamiki wzrostu bezrobocia
w ostatnim czasie, co w dużej mierze jest efektem wyższej
dynamiki gospodarki. Utrzymywanie się stopy bezrobocia
na stosunkowo wysokim poziomie, jak również wysoki sto-
pień zagrożenia utratą pracy przekłada się na zaostrzenie
polityki kredytowej banków. Ma również odzwierciedlenie
w zachowaniach potencjalnych nabywców mieszkań i do-
mów, i to nie tylko za pożyczone z banków pieniądze.
W dużej mierze ograniczać będą oni inwestycje długotermi-
nowe i nadal dominować będzie współzamieszkiwanie go-
spodarstw domowych.

W każdym kraju o gospodarce rynkowej rynek mieszka-
niowy odgrywa dominującą rolę ekonomiczną; przede
wszystkim akumuluje znaczną liczbę ogółu zatrudnionych,
tworzy PKB, jest miejscem lokowania nadwyżek finansowych
oraz umożliwia reinwestowanie środków. Nie ulega zatem
wątpliwości, że poziom rozwoju rynku mieszkaniowego wa-
runkuje rozwój gospodarki jako całości. Sama zaś gospo-
darka nie pozostaje bez wpływu na rynek mieszkaniowy.

Takie uwarunkowania, jak utrzymanie wzrostu PKB na po-
ziomie około 4-5 % rocznie, spadająca inflacja, spadek
bezrobocia i wzrost dochodów realnych społeczeństwa
spowodują wzrost popytu na mieszkania zarówno na rynku
pierwotnym, jak i wtórnym. Dodatkowym efektem wskaza-
nych tendencji w otoczeniu ekonomicznym będzie również
wzrost zamożności społeczeństwa, a w ślad za tym idący
rozwój rynku kapitałowego i inwestycji w nieruchomości5.

O pozytywnym znaczeniu dla rozwoju rynku nieruchomo-
ści mieszkaniowych czynników makroekonomicznych nie
trzeba nikogo przekonywać, ale warto wskazać również in-
ne tendencje będące wynikiem czy też konsekwencją pozy-
tywnego oddziaływania ww. czynników. Poprawa warun-
ków życiowych, wzrost dochodów społeczeństwa znajduje
odzwierciedlenie w zmianach światopoglądowych i środo-
wiskowych ludności, coraz większą rolę zaczynają odgry-
wać czynniki wyższego rzędu jak moda, styl życia, indywi-
dualne preferencje. Jak wykazują dane, im większy dochód,
tym proporcjonalnie więcej wydajemy na mieszkanie i to za-
równo w odniesieniu makro, jak i mikroekonomicznym.
Wzrost dochodów bezpośrednio przekłada się na chęć po-
prawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych konsu-
mentów. Rosnąca konsumpcja spotyka się z potrzebą zmia-
ny pracy, przeniesienia się na obszary bardziej rozwinięte
gospodarczo o bogatszej infrastrukturze. Ważnym elemen-
tem jest wysoki poziom korelacji pomiędzy rynkiem mieszka-
niowym a rynkiem pracy. Źle działający rynek mieszkaniowy
utrudnia przepływ siły roboczej z terenów o wysokim bezro-
bociu na tereny rozwojowe.6

Rynek mieszkaniowy jest silnie powiązany z rynkami komple-
mentarnymi, w tym przede wszystkim z rynkami czynników pro-
dukcji. Zatem podstawowym zadaniem polityki ekonomicznej
powinien być rozwój inwestycji mieszkaniowych, które prowa-
dzić będą zarówno do wzrostu liczby mieszkań, ale i do akty-
wizacji pozostałych branż i gałęzi gospodarki. Budownictwo
ma duże możliwości w kreowaniu nowych miejsc pracy (czę-
sto w opracowaniach podkreśla się, że obecny poziom bez-
robocia w Polsce jest efektem dekoniunktury w budownictwie).

