
 1. Liczba nowo podpisanych umów o kredyt kwartalnie  
w okresie II kw. 2015 r. – II kw. 2016 r.

 2. Wartość nowo podpisanych umów o kredyt kwartalnie  
w okresie II kw. 2015 r.– II kw. 2016 r. (mld zł)
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Rynek mieszkaniowy 
w największych aglo-
meracjach pozostaje 
w stanie równowagi, 

jednak obserwacja cen transak-
cyjnych mieszkań w długim okre-
sie wskazuje na niewielki trend 
wzrostowy. 

Istotne wzrosty
Według danych pochodzących 
z raportu AMRON-SARFiN, w II 
kw. br. banki udzieliły ponad 
49 tys. kredytów mieszkanio-
wych o wartości przekraczają-
cej 10,6 mld zł. To odpowied-
nio o 5,62% i 5,46% więcej niż 
w II kw. 2015  r. Wyniki odno-
towane w całym I półroczu br. 
również pokazują wzrost w rela-
cji do wyników pierwszego pół-
rocza roku ubiegłego – o 5,84% 
w przypadku liczby nowo udzie-
lonych kredytów oraz o 5,27% 
w przypadku ich wartości. Mo-
żemy zatem mówić o stosunko-
wo istotnych wzrostach, za któ-

rymi z jednej strony stoi typowy 
dla naszego rynku efekt sezono-
wości, z drugiej natomiast – za-
powiedzi dotyczące zakończenia 
programu „Mieszkanie dla Mło-
dych” i możliwe dalsze zaostrze-
nia wymogów kredytowych. 
15 marca br. Bank Gospodarstwa 
Krajowego ogłosił wstrzymanie 
przyjmowania wniosków o do-
finansowanie zakupu mieszkań 
z puli przewidzianej na 2016 r., 
która do tego czasu została wy-
czerpana w 95%. W kwietniu, 
maju i czerwcu wnioskowana 
kwota dopłat o środki do wypłaty 

Dobre wyniki 
po II kwartale

Zapowiedź zakończenia programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz typowy dla 
polskiego rynku efekt sezonowości to główne czynniki, które wpłynęły na 
istotnie wyższe wyniki akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w II kw. 
br. Banki udzieliły ponad 49 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 
przekraczającej 10,6 mld zł, czyli odpowiednio o 9,8% i 12,45% więcej niż w I kw.

 1.  Wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych  
w okresie II kw. 2015 r. – II kw. 2016 r.

w roku 2017 wzrosła z 12% do po-
nad 46%, wobec czego już 5 lip-
ca, po przekroczeniu 50% kwoty 
limitu na ten rok, także wstrzy-
mano przyjmowanie wniosków. 
Tak gwałtowny wzrost zaintere-
sowania dopłatami z programu 
MdM niewątpliwie był związa-
ny z ogłoszeniem decyzji o za-
przestaniu jego kontynuacji i jak 
dotąd braku realnej alternatywy 
dla osób liczących na wsparcie 
w zakupie własnego mieszkania. 
Niewykluczone, że wielu wnio-
skujących o dopłaty na 2017 r. 
musiało przyspieszyć realizację 

swoich planów mieszkaniowych, 
aby jeszcze zdążyć wykorzystać 
zabudżetowane środki. 

Rosną kredyty, rośnie wysokość
Na koniec II kw. br. portfel kredy-
tów mieszkaniowych powiększył 
się nominalnie o 13.698 sztuk 
(0,68%) w porównaniu do sta-
nu na koniec poprzedniego kwar-
tału. Na koniec czerwca br. licz-
ba czynnych umów kredytowych 
wzrosła do poziomu 2.027.972. 
Łączna wartość zadłużenia z tytu-
łu kredytów mieszkaniowych wy-
niosła 382,858 mld zł. Oznacza 
to wzrost w analizowanym okre-
sie o 2,35%, czyli o 8,776 mld zł. 
Średnia wartość kredytu mieszka-
niowego udzielonego w rodzimej 
walucie w II kw. 2016 r. wynio-
sła 214.558 zł, czyli w porównaniu 
do poprzedniego kwartału wzro-
sła nominalnie o 6735 zł (3,24%). 
Średnia wartość kredytu deno-
minowanego w walutach obcych 
również wzrosła – o 15.208  zł 

