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oddalając nas od ryzyka powstania bańki na 
rynku mieszkaniowym.

Tym samym podtrzymujemy naszą pro-
gnozę, zgodnie z którą w perspektywie 
roku będziemy mieli do czynienia 
z dalszą stabilizacją cen mieszkań 
z możliwością niewielkich odchyleń – 
zarówno w górę, jak i w dół.

Wykluczamy przy tym możliwość większej 
niż kilkuprocentowa korekty cen i to nawet 
jeśli kryzys weźmie górę, wzrośnie bezrobo-
cie, płace Polaków będą spadać, a banki nie 
tylko nie poluzują kryteriów udzielania 
kredytów mieszkaniowych, ale znowu moc-
niej zakręcą kurki z pieniędzmi. Powód jest 
prosty - przed epidemią nasz rynek nie rósł 
zbyt mocno (np. na tle innych krajów 
Europy), a jego fundamenty były racjonalnie 
oparte o rosnącą zamożność społeczeństwa 
przy niewielkiej skali spekulacji. Punkt star-
towy mamy więc zupełnie inny niż na prze-
łomie lat 2007/8 Tym bardziej warto więc 
przypomnieć, że ówczesne wyceny kryzys 
zrewidował zaledwie o kilkanaście procent.

że zarówno zbyt wysokie (ponad 0,85), jak 
i zbyt niskie (poniżej 0,15) odczyty sugerują 
nierównowagi na rynku. Podczas gdy wyniki 
wysokie sugerować mogą narastanie bańki 
spekulacyjnej, to wyniki niskie sugerują 
zapaść na rynku mieszkaniowym. 
Najnowszy odczyt pozostaje w strefie bez-
piecznej. Co więcej, główny indeks koniunk-
tury na rynku nieruchomości w drugim 
kwartale zanotował spadek względem 
początku br. i przyjął wartość 0,686. To 
o 0,043 pkt. niżej niż wynikało ze zrewido-
wanego odczytu za pierwszy kwartał 2020 
roku (0,729). Można to zinterpretować tak, 
że rodzimy rynek mieszkaniowy ma silne 
fundamenty i w kolejnych kwartałach powi-
nien dowieść, że jest wcześniej wspomnianą 
bezpieczną przystanią dla kapitału.

Rynek trzyma cenę

Widać to chociażby na podstawie danych 
o cenach nieruchomości. Prawdą jest, że 
mamy tu do czynienia z wyraźnym wyha-
mowaniem dotychczasowych dynamicz-
nych wzrostów. Zgodnie z naszymi przewi-
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HRE Index: Rynek mieszkaniowy 
szybko zwalcza epidemię

Napływające dane o popycie na kredyty 
hipoteczne, ale też informacje z rynku pracy 
czy wyniki całej rodzimej gospodarki poka-
zują, że ze skutkami epidemii Polska radzi 
sobie lepiej niż można się było spodziewać. 
To efekt m.in. stanowczych działań rządu 
i władz monetarnych.

W efekcie niepewność, która paraliżowa-
ła wiele osób jeszcze kilka miesięcy 
temu, dziś coraz częściej ustępuje miej-
sca ostrożnemu optymizmowi. Szczegól-
nie dotyczy to rynku nieruchomości 
mieszkaniowych, który od niemal 
samego początku epidemii zajął trady-
cyjne dla siebie miejsce bezpiecznej 
przystani.
 
To właśnie sytuacja na rynku nieruchomości 
jest szczególnie ważna dla HRE Think Tank. 
Dlatego na bieżąco monitorujemy ją za 
pomocą syntetycznego indeksu. Do jego 
stworzenia służy zestaw aż 18 wskaźników 
badających zmiany cen, ale też kondycję 
sektora bankowego, gospodarstw domo-
wych i budownictwa. Interpretacja tego 
wskaźnika, jak i jego składowych jest taka, 
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dywaniami nie doszło jednak do poważniej-
szych przecen. Powód jest prosty – popyt na 
mieszkania, po pierwszym epidemicznym 
uderzeniu, bardzo szybko zaczął się odbu-
dowywać.
Nawet aktualna stabilizacja cen mieszkań 
powoduje jednak rozładowywanie napięć, 
które narastały przez około 2 lata. Chodzi po 
prostu o to, że w tym czasie mieszkania dro-
żały coraz mocniej. Co więcej, ceny miesz-
kań rosły szybciej niż dochody Polaków. 
Gdyby stan ten utrzymywał się dłużej, mo-
głoby to być niebezpieczne dla długotermi-
nowej stabilności rynku mieszkaniowego, 
o czym wcześniej informowaliśmy. 
Wraz z początkiem epidemii mieszkania 
przestały jednak drożeć z dwucyfrową dyna-
miką. Od kilku miesięcy zmiany oscylują 
raczej wokół zera. W efekcie badane przez 
HRE Think Tank wskaźniki obrazujące sytu-
ację cenową na rynku mieszkaniowym 
(subindeks cen nieruchomości) zaczął 
spadać. To powoduje, że pozbywamy się 
napięć w tym obszarze. Spodziewamy się, że 
sytuacja będzie się tak dalej rozwijać przez 
co najmniej kilka miesięcy, skutecznie
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HRE Indeks - syntetyczna ocena sytuacji na rynku nieruchomości.
 Opracowanie HRE Think Tank
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ruchy ze strony kupujących miały miejsce 
niemal wyłącznie w pierwszej połowie dru-
giego kwartału. W maju, a tym bardziej 
w czerwcu, problem zniknął. Na konkretnych 
liczbach wygląda to tak, że w połowie dru-
giego kwartału stołeczni deweloperzy infor-
mowali o 580 rezygnacjach. Potem jednak - 
do końca wspomnianego kwartału - podobną 
decyzję podjęli już tylko niedoszli nabywcy 
dodatkowych 70 mieszkań w stolicy2. 
Wychodzi więc na to, że przynajmniej na 
razie z wielkiej chmury mieliśmy mały 
deszcz. Co więcej, część deweloperów wspo-
mniane zwroty bardzo szybko przekuła 
w sprzedaż i to po znacznie korzystniejszej 
dla siebie cenie. Pamiętajmy, że niektóre 
zwracane mieszkania były przecież kupowa-
ne nawet kilka kwartałów temu, a to znaczy, 
że mogły być kontraktowane po cenach o od 
kilku do kilkunastu procent niższych niż 
obowiązujące obecnie.

torowanego przez HRE Think Tank subin-
deksu budownictwa można się spodziewać
jego wzrostu w kolejnym kwartale. I choć 
budowanych będzie znowu więcej miesz-
kań, to mało prawdopodobne jest, aby 
samym deweloperom udało się odrobić spo-
wolnienie zanotowane w okresie lockdow-
nu. Dlatego w 2020 roku prognozujemy 
sprzedaż lokali deweloperskich na poziomie 
około 15% niższym niż w 2019 roku. 

