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Raport: Znaczenie instytucji
wkładu własnego dla rynku
nieruchomości. Rekomendacje
dla Polski.

Punkt wyjścia
Dlaczego rynek kredytów i nieruchomości mieszkaniowych?
1. Udział Polski w europejskim rynku kredytów mieszkaniowych nie jest adekwatny do siły naszej gospodarki i jej
konsumentów. Udział Polski w EU-28 wynosi:
• 7,4% ludności;
• 2,9% PKB;
• 1,4% kredytów mieszkaniowych.
2. Rynek kredytów mieszkaniowych jest słabo rozwinięty:
• Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych do PKB: 20,6% w Polsce vs 42,2% w UE;
• Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych na mieszkańca: 2,8 tys. Euro w Polsce vs 17 tys. Euro w UE.
3. Cele Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to m.in. wzrost oszczędności i zwiększenie dostępności
mieszkań.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych będzie się rozwijał. Kredyty mieszkaniowe stanowią ponad 70% kredytów
Polaków.

Punkt wyjścia
Dlaczego po kryzysie 2008 roku?
1.

Kryzys 2008 roku wywołał szerokie działania na rzecz przywrócenia stabilności sektora finansowego, również
w naszym kraju. Czas na analizę skuteczności i efektywności tych działań z punktu widzenia ryzyka
systemowego, łagodzenia cyklu koniunkturalnego na rynku finansowym i nieruchomości, wpływu na rynek
kredytowy oraz nieruchomości.

2.

Potrzebujemy więcej otwartego i profesjonalnego dialogu pomiędzy regulatorem, rynkiem finansowym
oraz branżą budowlaną. Interesy wąsko rozumiane są rozbieżne, ale na rozwoju zdrowego rynku
mieszkaniowego skorzystają wszyscy.

Dlaczego wkład własny?

1.

Wkład własny był najczęściej stosowanym narzędziem makro-ostrożnościowym po roku 2007.

2.

Może mieć istotny wpływ na zachowania na rynku kredytowym i nieruchomości.

3.

Mamy własne doświadczenia ze stosowaniem tego instrumentu w Polsce.

Dlaczego my?

1. Jeśli nie my to kto?
2. Jeśli nie teraz to kiedy?
3. Jeśli nie dla rozwoju wspólnego to w imię czego?

Raport: Synteza

Raport: Synteza
•

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego zaleciła m.in. powołanie nadzoru makro-ostrożnościowego,
a Rada Europejska przyjęła dyrektywę CRDIV/CRR, określającą m.in. makro-ostrożnościowe instrumenty
zharmonizowane.

•

W Polsce powołano w drodze ustawy Komitet Stabilności Finansowej, oraz wprowadzono odpowiednie instrumenty:
•

Zharmonizowane: m.in. bufor zabezpieczający, bufor ryzyka systemowego, wymogi kapitałowe, wagi ryzyka

•

Nieharmonizowane: m.in. wskaźnik obciążenia bieżących dochodów kosztami obsługi długu (DtI), limit udziału
wysokości kredytu do wartości jego zabezpieczenia (LtV).

•

Wprowadzono „twardy” limit wskaźnika DtI w roku 2010, i zastąpiono go wewnętrznie ustalanym na poziomie banku
w 2013r.

•

Fundusze własne banków wzrosły o ponad 40% w ciągu ostatnich trzech lat.

•

Wprowadzono najpierw „miękkie” wewnętrznie ustalane limity LtV w 2006, a następnie tzw. „twarde” limity LtV w 2013r.

Obecnie LtV < 80%, lub LtV < 90% w przypadku ubezpieczenia 10%.

Synteza

Efekty działań: ryzyko systemowe
Fundusze własne banków 2014-2017

Kredyty przechodzące do wyższych statusów opóźnień w % kredytów będących
w niższych statusach w kolejnych miesiącach lat 2014–2017
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Synteza

Efekty działań: kredyty a wkład własny

Struktura nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wg LtV

Udział kredytów o LtV powyżej 80% w strukturze
udzielonych kredytów mieszkaniowych
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Synteza

Efekty działań: Stabilność cen

Średni poziom cen transakcyjnych na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym
(wg NBP)
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Wkład własny
w wybranych krajach

Raport: Wkład własny w wybranych krajach
• Słowacja:

• udział kredytów o LtV > 90% w strukturze nowo udzielonych kredytów < 10%;
• udział kredytów o LtV > 80% w strukturze nowo udzielonych kredytów < 40%.

• Finlandia:

• LtV < 90%; dla kupujących nieruchomość po raz pierwszy limit wynosi 95%.

• Irlandia

• LtV < 90% dla kupujących po raz pierwszy;
• LtV < 80% dla kupujących kolejne mieszkanie;
• LtV < 70% dla kupujących w celach inwestycyjnych.