Kolejną grupę czynników o zasadniczym znaczeniu dla
rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych można okre-
ślić ogólnie jako czynniki demograficzne.

Zmiany demograficzne, jakie zachodzą i w najbliższym
czasie będą zachodzić w Polsce, mają znaczenie dla roz-
woju gospodarki, w tym rynku nieruchomości mieszkanio-
wych, a co za tym idzie, również znacznie odbiją się
na funkcjonowaniu rynku finansowego.

Podstawowe znaczenie będą miały przede wszystkim ta-
kie zjawiska, jak:
■ spadek dzietności
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Rysunek 2. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
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Rysunek 3. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1995-2005.
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■ wydłużenie się przeciętnego czasu życia
■ przesuwanie się wyż demograficznych.7

Spadek dzietności, wydłużenie się przeciętnego czasu
życia to przede wszystkim efekt transformacji gospodarczej,
jaka dokonała się w naszym kraju po roku 1990, jak rów-
nież przejęcia wzorców z Europy Zachodniej, w tym zmia-
na mentalności społeczeństwa, w dużej mierze uwarunko-
wanej nową sytuacją społeczno-gospodarczą.

Przesuwanie się wyży demograficznych to efekt rozwoju
polskiego społeczeństwa od czasów powojennych. Pierw-
szy wyż demograficzny w powojennej Polsce datuje się
na lata 1950-1960. Grupę tę tworzą dzisiejsi 40–50-latko-
wie. Drugi wyż demograficzny przypada na lata 70-80. Są
to dzieci osób z pierwszego wyżu demograficznego. La-
ta 90. ubiegłego stulecia to czas przemian społeczno-go-
spodarczych w Polsce, których efektem, poza zmianami eko-
nomicznymi, społecznymi i politycznymi, był głównie spadek
dzietności Polaków. O ile do tej pory szczyciliśmy się mia-
nem społeczeństwa młodych, to z prognoz wynika, że za kil-
kanaście lat spotka nas to samo, co kraje Europy Zachodniej,
czyli stopniowe starzenie się społeczeństwa.

Zmiana struktury wiekowej społeczeństwa niesie wiele kon-
sekwencji w sferze gospodarki i finansów państwa. Z analizy
projekcji danych dotyczących rozwoju ludności w Polsce,
opracowanej przez GUS na najbliższe ćwierćwiecze wyni-
ka, że liczba osób w wieku produkcyjnym przypadających
na osobę w wieku emerytalnym spadnie o 50%, a liczba
dzieci nawet o 65%.8 Zmianie ulega także struktura gospo-
darstw domowych, w tym głównie ich liczebność. Dotychcza-
sowy model 2+2 (zapewniający wymianę pokoleń), zastę-
powany jest przez gospodarstwa jedno i dwuosobowe.

Dla porównania, w tabeli 1 zamieszczono dane doty-
czące zmiany populacji i wielkości gospodarstw domo-
wych w wybranych państwach Europy.

Zmiana struktury wiekowej ludności, jak również zmiany
w gospodarce i światopoglądzie ludności ma odbicie rów-
nież w zjawisku migracji. Przyczyny migracji ludności zarów-
no na świecie, jak i w Polsce, są te same i mają charakter
społeczny, gospodarczy i kulturowy. W większości sytuacji
migracja jest spowodowana poszukiwaniem pracy. W co-
raz większym stopniu wyludniają się tereny wschodniej Pol-
ski, wzrasta zaludnienie dużych miast, głównie terenów,
gdzie zlokalizowane są zakłady pracy. Wzrost migracji lud-
ności w wieku produkcyjnym generuje popyt na mieszkania
małe, głównie na wynajem, co zapewnia większą mobil-
ność zarobkową ludności.

Zaobserwować można tutaj swoisty efekt „domina”:
wzrastająca liczba transakcji kupna nowych mieszkań po-
woduje wzrost liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych
do obrotu na rynku wtórnym. Sytuacja ta stanowi potwier-
dzenie dwóch ogólnych tendencji: po pierwsze, dostoso-
wanie wielkości mieszkania do etapu rozwoju rodziny oraz
po drugie – mobilność zarobkową.