Rynek pracy pozytywnie
zaskakuje

Problemem jest także gorsza kondycja 
gospodarstw domowych. Tu na razie rządo-
we tarcze i wybitnie liberalna polityka 
banku centralnego pozwoliły na miękkie 
lądowanie. I choć ekonomiści z większym 
optymizmem patrzą dziś na perspektywy 
rynku pracy, a w czwartym kwartale spo-
dziewany jest nawet wzrost zatrudnienia3, 
to wciąż nie wiadomo, jak mocno Polacy 
perturbacje odczują. Drugi kwartał był pod 
tym względem szczególnie słaby. To przede 
wszystkim osłabiające się nastroje konsu-
mentów rzutowały na odczyt indeksu HRE 
Think Tank. Już dziś wiemy jednak, że po 
tąpnięciu w kwietniu kolejne miesiące przy-
niosły już wyraźną poprawę oceny sytuacji 
gospodarstw domowych. To bardzo ważne 
z punktu widzenia skłonności rodaków do 
zakupu mieszkań czy zaciągania długoter-
minowych kredytów na zakup nieruchomo-
ści. Coraz lepszą opinię o bieżącej sytuacji 
wspierają też takie pozytywne zaskoczenia 
jak dane o wypłaszczającej się krzywej bez-
robocia (w sierpniu było ono na poziomie 
z lipca)4 czy  informacje o rosnącym od maja 
poziomie zatrudnienia i przeciętnym wyna-
grodzeniu w przedsiębiorstwach5.

Z szacunków opartych o kontrakty IRS 
wynika bowiem, że stopy procentowe 
wrócą do stanu sprzed epidemii dopiero 
w do 2030 roku. Jeśli ta prognoza się 
sprawdzi, to jeszcze przez długi czas 
oprocentowanie kredytów i lokat pozo-
stanie relatywnie niskie.

W efekcie trudno się dziwić, że oszczędności 
Polaków płyną szerokim strumieniem na 
warszawski parkiet czy do funduszy inwe-
stycyjnych. Na brak zainteresowania nie
może też narzekać Minister Finansów, który 
póki nie zdecyduje się na ponowne cięcie 
oprocentowania detalicznych obligacji, kusi 
ofertą atrakcyjniejszą niż statystyczny bank. 
Wielu Polaków swoje oszczędności posta-
nowiło też zaangażować na rynku mieszka-
niowym. Historia pokazuje, że inwestycja 
długoterminowa na tym rynku potrafi 
uchronić kapitał przed inflacją, a do tego 
mieszkanie przeznaczone na wynajem 
generuje w miarę regularne przychody. 

Ciekawe wnioski można też wysnuć, porów-
nując rentowność wynajmu z oprocentowa-
niem kredytów. W tym układzie mieszania 
znowu wypadają nieźle. Podczas gdy rok 
temu przeciętny nowo udzielony kredyt 
mieszkaniowy kosztował 4,3% w skali roku, 
to dziś jest to 3,2%9. W sumie więc koszt 
pieniądza spadł bardziej niż potencjalna 
rentowność wynajmu mieszkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że 
banki mniej chętnie udzielają dziś kredy-
tów, także inwestorom. Jak nigdy wcześniej 
żywe jest też ryzyko wzrostu stóp procento-
wych. Nie chodzi jednak o to, że te mają 
szybko nadejść (tak jak wspominaliśmy 
wcześniej), ale raczej o to, że jeśli za np. 2-3 
lata Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się 
na zmianę poziomu stóp procentowych, to 
najpewniej będzie to ruch w górę, a nie 
w dół.

Dlaczego więc ta składowa indeksu HRE, 
która bada koniunkturę na rynku banko-
wym, zanotowała w bieżącym odczycie 
spadek? Tu znowu po części jest to wynik 
lockdownu i zahamowania procesów kredy-
towych. Nie bez znaczenia jest jednak też 
to, że banki stawiają dziś znacznie wyższe 
wymagania wobec potencjalnych kredyto-
biorców. I tak na przykład standardem jest 
dziś wymaganie 20-proc. wkładu własnego, 
podczas gdy na początku roku standardem 
był dwukrotnie niższy wkład. Do tego 
bardzo trudno dostać dziś kredyt, zarabiając 
na tzw. śmieciówce. Jeśli ktoś ma własną 
firmę, to także banki dokładnie sprawdzą 
czy osiągane dochody nie zostały zachwiane 
przez epidemię. I gdyby tego wszystkiego 
było mało, to banki odrzucają dziś znacznie 
większą część wniosków kredytowych niż na 
początku roku. To wszystko powoduje, że na 
rynek mieszkaniowy napływa mniej kredy-
tów. 
Szczególnie utrudnienia dotykają osób 
kupujących pierwsze mieszkania. Są to 
często osoby młode, a więc statystycznie 

wkładu własnego państwowy podmiot 
udzielał gwarancji na brakujący wkład 
(maksymalnie 15% ceny mieszkania). 
W efekcie ze wsparcia mogłyby skorzy-
stać osoby mające pracę i posiadające 
zdolność kredytową, które jedynie nie 
zdążyły jeszcze odłożyć wymaganego 
wkładu własnego. Taki system gwarancji 
byłby kilka lub nawet kilkanaście razy 
bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów 
realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu Mieszkanie dla mło-
dych.

Michał Cebula,
prezes HRE Think Tank
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Popyt się odbudował

Z punktu widzenia tego, co dzieje się 
w mieszkaniówce, ważne są nie tylko ceny. 
Drugim kluczowym wskaźnikiem jest liczba 
zawieranych transakcji. W tym wypadku 
początek epidemii nie napawał optymi-
zmem. Lockdown spowodował, że kupują-
cych było na rynku wyraźnie mniej. Biura 
sprzedaży deweloperów starały się praco-
wać w trybie zdalnym, ale i tak dopiero 
otwarcie stacjonarnych  placówek w maju 
pozwoliło na nowo rozkręcić sprzedaż. Efek-
tem były jednak mniej więcej dwa znacznie 
gorsze miesiące. Nie powinno więc dziwić, 
że deweloperzy na 7 największych rynkach 
sprzedali w drugim kwartale 2020 roku tylko 
6,9 tys. mieszkań1. To o ponad połowę mniej 
niż w analogicznym okresie przed rokiem.
O tym, że niepewność królująca na początku 
epidemii szybko ustępowała, świadczą za to
dane na temat zwrotów mieszkań. Te nerwowe

ruchy ze strony kupujących miały miejsce 
niemal wyłącznie w pierwszej połowie dru-
giego kwartału. W maju, a tym bardziej 
w czerwcu, problem zniknął. Na konkretnych 
liczbach wygląda to tak, że w połowie dru-
giego kwartału stołeczni deweloperzy infor-
mowali o 580 rezygnacjach. Potem jednak - 
do końca wspomnianego kwartału - podobną 
decyzję podjęli już tylko niedoszli nabywcy 
dodatkowych 70 mieszkań w stolicy2. 
Wychodzi więc na to, że przynajmniej na 
razie z wielkiej chmury mieliśmy mały 
deszcz. Co więcej, część deweloperów wspo-
mniane zwroty bardzo szybko przekuła 
w sprzedaż i to po znacznie korzystniejszej 
dla siebie cenie. Pamiętajmy, że niektóre 
zwracane mieszkania były przecież kupowa-
ne nawet kilka kwartałów temu, a to znaczy, 
że mogły być kontraktowane po cenach o od 
kilku do kilkunastu procent niższych niż 
obowiązujące obecnie.

torowanego przez HRE Think Tank subin-
deksu budownictwa można się spodziewać
jego wzrostu w kolejnym kwartale. I choć 
budowanych będzie znowu więcej miesz-
kań, to mało prawdopodobne jest, aby 
samym deweloperom udało się odrobić spo-
wolnienie zanotowane w okresie lockdow-
nu. Dlatego w 2020 roku prognozujemy 
sprzedaż lokali deweloperskich na poziomie 
około 15% niższym niż w 2019 roku. 