Źródło: ZBP – SARFiN

Źródło: ZBP – SARFiN Źródło: ZBP – SARFiN

okres wartość w mld zł zmiana/ poprzedni  
kwartał = 1 liczba zmiana/ poprzedni  

kwartał = 1

II kw. 2015 10,058 12,03% 46 504  10,28%

III kw. 2015 9,704 3,52% 43 945 5,50%

IV kw. 2015 10,580 9,03% 48 707 10,84%

I kw. 2016 9,433 10,85% 44 735 8,15%

II kw. 2016 10,607 12,45% 49 118 9,80%
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 3. Poziom wykorzystania limitu środków w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” na rok 2017

 2.  Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach  
w okresie II kw. 2015 r. – II kw. 2016 r.
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(czyli 5,16%), osiągając poziom 
309.778 zł. Natomiast przeciętna 
wartość nowo udzielonego kredy-
tu hipotecznego ogółem wynio-
sła 215.931 zł, czyli więcej o 3,43% 
(7152 zł) w stosunku do wartości 
zanotowanej w I kw. br. 
W II kw. br. zanotowano jedy-
nie symboliczne wzrosty mar-
ży i oprocentowania. Przecięt-
na marża kredytu hipotecznego 

wzrosło o 0,02 pkt. proc. w po-
równaniu do marca 2016 r. i na 
koniec badanego kwartału wy-
niosło 3,76%.
W okresie od kwietnia do czerw-
ca 2016 r. udział stolicy w struk-
turze wartościowej nowo udzie-
lonych kredytów hipotecznych 
w odniesieniu do poprzednie-
go kwartału wzrósł po raz kolej-
ny, tym razem o 2,29 pkt. proc. 
i wyniósł 43,27%. Oznacza to, że 
prawie co drugi kredyt na sfinan-
sowanie inwestycji mieszkanio-
wej jest zaciągany w Warszawie 
– jeśli nie w niej samej, to w ota-
czających ją miejscowościach. 
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2014 2015 2016

 2015 2016

 II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.

Warszawa 7 354 7 463 7 339 7 422 7 503

Kraków 5 973 6 044 6 013 6 141 6 279

aglomeracja katowicka 3 127 3 103 3 127 3 172 3 098

Łódź 3 732 3 720 3 742 3 677 3 621

Białystok 4 162 4 174 4 211 4 238 4 338

Wrocław 5 534 5 617 5 563 5 687 5 554

Gdańsk 5 253 5 287 5 343 5 423 5 388

Poznań 5 454 5 502 5 426 5 564 5 429

(w wysokości 300 tys. zł, przy 
poziomie LtV 75%, udzielone-
go na okres 25 lat) w czerwcu 
2016 r. wyniosła 2,05% i była 
wyższa zaledwie o 0,02 pkt. 
proc. od średniej marży noto-
wanej na koniec marca. Stopa 
referencyjna NBP pozostała na 
poziomie 1,50%, a WIBOR 3M 
minimalnie wzrósł – z pozio-
mu 1,67% w marcu do 1,69% 
w czerwcu br., w wyniku czego 
przeciętne oprocentowanie mo-
delowego kredytu hipotecznego 
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 4.  Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w okresie  
I kw. 2011 r. – II kw. 2016 r. w ujęciu kwartalnym