Jak wykazuje analiza demograficzna społeczeństwa pol-
skiego, w tym głównie malejący przyrost demograficzny 
i zmiana struktury gospodarstw domowych, w najbliższych
latach będziemy mieli do czynienia z malejącą presją de-
mograficzną. Kiedy dodamy jeszcze do tego płynność ryn-
ku mieszkaniowego, można oczekiwać pozytywnych
zmian w realokacji zasobu odpowiednio do potrzeb oraz
odnowie technicznej zasobu9.

W tabeli 2 zamieszczono dane ilustrujące prognozę
zmian ludności i gospodarstw domowych w Polsce.

Podaż i stan zasobów mieszkaniowych to kolejny z czyn-
ników wpływający na rozwój rynku nieruchomości mieszka-
niowych. Swoim zasięgiem obejmuje on zarówno bieżącą
wielkość zasobów mieszkaniowych, jak również perspekty-
wę ich zmian w przyszłości, w tym z uwzględnieniem rze-
czywistego i potencjalnego popytu.

Popyt potencjalny statystycznie definiowany jest jako róż-
nica między liczbą gospodarstw domowych i liczbą miesz-
kań. W odróżnieniu do popytu potencjalnego, popyt rze-
czywisty uzależniony jest od czynników ekonomiczno-spo-
łeczno-gospodarczych. 

Określenie zapotrzebowania mieszkaniowego w Polsce
ma istotne znacznie z perspektywy rozwoju kredytowania
hipotecznego budownictwa mieszkaniowego, jak również
z perspektywy realizowanej polityki mieszkaniowej.
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Tabela 1. Zmiana populacji i wielkości 
gospodarstw domowych w wybranych państwach Europy.

Państwa Wzrost Liczebność Liczebność 
populacji gosp. gosp.
w latach domowych domowych

1980-2004 w 1980 roku w 2003 roku 

Austria 7,2 2,8 2,4
Belgia 5,5 2,7 2,4
Czechy -1,0 2,7 –
Dania 5,4 2,5 2,2
Francja 11,5 2,7 –
Niemcy 5,6 2,5 2,1
Grecja 15,3 3,1 –
Węgry -5,5 2,8 –
Irlandia 18,6 3,7 2,9
Włochy 1,9 3,0 2,6
Holandia 15,4 2,8 2,3
Polska 7,9 3,1 2,8
Portugalia 7,9 3,3 –
Słowacja 8,4 3,0 –
Hiszpania 10,0 3,5 2,9
Szwecja 8,1 2,3 1,9
Wlk. Brytania 5,7 2,7 –
EU 25 6,8

èród∏o: www.iut.nu/eu/housing/statustics Housing statistic in European Union 2004.

Tabela 2. Prognoza zmian liczby ludności i struktury 
gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2020.

Wyszczególnienie 2005 r. 2010 r. 2015 r. 2020 r. 2030 r.

Liczba ludności 
ogółem (w tys.) 38123 37899 37625 37228 35692
Liczba gospodarstw 
domowych (w tys.) 13855 14600 15079 15259 15186
Przyrost gospodarstw 
domowych ogółem 1088 745 479 180 -73
Przeciętna liczba osób 
na gospodarstwo 
ogółem 2,66 2,50 2,44 2,42 2,29

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie: 
Prognoza gospodarstw domowych na lata 2003-2030; www.stat.gov.pl
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Według różnych źródeł wielkość deficytu mieszkań w Pol-
sce szacuje się od 1,5 do 1,6-1,7 mln. Dodatkowo blisko 7
mln mieszkań wymaga remontów. O ile w krajach najszybciej
rozwijających się udaje się oddać do użytku około 10-15
mieszkań na 1000 ludności, to w Polsce jest to zaledwie 4,3
mieszkania. Na bardzo niekorzystnym poziomie utrzymuje się
również wskaźnik stopy remontów. Jego wartość nie przekra-
cza 0,6% kosztów odtworzenia, co powoduje zastój w doko-
nywaniu kapitalnych remontów, jak również w rozbiórce zde-
kapitalizowanych zasobów mieszkaniowych.10