Rynek pracy pozytywnie
zaskakuje

Problemem jest także gorsza kondycja 
gospodarstw domowych. Tu na razie rządo-
we tarcze i wybitnie liberalna polityka 
banku centralnego pozwoliły na miękkie 
lądowanie. I choć ekonomiści z większym 
optymizmem patrzą dziś na perspektywy 
rynku pracy, a w czwartym kwartale spo-
dziewany jest nawet wzrost zatrudnienia3, 
to wciąż nie wiadomo, jak mocno Polacy 
perturbacje odczują. Drugi kwartał był pod 
tym względem szczególnie słaby. To przede 
wszystkim osłabiające się nastroje konsu-
mentów rzutowały na odczyt indeksu HRE 
Think Tank. Już dziś wiemy jednak, że po 
tąpnięciu w kwietniu kolejne miesiące przy-
niosły już wyraźną poprawę oceny sytuacji 
gospodarstw domowych. To bardzo ważne 
z punktu widzenia skłonności rodaków do 
zakupu mieszkań czy zaciągania długoter-
minowych kredytów na zakup nieruchomo-
ści. Coraz lepszą opinię o bieżącej sytuacji 
wspierają też takie pozytywne zaskoczenia 
jak dane o wypłaszczającej się krzywej bez-
robocia (w sierpniu było ono na poziomie 
z lipca)4 czy  informacje o rosnącym od maja 
poziomie zatrudnienia i przeciętnym wyna-
grodzeniu w przedsiębiorstwach5.

Popularność hasła "mieszkanie" w wyszukiwarce Google
 Opracowanie HRE Investments na podstawie danych Google. Średnia dla fraz "mieszkanie Warszawa", "mieszkanie Wrocław",

"mieszkanie Kraków", "mieszkanie Gdańsk", "mieszkanie Poznań". Dane z dnia 10.09.2020
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Z szacunków opartych o kontrakty IRS 
wynika bowiem, że stopy procentowe 
wrócą do stanu sprzed epidemii dopiero 
w do 2030 roku. Jeśli ta prognoza się 
sprawdzi, to jeszcze przez długi czas 
oprocentowanie kredytów i lokat pozo-
stanie relatywnie niskie.

W efekcie trudno się dziwić, że oszczędności 
Polaków płyną szerokim strumieniem na 
warszawski parkiet czy do funduszy inwe-
stycyjnych. Na brak zainteresowania nie
może też narzekać Minister Finansów, który 
póki nie zdecyduje się na ponowne cięcie 
oprocentowania detalicznych obligacji, kusi 
ofertą atrakcyjniejszą niż statystyczny bank. 
Wielu Polaków swoje oszczędności posta-
nowiło też zaangażować na rynku mieszka-
niowym. Historia pokazuje, że inwestycja 
długoterminowa na tym rynku potrafi 
uchronić kapitał przed inflacją, a do tego 
mieszkanie przeznaczone na wynajem 
generuje w miarę regularne przychody. 

Ciekawe wnioski można też wysnuć, porów-
nując rentowność wynajmu z oprocentowa-
niem kredytów. W tym układzie mieszania 
znowu wypadają nieźle. Podczas gdy rok 
temu przeciętny nowo udzielony kredyt 
mieszkaniowy kosztował 4,3% w skali roku, 
to dziś jest to 3,2%9. W sumie więc koszt 
pieniądza spadł bardziej niż potencjalna 
rentowność wynajmu mieszkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że 
banki mniej chętnie udzielają dziś kredy-
tów, także inwestorom. Jak nigdy wcześniej 
żywe jest też ryzyko wzrostu stóp procento-
wych. Nie chodzi jednak o to, że te mają 
szybko nadejść (tak jak wspominaliśmy 
wcześniej), ale raczej o to, że jeśli za np. 2-3 
lata Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się 
na zmianę poziomu stóp procentowych, to 
najpewniej będzie to ruch w górę, a nie 
w dół.

Dlaczego więc ta składowa indeksu HRE, 
która bada koniunkturę na rynku banko-
wym, zanotowała w bieżącym odczycie 
spadek? Tu znowu po części jest to wynik 
lockdownu i zahamowania procesów kredy-
towych. Nie bez znaczenia jest jednak też 
to, że banki stawiają dziś znacznie wyższe 
wymagania wobec potencjalnych kredyto-
biorców. I tak na przykład standardem jest 
dziś wymaganie 20-proc. wkładu własnego, 
podczas gdy na początku roku standardem 
był dwukrotnie niższy wkład. Do tego 
bardzo trudno dostać dziś kredyt, zarabiając 
na tzw. śmieciówce. Jeśli ktoś ma własną 
firmę, to także banki dokładnie sprawdzą 
czy osiągane dochody nie zostały zachwiane 
przez epidemię. I gdyby tego wszystkiego 
było mało, to banki odrzucają dziś znacznie 
większą część wniosków kredytowych niż na 
początku roku. To wszystko powoduje, że na 
rynek mieszkaniowy napływa mniej kredy-
tów. 
Szczególnie utrudnienia dotykają osób 
kupujących pierwsze mieszkania. Są to 
często osoby młode, a więc statystycznie 

wkładu własnego państwowy podmiot 
udzielał gwarancji na brakujący wkład 
(maksymalnie 15% ceny mieszkania). 
W efekcie ze wsparcia mogłyby skorzy-
stać osoby mające pracę i posiadające 
zdolność kredytową, które jedynie nie 
zdążyły jeszcze odłożyć wymaganego 
wkładu własnego. Taki system gwarancji 
byłby kilka lub nawet kilkanaście razy 
bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów 
realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu Mieszkanie dla mło-
dych.