• Nowa Zelandia (stopniowe dochodzenie do poniższego rozwiązania):

• udział kredytów o LtV > 80% w strukturze nowo udzielonych kredytów <10% dla zakupu
prywatnego;
• udział kredytów o LtV > 60% w strukturze nowo udzielonych kredytów <5% dla zakupów
inwestycyjnych.

Przykłady wielu krajów wskazują na elastyczne podejście do instrumentu wkładu własnego.

Raport: Wnioski

Raport: Wnioski

Ryzyko systemowe, a wkład własny
•

•

•

Znaczny wzrost wolumenu kredytów mieszkaniowych w powiązaniu ze wzrostem cen nieruchomości
oznaczać może nadchodzące problemy w sektorze nieruchomości. Ryzyko to związane jest ze zjawiskiem
procykliczności działalności sektora finansowego, skutkującym ponadprzeciętnymi wzrostami w zakresie
m.in.:
•

dynamiki wolumenu zadłużenia;

•

poziomu dźwigni finansowej;

•

ryzyka kredytowego w okresie ekspansji.

Instrumenty stabilizujące sytuację na tym rynku oddziałują zarówno na gospodarstwa domowe jak i banki
wpływając na:
•

dobrobyt społeczny;

•

kierunki i wielkość konsumpcji;

•

wielkość i strukturę aktywów banków oraz gospodarstw domowych.

O ile limity LtV pozostają istotnym instrumentem polityki makro-ostrożnościowej w wielu państwach, poziom
nałożonych limitów wykazuje istotne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi rynkami. Co więcej,
rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach różnią się także pod względem elastyczności stosowania,
podmiotów, których dotyczą wprowadzone limity czy też możliwych wyłączeń spod ograniczeń
maksymalnego poziomu LtV.

Raport: Wnioski

Skuteczność wkładu własnego i jego ograniczenia
• Doświadczenia analizowanych rynków wskazują na pozytywny wpływ limitów LtV na wyhamowanie
dynamiki cen na rynku nieruchomości. Zależność tę potwierdza większość przeprowadzonych badań.

• Wprowadzenie ograniczenia w postaci maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika LtV może mieć
pozytywny wpływ na jakość portfela kredytów mieszkaniowych.

• Skuteczność maksymalnych dopuszczalnych wskaźników LtV w stabilizacji sytuacji na rynku
mieszkaniowych zależy od krajowych uwarunkowań regulacyjnych, rynkowych i instytucjonalnych.

Przykład Hiszpanii: pomimo wprowadzenia ograniczeń
w LtV na długo przed kryzysem, nie ograniczono
sprzężenia zwrotnego pomiędzy rynkiem kredytowym
a cenami nieruchomości. Przyczyną tego był fakt, że
większość przedsiębiorstw zajmujących się wyceną
nieruchomości było własnością banków. Tym samym,
wycena nieruchomości była dostosowywana do limitów
i możliwości klienta a nie odzwierciedlała rzeczywistej
wartości nieruchomości.

Raport: Wnioski

Skuteczność wkładu własnego i jego ograniczenia
• Są również inne czynniki ograniczające skuteczność limitów LtV, jako narzędzia
wygładzającego cykl na rynku kredytów mieszkaniowych. Sytuacja taka może mieć
miejsce np.:
• Gdy spadkowi popytu ze strony osób niespełniających warunku wniesienia
minimalnego wkładu własnego będzie towarzyszył wzrost popytu ze strony osób,
które taki wkład własny posiadają.
• Pojawi się znaczny popytu spekulacyjny na rynku nieruchomości mieszkaniowych.
• Nastąpi wzrost zakupu nieruchomości za gotówkę (jak to się obecnie dzieje w
Polsce)
rynek
nieruchomości
traktowany
jako
alternatywa
dla
niskooprocentowanych depozytów.
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Raport: Rekomendacje
Wkład własny, a cel kredytu
•

Zróżnicowanie ryzyka kredytowego wobec gospodarstw domowych biorących kredyt mieszkaniowy na
różne cele (zakup pierwszego mieszkania, zakup mieszkania na cele inwestycyjne) powinno być
uwzględnione przy zasadach konstrukcji wskaźnika LtV.

•

Niższe ryzyko kredytobiorców finansujących zakup pierwszego mieszkania powinno być odzwierciedlone
w wyższym LtV dla takich kredytów (np. LtV o poziomie 100%).

•

Ze względów ostrożnościowych można taką preferencję powiązać z limitem wielkości udzielanego kredytu
(np. 350.000 zł). Takie rozwiązanie otworzyłoby rynek kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych
o niskim ryzyku kredytowym nie stwarzając zwiększonych zagrożeń systemowych.

•

Niższa szkodowość kredytów na pierwsze mieszkanie wynika z faktów:
•

banki dokonują bardziej szczegółowej oceny zdolności kredytowej
zaciągają kredyt mieszkaniowy.

klientów, którzy po raz pierwszy

•

klienci ci nie traktują często pierwszego mieszkania jako docelowego, więc dbają o budowę dobrej
historii zdolności kredytowej na przyszłość.