O zasobach mieszkaniowych decyduje nie tylko bieżący
poziom nowo budowanych mieszkań, ale również stan już
istniejących. Według danych z ostatniego spisu powszech-
nego wynika, że stosunek liczby ludności mieszkającej
w warunkach dobrych i bardzo dobrych jest prawie równy
liczbie ludności mieszkającej w warunkach określanych ja-
ko złe i bardzo złe i wynosi odpowiednio 33,6% do 35,5%.
Pozostałe 30,5% to ludność zamieszkująca w warunkach
dostatecznych. Na warunki zamieszkania ludności w dużej
mierze wpływ ma wiek zabudowy mieszkalnej. W Polsce
w dalszym ciągu przeważają budynki powstałe
przed 1978 rokiem. Szacuje się, że jest ich około 68,4%.
Budynki wybudowane przed 1945 rokiem stanowią bli-
sko 1/3 tego zasobu. Wielkość budownictwa nowego, po-
wstałego po 1979 roku, to zaledwie 30% ogółu zasobów
mieszkaniowych w Polsce11. Postępujący proces dekapitali-
zacji zasobów mieszkaniowych i malejący przyrost demo-
graficzny, zmiana struktury gospodarstw domowych, to ele-
menty, które w połączeniu z płynnością rynku mieszkanio-
wego stworzą podstawy do realokacji zasobu odpowied-
nio do potrzeb. Należy jednak dodać, że konieczne jest
jednocześnie zmniejszenie wszelkich reglamentacji i ograni-
czeń stosowanych w celu ochrony wybranych uczestników
rynku. O rozwoju budownictwa mieszkaniowego decyduje
nie tylko popyt na mieszkania, ale również podaż. Podaż
mieszkań należy rozpatrywać od strony inwestorów, jak
również czynników decydujących o rozwoju infrastruktury
komunalnej, w tym głównie podaży terenów pod budow-
nictwo mieszkaniowe – stąd konieczne jest opracowywanie
planów zagospodarowania przestrzennego. 

Cechą charakterystyczną dla polskiego rynku mieszka-
niowego jest jego nierównomierny rozwój. Wzrost następu-
je głównie na terenach silnych gospodarczo, o dobrze
przygotowanej infrastrukturze.

Jest to jeden z najistotniejszych argumentów przemawia-
jących za opracowywaniem planów zagospodarowania
przestrzennego, jak również rozwojem infrastruktury pod bu-
downictwo mieszkaniowe i nie tylko. Plany zagospodaro-
wania przestrzennego zapewniają stabilność i przewidy-
walność, co przekłada się na wzrost inwestycji na rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. 

Zmiana w strukturze inwestorskiej w zakresie budownictwa
miała miejsce w Polsce po roku 1990. Wtedy, oprócz spół-
dzielni mieszkaniowych oraz powoli rozwijającego się bu-
downictwa mieszkaniowego indywidualnego, pojawili się
deweloperzy, następnie towarzystwa budownictwa społecz-
nego. Polskie budownictwo przeszło swego rodzaju rewolu-

cję, zmianie ulegały stosunki własnościowe mieszkań, ale
również zachodziły one w formach zapotrzebowania
na środki finansowe.