Michał Cebula,
prezes HRE Think Tank
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ruchy ze strony kupujących miały miejsce 
niemal wyłącznie w pierwszej połowie dru-
giego kwartału. W maju, a tym bardziej 
w czerwcu, problem zniknął. Na konkretnych 
liczbach wygląda to tak, że w połowie dru-
giego kwartału stołeczni deweloperzy infor-
mowali o 580 rezygnacjach. Potem jednak - 
do końca wspomnianego kwartału - podobną 
decyzję podjęli już tylko niedoszli nabywcy 
dodatkowych 70 mieszkań w stolicy2. 
Wychodzi więc na to, że przynajmniej na 
razie z wielkiej chmury mieliśmy mały 
deszcz. Co więcej, część deweloperów wspo-
mniane zwroty bardzo szybko przekuła 
w sprzedaż i to po znacznie korzystniejszej 
dla siebie cenie. Pamiętajmy, że niektóre 
zwracane mieszkania były przecież kupowa-
ne nawet kilka kwartałów temu, a to znaczy, 
że mogły być kontraktowane po cenach o od 
kilku do kilkunastu procent niższych niż 
obowiązujące obecnie.

Wszystko wskazuje na to, że liczba 
zawieranych transakcji szybko się odbu-
dowała, a zwroty okazały się problemem 
jedynie epizodycznym.

W momencie tworzenia tego raportu wciąż 
nie były znane dokładne dane dla całego 
rynku, które odpowiedziałyby na pytanie, 
jak wiele mieszkań znalazło nabywców 
w trzecim kwartale br. Na ten moment 
możemy tu bazować jedynie na wskaźni-
kach wyprzedzających. Z tych płyną pozy-
tywne informacje. Zainteresowanie miesz-
kaniami w dużych miastach w lipcu było 
bowiem o około 10% niższe niż przed 
rokiem, ale już wyniki sierpniowe i z począt-
ku września są wyraźnie wyższe niż w ana-
logicznym okresie 2019 roku.
O odbudowywaniu się popytu na mieszka-
nia świadczyć mogą też dane GUS. Te mówią 
m.in. o tym, jak dużo nowych mieszkań 
zaczynają budować deweloperzy. Dla nich 
natomiast najlepszym powodem do rozpo-
częcia nowych inwestycji jest wyprzedanie 
dotychczasowej oferty. Dlatego dobrą wia-
domością jest powrót deweloperów do 
przedepidemicznej skali prowadzonej dzia-
łalności. I tak na przykład już w czerwcu 
deweloperzy mogli się pochwalić o co 
najmniej połowę większą niż w maju liczbą 
mieszkań, których budowę rozpoczęli, czy 
liczbą otrzymanych pozwoleń na budowę. 
Kontynuację dobrej passy obserwowaliśmy 
też w lipcu. Dzięki temu doszliśmy do skali 
rozpoczynanych nowych projektów na 
poziomie z lipca 2019 roku. Ten inwestycyj-
ny zryw częściowo wynika z odblokowania 
procedur administracyjnych, ale bez porów-
nania ważniejszy powinien być tu wcześniej 
zasygnalizowany powrót klientów do biur 
sprzedaży firm budujących mieszkania. 
W sumie więc po chwilowym spadku moni-

torowanego przez HRE Think Tank subin-
deksu budownictwa można się spodziewać
jego wzrostu w kolejnym kwartale. I choć 
budowanych będzie znowu więcej miesz-
kań, to mało prawdopodobne jest, aby 
samym deweloperom udało się odrobić spo-
wolnienie zanotowane w okresie lockdow-
nu. Dlatego w 2020 roku prognozujemy 
sprzedaż lokali deweloperskich na poziomie 
około 15% niższym niż w 2019 roku. 

Rynek pracy pozytywnie
zaskakuje

Problemem jest także gorsza kondycja 
gospodarstw domowych. Tu na razie rządo-
we tarcze i wybitnie liberalna polityka 
banku centralnego pozwoliły na miękkie 
lądowanie. I choć ekonomiści z większym 
optymizmem patrzą dziś na perspektywy 
rynku pracy, a w czwartym kwartale spo-
dziewany jest nawet wzrost zatrudnienia3, 
to wciąż nie wiadomo, jak mocno Polacy 
perturbacje odczują. Drugi kwartał był pod 
tym względem szczególnie słaby. To przede 
wszystkim osłabiające się nastroje konsu-
mentów rzutowały na odczyt indeksu HRE 
Think Tank. Już dziś wiemy jednak, że po 
tąpnięciu w kwietniu kolejne miesiące przy-
niosły już wyraźną poprawę oceny sytuacji 
gospodarstw domowych. To bardzo ważne 
z punktu widzenia skłonności rodaków do 
zakupu mieszkań czy zaciągania długoter-
minowych kredytów na zakup nieruchomo-
ści. Coraz lepszą opinię o bieżącej sytuacji 
wspierają też takie pozytywne zaskoczenia 
jak dane o wypłaszczającej się krzywej bez-
robocia (w sierpniu było ono na poziomie 
z lipca)4 czy  informacje o rosnącym od maja 
poziomie zatrudnienia i przeciętnym wyna-
grodzeniu w przedsiębiorstwach5.

Z szacunków opartych o kontrakty IRS 
wynika bowiem, że stopy procentowe 
wrócą do stanu sprzed epidemii dopiero 
w do 2030 roku. Jeśli ta prognoza się 
sprawdzi, to jeszcze przez długi czas 
oprocentowanie kredytów i lokat pozo-
stanie relatywnie niskie.

W efekcie trudno się dziwić, że oszczędności 
Polaków płyną szerokim strumieniem na 
warszawski parkiet czy do funduszy inwe-
stycyjnych. Na brak zainteresowania nie
może też narzekać Minister Finansów, który 
póki nie zdecyduje się na ponowne cięcie 
oprocentowania detalicznych obligacji, kusi 
ofertą atrakcyjniejszą niż statystyczny bank. 
Wielu Polaków swoje oszczędności posta-
nowiło też zaangażować na rynku mieszka-
niowym. Historia pokazuje, że inwestycja 
długoterminowa na tym rynku potrafi 
uchronić kapitał przed inflacją, a do tego 
mieszkanie przeznaczone na wynajem 
generuje w miarę regularne przychody. 

Ciekawe wnioski można też wysnuć, porów-
nując rentowność wynajmu z oprocentowa-
niem kredytów. W tym układzie mieszania 
znowu wypadają nieźle. Podczas gdy rok 
temu przeciętny nowo udzielony kredyt 
mieszkaniowy kosztował 4,3% w skali roku, 
to dziś jest to 3,2%9. W sumie więc koszt 
pieniądza spadł bardziej niż potencjalna 
rentowność wynajmu mieszkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że 
banki mniej chętnie udzielają dziś kredy-
tów, także inwestorom. Jak nigdy wcześniej 
żywe jest też ryzyko wzrostu stóp procento-
wych. Nie chodzi jednak o to, że te mają 
szybko nadejść (tak jak wspominaliśmy 
wcześniej), ale raczej o to, że jeśli za np. 2-3 
lata Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się 
na zmianę poziomu stóp procentowych, to 
najpewniej będzie to ruch w górę, a nie 
w dół.