Źródło: AMRON
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Odsetek kredytów udzielonych 
w Biał ymstoku, Szczecinie 
i Łodzi pozostał na poziomie 
z poprzedniego kwartału, a w po-
zostałych spośród badanych lo-
kalizacji zanotowano minimalne 
spadki. Umowy kredytowe podpi-
sane w dziewięciu największych 
polskich aglomeracjach w II kw. 
br. stanowiły 69,47%, co oznacza 
spadek o 0,87 pkt. proc. w porów-
naniu do I kw. br.
Jakość portfela kredytowe-
go w dalszym ciągu utrzymu-
je się na wysokim poziomie. Ja-
kość kredytów mieszkaniowych 
udzielanych w rodzimej walucie 
poprawia się systematycznie od 
początku 2015 r. – w badanym 
kwartale udział złotówkowych 
kredytów z zaległościami w spła-
cie wyniósł 2,63%, czyli o 0,84 
pkt. proc. mniej niż przed rokiem. 
W dużej mierze mamy w tej sytu-
acji do czynienia z efektem staty-
stycznym – ponad 98% kredytów 
mieszkaniowych udzielanych jest 
dziś w złotych i ich zwiększają-
ca się liczba, przy jednoczesnym 
braku pogorszenia w całym port-
felu, powoduje poprawę wskaźni-
ka jakości. Niemniej o jakości no-
wych kredytów w poszczególnych 
rocznikach można z reguły wnio-
skować dopiero po 6–7 latach od 
ich zaciągnięcia. 
W ujęciu rocznym nie zanoto-
wano także zmian jakości port-
feli zarówno we franku szwajcar-
skim (3,61%), jak i w pozostałych 
walutach obcych (1,55%). Ta bar-
dzo dobra jakość kredytów walu-
towych niezmiennie potwierdza 
brak uzasadnienia dla ustawowe-
go, powszechnego przewalutowa-
nia kredytów w CHF.

Deweloperzy nie hamują
Zdaniem dr. Jacka Furgi, preze-
sa zarządu Centrum Prawa Ban-
kowego i Informacji i szefa Cen-
trum AMRON, banki będą w tym 
roku podchodzić ostrożnie do 
nowej akcji kredytowej. – Możli-

we są dalsze zaostrzenia dotyczące 
wymogów kredytowych, gdyż nadal 
nieznana jest skala ewentualnych 
obciążeń kosztami realizacji tzw. 
ustawy spreadowej, złożonej przez 
Prezydenta RP do Sejmu, jak rów-
nież innymi potencjalnymi kosz-
tami powstałymi wskutek niesłab-
nących roszczeń niektórych grup 
frankowiczów. Dlatego też trudno 
oczekiwać, aby całkowity wynik ak-
cji kredytowej w 2016 r. przekroczył 
poziom z roku 2015 – podkreśla.
Deweloperzy zachęceni kolej-
nymi rekordowymi wynikami 
sprzedaży budują natomiast co-
raz więcej. Mimo nieco słabszych 
wyników zanotowanych w maju, 
cały II kw. br. okazał się lepszy 
zarówno w porównaniu do I kw. 
br., jak i do analogicznego okre-
su roku 2015. Według danych 
z sektora deweloperów miesz-
kaniowych II kw. 2016 r. przy-
niósł, w porównaniu z poprzed-

Obserwowany 
wzrost śred niej ceny 
transakcyjnej  
za 1 m2  
od I kw. 2013 r.  
dla wszystkich  
moni torowanych 
lokalizacji mieści się  
w przedziale od 3,79% 
dla Wro cławia  
do 10,13%  
dla Krakowa. 