Mieszkanie jest dobrem o dużej wartości, ale też dużej
kapitałochłonności. Ponadto w Polsce postrzegane zawsze
było i nadal jeszcze jest jako dobro o szczególnym znacze-
niu. Mieszkanie jest dobrem drogim i tylko nielicznych stać
na to, aby budowę czy też kupno nowego domu/mieszka-
nia sfinansować ze środków własnych. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że za średnią pensję w Polsce moż-
na nabyć zaledwie 0,6 metra kwadratowego powierzchni
mieszkania, gdy, dla porównania, w Europie Zachodniej
od 3 do 7-krotnie większą powierzchnię. Nie można jed-
nak takiej sytuacji określać mianem klęski mieszkaniowej. Ist-
niejąca dysproporcja w porównaniu do innych krajów UE to
w przeważającej mierze efekt opóźnień cywilizacyjnych.
Możliwości poprawy istniejącego stanu są realne w per-
spektywie kilkunastu lat pod warunkiem, że uda nam się
stworzyć tzw. mieszkaniowy model konsumpcyjny. Model
ten oparty jest na tradycyjnym postrzeganiu mieszkania ja-
ko dobra o szczególnym znaczeniu, ale też dobra drogie-
go wymagającego wyrzeczeń. 

Zmiany w systemie finansowania budownictwa mieszkanio-
wego w Polsce są wynikiem przede wszystkim transformacji
gospodarczej, która stworzyła podwaliny pod rozwój systemu
bankowości hipotecznej. System ten, tak potrzebny w Polsce,
nadal nie jest w pełni wykorzystany. Obecnie przeciętny po-
ziom finansowania kredytem hipotecznym wartości nowo bu-
dowanych mieszkań wynosi około 50%, gdy, dla porównania,
w krajach wysoko rozwiniętych sięga nawet 80%. Biorąc
pod uwagę wskaźnik udziału portfela kredytowego w relacji
do PKB, kształtuje się on w Polsce na poziomie zaledwie 4%
i jest najniższy nawet wśród państw o porównywalnym PKB12.

Wprowadzenie nowego produktu, nowego rozwiąza-
nia, nowej instytucji na rynek wymaga wszechstronnej ana-
lizy wszystkich aspektów, zarówno prawnych, jak również
ekonomicznych. Podobnie jest w przypadku bankowości hi-
potecznej. W tym konkretnym przypadku najistotniejszym
elementem jest analiza popytu na kredyt hipoteczny,
a po drugie – analiza popytu na listy zastawne. 

Popyt na kredyty hipoteczne stanowi źródło a zarazem
przyczynę rozwoju rynku finansowania nieruchomości.
W dużej mierze zdeterminowany jest zapotrzebowaniem
na finansowanie przede wszystkim inwestycji i remontów
nieruchomości mieszkaniowych, a w dalszej kolejności – in-
westycji przemysłowych, komercyjnych.

Cechą charakterystyczną, co często podkreśla się w literatu-
rze tematu, jest zaspokojenie popytu na kredyt oraz stymulowa-
nie jego wzrostu. W dużej mierze można to osiągnąć zwięk-
szając dostępność kredytu nie tylko poprzez poprawę oferty
i wzrost konkurencyjności, ale przede wszystkim dywersyfikację
form finansowania kredytu na rynku pierwotnym i wtórnym.13

Rynek pierwotny obejmuje swoim zasięgiem proces kre-
dytowania, wtórny natomiast dostarcza źródeł finansowa-
nia kredytów.

Należy podkreślić, że przy tworzeniu organizacji oraz
zasad funkcjonowania systemu finansowania nieruchomości



na danym rynku lokalnym, trzeba uwzględnić przede
wszystkim analizę potrzeb i preferencji klienta. Analizę ta-
kich potrzeb należy prowadzić zawsze z perspektywy pro-
filu realizacji potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizycz-
ne. Wiedza o kolejnych etapach dochodzenia klienta
do momentu realizacji swoich potrzeb mieszkaniowych,

z uwzględnieniem jego obecnego statusu, stanowi podsta-
wę stworzenia, a następnie dostarczenia takiemu klientowi
odpowiednich rozwiązań w postaci produktów i usług.
W taki sposób można opracować optymalne rozwiązania
w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku finansowania
nieruchomości mieszkaniowych. ■
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