Dlaczego więc ta składowa indeksu HRE, 
która bada koniunkturę na rynku banko-
wym, zanotowała w bieżącym odczycie 
spadek? Tu znowu po części jest to wynik 
lockdownu i zahamowania procesów kredy-
towych. Nie bez znaczenia jest jednak też 
to, że banki stawiają dziś znacznie wyższe 
wymagania wobec potencjalnych kredyto-
biorców. I tak na przykład standardem jest 
dziś wymaganie 20-proc. wkładu własnego, 
podczas gdy na początku roku standardem 
był dwukrotnie niższy wkład. Do tego 
bardzo trudno dostać dziś kredyt, zarabiając 
na tzw. śmieciówce. Jeśli ktoś ma własną 
firmę, to także banki dokładnie sprawdzą 
czy osiągane dochody nie zostały zachwiane 
przez epidemię. I gdyby tego wszystkiego 
było mało, to banki odrzucają dziś znacznie 
większą część wniosków kredytowych niż na 
początku roku. To wszystko powoduje, że na 
rynek mieszkaniowy napływa mniej kredy-
tów. 
Szczególnie utrudnienia dotykają osób 
kupujących pierwsze mieszkania. Są to 
często osoby młode, a więc statystycznie 

wkładu własnego państwowy podmiot 
udzielał gwarancji na brakujący wkład 
(maksymalnie 15% ceny mieszkania). 
W efekcie ze wsparcia mogłyby skorzy-
stać osoby mające pracę i posiadające 
zdolność kredytową, które jedynie nie 
zdążyły jeszcze odłożyć wymaganego 
wkładu własnego. Taki system gwarancji 
byłby kilka lub nawet kilkanaście razy 
bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów 
realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu Mieszkanie dla mło-
dych.

Michał Cebula,
prezes HRE Think Tank
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ruchy ze strony kupujących miały miejsce 
niemal wyłącznie w pierwszej połowie dru-
giego kwartału. W maju, a tym bardziej 
w czerwcu, problem zniknął. Na konkretnych 
liczbach wygląda to tak, że w połowie dru-
giego kwartału stołeczni deweloperzy infor-
mowali o 580 rezygnacjach. Potem jednak - 
do końca wspomnianego kwartału - podobną 
decyzję podjęli już tylko niedoszli nabywcy 
dodatkowych 70 mieszkań w stolicy2. 
Wychodzi więc na to, że przynajmniej na 
razie z wielkiej chmury mieliśmy mały 
deszcz. Co więcej, część deweloperów wspo-
mniane zwroty bardzo szybko przekuła 
w sprzedaż i to po znacznie korzystniejszej 
dla siebie cenie. Pamiętajmy, że niektóre 
zwracane mieszkania były przecież kupowa-
ne nawet kilka kwartałów temu, a to znaczy, 
że mogły być kontraktowane po cenach o od 
kilku do kilkunastu procent niższych niż 
obowiązujące obecnie.

torowanego przez HRE Think Tank subin-
deksu budownictwa można się spodziewać
jego wzrostu w kolejnym kwartale. I choć 
budowanych będzie znowu więcej miesz-
kań, to mało prawdopodobne jest, aby 
samym deweloperom udało się odrobić spo-
wolnienie zanotowane w okresie lockdow-
nu. Dlatego w 2020 roku prognozujemy 
sprzedaż lokali deweloperskich na poziomie 
około 15% niższym niż w 2019 roku. 

Rynek pracy pozytywnie
zaskakuje

Problemem jest także gorsza kondycja 
gospodarstw domowych. Tu na razie rządo-
we tarcze i wybitnie liberalna polityka 
banku centralnego pozwoliły na miękkie 
lądowanie. I choć ekonomiści z większym 
optymizmem patrzą dziś na perspektywy 
rynku pracy, a w czwartym kwartale spo-
dziewany jest nawet wzrost zatrudnienia3, 
to wciąż nie wiadomo, jak mocno Polacy 
perturbacje odczują. Drugi kwartał był pod 
tym względem szczególnie słaby. To przede 
wszystkim osłabiające się nastroje konsu-
mentów rzutowały na odczyt indeksu HRE 
Think Tank. Już dziś wiemy jednak, że po 
tąpnięciu w kwietniu kolejne miesiące przy-
niosły już wyraźną poprawę oceny sytuacji 
gospodarstw domowych. To bardzo ważne 
z punktu widzenia skłonności rodaków do 
zakupu mieszkań czy zaciągania długoter-
minowych kredytów na zakup nieruchomo-
ści. Coraz lepszą opinię o bieżącej sytuacji 
wspierają też takie pozytywne zaskoczenia 
jak dane o wypłaszczającej się krzywej bez-
robocia (w sierpniu było ono na poziomie 
z lipca)4 czy  informacje o rosnącym od maja 
poziomie zatrudnienia i przeciętnym wyna-
grodzeniu w przedsiębiorstwach5.

Inwestorzy szybko przypomnieli 
sobie o mieszkaniach

Nie należy mieć jednak złudzeń - w bie-
żącym roku większa niż w 2019 roku 
część popytu będzie generowana przez 
inwestorów, a nie osoby kupujące na 
własne potrzeby. Trudno się temu dziwić 
przy przeciętnym oprocentowaniu rocz-
nej lokaty na poziomie zaledwie 0,2%6.

Tym bardziej nie jest zaskoczeniem, że 
w ciągu 5 miesięcy (od lutego 2020 roku) 
saldo lokat bankowych zostało uszczuplone 
o 53 miliardy złotych, czyli prawie o 1/5. 
W obliczu inflacji, pozostającej ponad celem 
RPP, Polacy szukają zyskowniejszej niż 
lokata alternatywy dla swoich oszczędności. 
Z tym trendem będziemy najpewniej mieli 
do czynienia przez dłuższy czas – tak przy-
najmniej sugerują kontrakty terminowe na 
stopy procentowe.

Z szacunków opartych o kontrakty IRS 
wynika bowiem, że stopy procentowe 
wrócą do stanu sprzed epidemii dopiero 
w do 2030 roku. Jeśli ta prognoza się 
sprawdzi, to jeszcze przez długi czas 
oprocentowanie kredytów i lokat pozo-
stanie relatywnie niskie.

W efekcie trudno się dziwić, że oszczędności 
Polaków płyną szerokim strumieniem na 
warszawski parkiet czy do funduszy inwe-
stycyjnych. Na brak zainteresowania nie
może też narzekać Minister Finansów, który 
póki nie zdecyduje się na ponowne cięcie 
oprocentowania detalicznych obligacji, kusi 
ofertą atrakcyjniejszą niż statystyczny bank. 
Wielu Polaków swoje oszczędności posta-
nowiło też zaangażować na rynku mieszka-
niowym. Historia pokazuje, że inwestycja 
długoterminowa na tym rynku potrafi 
uchronić kapitał przed inflacją, a do tego 
mieszkanie przeznaczone na wynajem 
generuje w miarę regularne przychody. 