•

Z kolei klienci kredytów mieszkaniowych w celach inwestycyjnych mają zwykle większy apetyt na ryzyko.

Raport: Rekomendacje

Wkład własny, a ryzyko stóp procentowych
• W przypadku Polski przy ocenie skuteczności stosowania LtV należy brać pod uwagę ryzyko
wzrostu stóp procentowych, jako czynnika destabilizującego prawidłowe funkcjonowanie
rynku nieruchomości i rynku kredytowego.

• W warunkach portfela kredytów mieszkaniowych opartych w kraju w 100% na zmiennej stopie
procentowej można wprowadzić odmienne wielkości LtV przy różnym reżimie stóp
procentowych.

• Niższe ryzyko związane z udzielaniem kredytów mieszkaniowych na stałą stopę procentową
powinno być uwzględniane przy konstrukcji LtV.

• Takie kredyty powinny być objęte zwiększonym wskaźnikiem LtV np. w wysokości 10 punktów
procentowych wyższych niż obecnie stosowane standardowe limity LtV.

Raport: Rekomendacje
Wkład własny

Wkład własny a wskaźnik obciążenia bieżących dochodów kosztami obsługi
długu - DtI
• Należy rozważyć zmniejszenie wkładu własnego przy niższym wskaźniki DTI, czyli udziału płatności
związanych z obsługą kredytu, np. zwiększyć LtV do 100% przy obniżonym wskaźniku DTI np. 30/40%
w miejsce zalecanych obecnie 40/50% w rekomendacji KNF.

Wkład własny a limit wolumenu kredytów
• Można powiązać maksymalny wskaźnik LtV z limitem wolumenu nowo udzielonych kredytów
o podwyższonym LtV w danym okresie np. roku, czy kwartału nakładany na bank. W Estonii obowiązuje
kwartalny 15% limit na kredyty o podwyższonym LtV, a na Słowacji udział kredytów o LtV powyżej 90%
nie może być wyższy niż 10%.

Raport: Rekomendacje

Wkład własny, a monitoring skuteczności i efektywności instrumentów
• Systematyczne monitorowanie skuteczności przyjętych rozwiązań, osiągania
oczekiwanych efektów oraz aktualności przesłanek leżących u podstaw
wprowadzonego wysokości i cech maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wkładu
własnego oraz innych instrumentów ostrożnościowych.
• Prowadzenie monitoringu sytuacji na rynku nieruchomości i rynku kredytów
mieszkaniowych, z wykorzystaniem narzędzi wczesnego ostrzegania o pojawiających się
ryzykach (np. obserwacja wartości indeksu rynku nieruchomości pod katem
przekraczanie lub zbliżania się do limitów ryzyka, i/lub takich wskaźników jak:
• ponadprzeciętna
mieszkaniowych;

dynamika

przyrostu

wolumenu

zadłużenia

z

tytułu

kredytów

• pogorszenie jakości portfela kredytów mieszkaniowych;
• wysoki wzrost poziomu odpisów na nieregularne kredyty wskazujących na narastanie
bańki cenowej na rynku nieruchomości.

Raport: Rekomendacje

Wkład własny, a monitoring skuteczności i efektywności instrumentów
• Elastyczność i reaktywność instrumentów makro-ostrożnościowych na zmiany na rynku
są kluczowe nie tylko dla bezpiecznego rozwoju rynku, ale również dla stabilności
systemowej.

• Jednym z rozwiązań mogłoby być ścisłe i elastyczne powiazanie zmiany poziomu
wskaźnika wkładu własnego ze wzrostem cen na rynku nieruchomości.

• W sytuacji boomu na rynku nieruchomości i gwałtowanego wzrostu cen, automatyczne
zaostrzenie wymogów w zakresie wkładu własnego mogłoby skutkować ograniczeniem
presji cenowej na rynku nieruchomości. I odwrotnie, w przypadku wejścia rynku w fazę
spowolnienia, liberalizacja poziomu LtV przekładałaby się na ożywienie na rynku
mieszkaniowym.

Co dalej? – plan na rok 2018
• Szeroka dystrybucja Raportu: Znaczenie instytucji wkładu własnego dla rynku
nieruchomości. Rekomendacje dla Polski. (Raport dostępny będzie również na
stronie www.heritagere.pl zakładka HRE TT).
• Prowadzenie prac nad zaawansowanymi narzędziami monitoringu
i wczesnego ostrzegania na rynku kredytów i nieruchomości mieszkaniowych
(więcej informacji styczeń/luty 2018r.).
• Promocja najlepszych przykładów inwestycji przyjaznych ludziom i środowisku.
• Inicjowanie profesjonalnych dyskusji dotyczących rozwoju rynku kredytów
i nieruchomości, w celu budowy stabilnych zasobów Polaków w przyszłości.