nim, ponad pięcioprocentowy 
wzrost sprzedaży mieszkań dla 
sześciu największych aglomera-
cji. Na rynku pierwotnym sprze-
dano ponad 14,3 tys. lokali. Trud-
no się więc dziwić nastrojom na 
rynku mieszkaniowym, skutku-
jącym istotnym wzrostem liczby 
wydanych pozwoleń na budowę 
– wzrost o 33% w porównaniu do 
poprzedniego kwartału i o 17% 
w porównaniu do II kw. 2015 r. 
Liczba rozpoczętych budów wzro-
sła odpowiednio o 52% i 7%. Co 
prawda 36.211 lokali oddanych do 
użytkowania w II kw. br. ozna-
cza spadek o 3% w ujęciu kwar-
talnym, jednak w relacji do II kw. 
2015 r. był to wzrost o 12%. 
Utrzymujący się wysoki popyt 
na rynku nieruchomości miesz-
kaniowych w II kw. 2016  r. 
wpłynął na poprawę wyników 
sprzedażowych deweloperów 
i w konsekwencji doprowadził 
do lekkiego wzrostu cen transak-
cyjnych w największych polskich 
miastach. Zanotowano wzrost 
średniej jednostkowej ceny trans-
akcyjnej w trzech spośród ośmiu 
badanym aglomeracji – w Krako-
wie, w Białymstoku oraz w War-
szawie, odpowiednio o 138, 101 
i 81 zł/m2 w porównaniu do po-
przedniego kwartału. W Gdańsku 
przeciętna cena pozostała na po-
ziomie z I kw. br., natomiast w po-
zostałych badanych miastach za-
obserwowano niewielkie spadki, 
największy w Poznaniu – o 134 zł/
m2 i we Wrocławiu – o 133 zł/m2.
Baczna obserwacja cen transak-
cyjnych nieruchomości wskazu-
je wyraźny, choć niewielki, trend 
wzrostowy, typowy dla rynku 
mieszkaniowego w stanie równo-
wagi. Obserwowany wzrost śred-
niej ceny transakcyjnej za 1 m2 od 
I kw. 2013 r. dla wszystkich moni-
torowanych lokalizacji mieści się 
w przedziale od 3,79% dla Wro-
cławia do 10,13% dla Krakowa. 
Zdaniem ekspertów z Centrum 
AMRON, wzrost aktywności in-

westorów budowlanych z jednej 
strony oraz zaostrzanie wymogów 
kredytowych banków z drugiej, 
nie zmieni tej sytuacji w najbliż-
szej perspektywie.
Trudno również oczekiwać ja-
kichś głębszych zmian wywo-
łanych działaniami rządu w ob-
szarze polityki mieszkaniowej. 
Ogłoszony przez rząd „Narodo-
wy Program Mieszkaniowy” jest 
zbyt enigmatyczny, zwłaszcza 
w obszarze refinansowania kre-
dytów hipotecznych. Związek 
Banków Polskich ustosunkował 
się do opublikowanego dokumen-
tu i 27 lipca 2016 r. skierował do 
Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa uwagi i komentarze 
do zaproponowanych rozwiązań. 
Podobnie jak w piśmie skierowa-
nym wcześniej do wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego z uwa-
gami do opublikowanych przez 
Ministerstwo Rozwoju materia-
łów informacyjnych nt. „Planu 
na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju”, wskazano potrzebę uru-
chomienia w Polsce systemu kas 
oszczędnościowo-budowlanych, 
jako efektywnego i zweryfikowa-
nego w wielu krajach i w różnych 
uwarunkowaniach makroeko-
nomicznych systemu budujące-
go skłonność gospodarstw do-
mowych do długoterminowego, 
systematycznego oszczędzania. 
Ta oraz inne propozycje dotyczą-
ce możliwości rozwoju rynku fi-
nansowania nieruchomości bę-
dzie przedmiotem dyskusji i ocen 
w trakcie tegorocznego, XIII Kon-
gresu Finansowania Nierucho-
mości, organizowanego przez 
Komitet ds. Finansowania Nie-
ruchomości ZBP oraz Centrum 
AMRON w dniach 24–25 listopa-
da 2016 r. ▪

Pełna wersja Raportu 
AMRON-SARFiN obejmującego  
II kwartał 2016 r. jest dostępna  
na stronach www.amron.pl oraz  
na stronie Związku Banków Polskich. 