Przeciętny zysk "na rękę" z rocznej lokaty bankowej na 10 tys. zł
 Opracowanie HRE Investments na podstawie danych NBP
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Ciekawe wnioski można też wysnuć, porów-
nując rentowność wynajmu z oprocentowa-
niem kredytów. W tym układzie mieszania 
znowu wypadają nieźle. Podczas gdy rok 
temu przeciętny nowo udzielony kredyt 
mieszkaniowy kosztował 4,3% w skali roku, 
to dziś jest to 3,2%9. W sumie więc koszt 
pieniądza spadł bardziej niż potencjalna 
rentowność wynajmu mieszkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że 
banki mniej chętnie udzielają dziś kredy-
tów, także inwestorom. Jak nigdy wcześniej 
żywe jest też ryzyko wzrostu stóp procento-
wych. Nie chodzi jednak o to, że te mają 
szybko nadejść (tak jak wspominaliśmy 
wcześniej), ale raczej o to, że jeśli za np. 2-3 
lata Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się 
na zmianę poziomu stóp procentowych, to 
najpewniej będzie to ruch w górę, a nie 
w dół.

Dlaczego więc ta składowa indeksu HRE, 
która bada koniunkturę na rynku banko-
wym, zanotowała w bieżącym odczycie 
spadek? Tu znowu po części jest to wynik 
lockdownu i zahamowania procesów kredy-
towych. Nie bez znaczenia jest jednak też 
to, że banki stawiają dziś znacznie wyższe 
wymagania wobec potencjalnych kredyto-
biorców. I tak na przykład standardem jest 
dziś wymaganie 20-proc. wkładu własnego, 
podczas gdy na początku roku standardem 
był dwukrotnie niższy wkład. Do tego 
bardzo trudno dostać dziś kredyt, zarabiając 
na tzw. śmieciówce. Jeśli ktoś ma własną 
firmę, to także banki dokładnie sprawdzą 
czy osiągane dochody nie zostały zachwiane 
przez epidemię. I gdyby tego wszystkiego 
było mało, to banki odrzucają dziś znacznie 
większą część wniosków kredytowych niż na 
początku roku. To wszystko powoduje, że na 
rynek mieszkaniowy napływa mniej kredy-
tów. 
Szczególnie utrudnienia dotykają osób 
kupujących pierwsze mieszkania. Są to 
często osoby młode, a więc statystycznie 

wkładu własnego państwowy podmiot 
udzielał gwarancji na brakujący wkład 
(maksymalnie 15% ceny mieszkania). 
W efekcie ze wsparcia mogłyby skorzy-
stać osoby mające pracę i posiadające 
zdolność kredytową, które jedynie nie 
zdążyły jeszcze odłożyć wymaganego 
wkładu własnego. Taki system gwarancji 
byłby kilka lub nawet kilkanaście razy 
bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów 
realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu Mieszkanie dla mło-
dych.

Michał Cebula,
prezes HRE Think Tank
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ruchy ze strony kupujących miały miejsce 
niemal wyłącznie w pierwszej połowie dru-
giego kwartału. W maju, a tym bardziej 
w czerwcu, problem zniknął. Na konkretnych 
liczbach wygląda to tak, że w połowie dru-
giego kwartału stołeczni deweloperzy infor-
mowali o 580 rezygnacjach. Potem jednak - 
do końca wspomnianego kwartału - podobną 
decyzję podjęli już tylko niedoszli nabywcy 
dodatkowych 70 mieszkań w stolicy2. 
Wychodzi więc na to, że przynajmniej na 
razie z wielkiej chmury mieliśmy mały 
deszcz. Co więcej, część deweloperów wspo-
mniane zwroty bardzo szybko przekuła 
w sprzedaż i to po znacznie korzystniejszej 
dla siebie cenie. Pamiętajmy, że niektóre 
zwracane mieszkania były przecież kupowa-
ne nawet kilka kwartałów temu, a to znaczy, 
że mogły być kontraktowane po cenach o od 
kilku do kilkunastu procent niższych niż 
obowiązujące obecnie.

torowanego przez HRE Think Tank subin-
deksu budownictwa można się spodziewać
jego wzrostu w kolejnym kwartale. I choć 
budowanych będzie znowu więcej miesz-
kań, to mało prawdopodobne jest, aby 
samym deweloperom udało się odrobić spo-
wolnienie zanotowane w okresie lockdow-
nu. Dlatego w 2020 roku prognozujemy 
sprzedaż lokali deweloperskich na poziomie 
około 15% niższym niż w 2019 roku. 

Rynek pracy pozytywnie
zaskakuje

Problemem jest także gorsza kondycja 
gospodarstw domowych. Tu na razie rządo-
we tarcze i wybitnie liberalna polityka 
banku centralnego pozwoliły na miękkie 
lądowanie. I choć ekonomiści z większym 
optymizmem patrzą dziś na perspektywy 
rynku pracy, a w czwartym kwartale spo-
dziewany jest nawet wzrost zatrudnienia3, 
to wciąż nie wiadomo, jak mocno Polacy 
perturbacje odczują. Drugi kwartał był pod 
tym względem szczególnie słaby. To przede 
wszystkim osłabiające się nastroje konsu-
mentów rzutowały na odczyt indeksu HRE 
Think Tank. Już dziś wiemy jednak, że po 
tąpnięciu w kwietniu kolejne miesiące przy-
niosły już wyraźną poprawę oceny sytuacji 
gospodarstw domowych. To bardzo ważne 
z punktu widzenia skłonności rodaków do 
zakupu mieszkań czy zaciągania długoter-
minowych kredytów na zakup nieruchomo-
ści. Coraz lepszą opinię o bieżącej sytuacji 
wspierają też takie pozytywne zaskoczenia 
jak dane o wypłaszczającej się krzywej bez-
robocia (w sierpniu było ono na poziomie 
z lipca)4 czy  informacje o rosnącym od maja 
poziomie zatrudnienia i przeciętnym wyna-
grodzeniu w przedsiębiorstwach5.

Z szacunków opartych o kontrakty IRS 
wynika bowiem, że stopy procentowe 
wrócą do stanu sprzed epidemii dopiero 
w do 2030 roku. Jeśli ta prognoza się 
sprawdzi, to jeszcze przez długi czas 
oprocentowanie kredytów i lokat pozo-
stanie relatywnie niskie.

W efekcie trudno się dziwić, że oszczędności 
Polaków płyną szerokim strumieniem na 
warszawski parkiet czy do funduszy inwe-
stycyjnych. Na brak zainteresowania nie
może też narzekać Minister Finansów, który 
póki nie zdecyduje się na ponowne cięcie 
oprocentowania detalicznych obligacji, kusi 
ofertą atrakcyjniejszą niż statystyczny bank. 
Wielu Polaków swoje oszczędności posta-
nowiło też zaangażować na rynku mieszka-
niowym. Historia pokazuje, że inwestycja 
długoterminowa na tym rynku potrafi 
uchronić kapitał przed inflacją, a do tego 
mieszkanie przeznaczone na wynajem 
generuje w miarę regularne przychody. 

Wzrost premii za ryzyko

Nie jest przy tym tajemnicą, że w wyniku 
epidemii wynajem mieszkań stał się trudniej-
szym biznesem. Konkurencja na rynku wzro-
sła, bo chętnych na mieszkania czy pokoje 
jest mniej niż przed rokiem. W efekcie stawki 
czynszów cofnęły się do poziomów sprzed 
roku, a liczba pustych mieszkań się podwo-
iła7. Co to oznacza w praktyce? Na wynajmie 
można zarobić dziś mniej niż przed rokiem. 
Średnią rentowność netto można szacować 
w Warszawie na 4,2%. Taką część wartości 
nieruchomości właściciel powinien być 
w stanie zarobić w ciągu roku wynajmowania. 
Rok temu ta rentowność wynosiła 4,7%. 
Dla porównania oprocentowanie lokat 
spadło z 1,6% przed rokiem do 0,2% w skali 
roku obecnie8. W efekcie zamieniając depo-
zyt na mieszkanie na wynajem, można było 
przed rokiem zarobić „dodatkowe” 3,1 pkt 
proc., a teraz 4 pkt. proc. 

Ciekawe wnioski można też wysnuć, porów-
nując rentowność wynajmu z oprocentowa-
niem kredytów. W tym układzie mieszania 
znowu wypadają nieźle. Podczas gdy rok 
temu przeciętny nowo udzielony kredyt 
mieszkaniowy kosztował 4,3% w skali roku, 
to dziś jest to 3,2%9. W sumie więc koszt 
pieniądza spadł bardziej niż potencjalna 
rentowność wynajmu mieszkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że 
banki mniej chętnie udzielają dziś kredy-
tów, także inwestorom. Jak nigdy wcześniej 
żywe jest też ryzyko wzrostu stóp procento-
wych. Nie chodzi jednak o to, że te mają 
szybko nadejść (tak jak wspominaliśmy 
wcześniej), ale raczej o to, że jeśli za np. 2-3 
lata Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się 
na zmianę poziomu stóp procentowych, to 
najpewniej będzie to ruch w górę, a nie 
w dół.

Dlaczego więc ta składowa indeksu HRE, 
która bada koniunkturę na rynku banko-
wym, zanotowała w bieżącym odczycie 
spadek? Tu znowu po części jest to wynik 
lockdownu i zahamowania procesów kredy-
towych. Nie bez znaczenia jest jednak też 
to, że banki stawiają dziś znacznie wyższe 
wymagania wobec potencjalnych kredyto-
biorców. I tak na przykład standardem jest 
dziś wymaganie 20-proc. wkładu własnego, 
podczas gdy na początku roku standardem 
był dwukrotnie niższy wkład. Do tego 
bardzo trudno dostać dziś kredyt, zarabiając 
na tzw. śmieciówce. Jeśli ktoś ma własną 
firmę, to także banki dokładnie sprawdzą 
czy osiągane dochody nie zostały zachwiane 
przez epidemię. I gdyby tego wszystkiego 
było mało, to banki odrzucają dziś znacznie 
większą część wniosków kredytowych niż na 
początku roku. To wszystko powoduje, że na 
rynek mieszkaniowy napływa mniej kredy-
tów. 
Szczególnie utrudnienia dotykają osób 
kupujących pierwsze mieszkania. Są to 
często osoby młode, a więc statystycznie 

wkładu własnego państwowy podmiot 
udzielał gwarancji na brakujący wkład 
(maksymalnie 15% ceny mieszkania). 
W efekcie ze wsparcia mogłyby skorzy-
stać osoby mające pracę i posiadające 
zdolność kredytową, które jedynie nie 
zdążyły jeszcze odłożyć wymaganego 
wkładu własnego. Taki system gwarancji 
byłby kilka lub nawet kilkanaście razy 
bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów 
realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu Mieszkanie dla mło-
dych.

Michał Cebula,
prezes HRE Think Tank
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ruchy ze strony kupujących miały miejsce 
niemal wyłącznie w pierwszej połowie dru-
giego kwartału. W maju, a tym bardziej 
w czerwcu, problem zniknął. Na konkretnych 
liczbach wygląda to tak, że w połowie dru-
giego kwartału stołeczni deweloperzy infor-
mowali o 580 rezygnacjach. Potem jednak - 
do końca wspomnianego kwartału - podobną 
decyzję podjęli już tylko niedoszli nabywcy 
dodatkowych 70 mieszkań w stolicy2. 
Wychodzi więc na to, że przynajmniej na 
razie z wielkiej chmury mieliśmy mały 
deszcz. Co więcej, część deweloperów wspo-
mniane zwroty bardzo szybko przekuła 
w sprzedaż i to po znacznie korzystniejszej 
dla siebie cenie. Pamiętajmy, że niektóre 
zwracane mieszkania były przecież kupowa-
ne nawet kilka kwartałów temu, a to znaczy, 
że mogły być kontraktowane po cenach o od 
kilku do kilkunastu procent niższych niż 
obowiązujące obecnie.

torowanego przez HRE Think Tank subin-
deksu budownictwa można się spodziewać
jego wzrostu w kolejnym kwartale. I choć 
budowanych będzie znowu więcej miesz-
kań, to mało prawdopodobne jest, aby 
samym deweloperom udało się odrobić spo-
wolnienie zanotowane w okresie lockdow-
nu. Dlatego w 2020 roku prognozujemy 
sprzedaż lokali deweloperskich na poziomie 
około 15% niższym niż w 2019 roku. 

Rynek pracy pozytywnie
zaskakuje

Problemem jest także gorsza kondycja 
gospodarstw domowych. Tu na razie rządo-
we tarcze i wybitnie liberalna polityka 
banku centralnego pozwoliły na miękkie 
lądowanie. I choć ekonomiści z większym 
optymizmem patrzą dziś na perspektywy 
rynku pracy, a w czwartym kwartale spo-
dziewany jest nawet wzrost zatrudnienia3, 
to wciąż nie wiadomo, jak mocno Polacy 
perturbacje odczują. Drugi kwartał był pod 
tym względem szczególnie słaby. To przede 
wszystkim osłabiające się nastroje konsu-
mentów rzutowały na odczyt indeksu HRE 
Think Tank. Już dziś wiemy jednak, że po 
tąpnięciu w kwietniu kolejne miesiące przy-
niosły już wyraźną poprawę oceny sytuacji 
gospodarstw domowych. To bardzo ważne 
z punktu widzenia skłonności rodaków do 
zakupu mieszkań czy zaciągania długoter-
minowych kredytów na zakup nieruchomo-
ści. Coraz lepszą opinię o bieżącej sytuacji 
wspierają też takie pozytywne zaskoczenia 
jak dane o wypłaszczającej się krzywej bez-
robocia (w sierpniu było ono na poziomie 
z lipca)4 czy  informacje o rosnącym od maja 
poziomie zatrudnienia i przeciętnym wyna-
grodzeniu w przedsiębiorstwach5.

Z szacunków opartych o kontrakty IRS 
wynika bowiem, że stopy procentowe 
wrócą do stanu sprzed epidemii dopiero 
w do 2030 roku. Jeśli ta prognoza się 
sprawdzi, to jeszcze przez długi czas 
oprocentowanie kredytów i lokat pozo-
stanie relatywnie niskie.

W efekcie trudno się dziwić, że oszczędności 
Polaków płyną szerokim strumieniem na 
warszawski parkiet czy do funduszy inwe-
stycyjnych. Na brak zainteresowania nie
może też narzekać Minister Finansów, który 
póki nie zdecyduje się na ponowne cięcie 
oprocentowania detalicznych obligacji, kusi 
ofertą atrakcyjniejszą niż statystyczny bank. 
Wielu Polaków swoje oszczędności posta-
nowiło też zaangażować na rynku mieszka-
niowym. Historia pokazuje, że inwestycja 
długoterminowa na tym rynku potrafi 
uchronić kapitał przed inflacją, a do tego 
mieszkanie przeznaczone na wynajem 
generuje w miarę regularne przychody. 

Ciekawe wnioski można też wysnuć, porów-
nując rentowność wynajmu z oprocentowa-
niem kredytów. W tym układzie mieszania 
znowu wypadają nieźle. Podczas gdy rok 
temu przeciętny nowo udzielony kredyt 
mieszkaniowy kosztował 4,3% w skali roku, 
to dziś jest to 3,2%9. W sumie więc koszt 
pieniądza spadł bardziej niż potencjalna 
rentowność wynajmu mieszkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że 
banki mniej chętnie udzielają dziś kredy-
tów, także inwestorom. Jak nigdy wcześniej 
żywe jest też ryzyko wzrostu stóp procento-
wych. Nie chodzi jednak o to, że te mają 
szybko nadejść (tak jak wspominaliśmy 
wcześniej), ale raczej o to, że jeśli za np. 2-3 
lata Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się 
na zmianę poziomu stóp procentowych, to 
najpewniej będzie to ruch w górę, a nie 
w dół.

Szanse i zagrożenia dla rynku mieszkaniowego

Zagrożenia

Spadek optymizmu Polaków

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy

Trudny dostęp do kredytów

Ryzyko drugiej fali epidemii

Niższy popyt na najem

Szanse

Rachitycznie niskie oprocentowanie lokat 

Cięcie oprocentowania obligacji skarbowych

Niemal zerowe stopy procentowe

Wzmożona inflacja

Stymulacja fiskalna i monetarna

Postępująca poprawa w gospodarce

Napływ kapitału inwestycyjnego

Napływ imigrantów zarobkowych

Do tego nikt nie da nam gwarancji, że 
dziś kupione mieszkanie za rok czy dwa 
nie stanieje. Co prawda w międzyczasie 
powinno ono wygenerować spore przy-
chody z wynajmu, ale spekulacja na nie-
ruchomościach jest dziś rozwiązaniem 
dla osób o mocnych nerwach. Inna 
sprawa, gdy inwestujemy w długim hory-
zoncie czasowym. Ma to szczególny sens, 
jeśli weźmiemy pod uwagę koszty trans-
akcyjne, oraz te związane z remontem 
czy wykończeniem. Wtedy horyzont co 
najmniej 5-10 lat jest uzasadniony, a jak 
pokazują dane historyczne, w takim 
okresie mamy niemal pewność, że miesz-
kanie zyska na wartości.

Popyt na kredyty odbudował się

O dobrej sytuacji gospodarstw domowych 
może ponadto świadczyć popyt na kredyty 
mieszkaniowe. Ten od czerwca jest na 
poziomie niemal tak wysokim, jak w analo-
gicznym okresie 2019 roku10. 

Dlaczego więc ta składowa indeksu HRE, 
która bada koniunkturę na rynku banko-
wym, zanotowała w bieżącym odczycie 
spadek? Tu znowu po części jest to wynik 
lockdownu i zahamowania procesów kredy-
towych. Nie bez znaczenia jest jednak też 
to, że banki stawiają dziś znacznie wyższe 
wymagania wobec potencjalnych kredyto-
biorców. I tak na przykład standardem jest 
dziś wymaganie 20-proc. wkładu własnego, 
podczas gdy na początku roku standardem 
był dwukrotnie niższy wkład. Do tego 
bardzo trudno dostać dziś kredyt, zarabiając 
na tzw. śmieciówce. Jeśli ktoś ma własną 
firmę, to także banki dokładnie sprawdzą 
czy osiągane dochody nie zostały zachwiane 
przez epidemię. I gdyby tego wszystkiego 
było mało, to banki odrzucają dziś znacznie 
większą część wniosków kredytowych niż na 
początku roku. To wszystko powoduje, że na 
rynek mieszkaniowy napływa mniej kredy-
tów. 
Szczególnie utrudnienia dotykają osób 
kupujących pierwsze mieszkania. Są to 
często osoby młode, a więc statystycznie 

wkładu własnego państwowy podmiot 
udzielał gwarancji na brakujący wkład 
(maksymalnie 15% ceny mieszkania). 
W efekcie ze wsparcia mogłyby skorzy-
stać osoby mające pracę i posiadające 
zdolność kredytową, które jedynie nie 
zdążyły jeszcze odłożyć wymaganego 
wkładu własnego. Taki system gwarancji 
byłby kilka lub nawet kilkanaście razy 
bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów 
realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu Mieszkanie dla mło-
dych.

Michał Cebula,
prezes HRE Think Tank
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ruchy ze strony kupujących miały miejsce 
niemal wyłącznie w pierwszej połowie dru-
giego kwartału. W maju, a tym bardziej 
w czerwcu, problem zniknął. Na konkretnych 
liczbach wygląda to tak, że w połowie dru-
giego kwartału stołeczni deweloperzy infor-
mowali o 580 rezygnacjach. Potem jednak - 
do końca wspomnianego kwartału - podobną 
decyzję podjęli już tylko niedoszli nabywcy 
dodatkowych 70 mieszkań w stolicy2. 
Wychodzi więc na to, że przynajmniej na 
razie z wielkiej chmury mieliśmy mały 
deszcz. Co więcej, część deweloperów wspo-
mniane zwroty bardzo szybko przekuła 
w sprzedaż i to po znacznie korzystniejszej 
dla siebie cenie. Pamiętajmy, że niektóre 
zwracane mieszkania były przecież kupowa-
ne nawet kilka kwartałów temu, a to znaczy, 
że mogły być kontraktowane po cenach o od 
kilku do kilkunastu procent niższych niż 
obowiązujące obecnie.

torowanego przez HRE Think Tank subin-
deksu budownictwa można się spodziewać
jego wzrostu w kolejnym kwartale. I choć 
budowanych będzie znowu więcej miesz-
kań, to mało prawdopodobne jest, aby 
samym deweloperom udało się odrobić spo-
wolnienie zanotowane w okresie lockdow-
nu. Dlatego w 2020 roku prognozujemy 
sprzedaż lokali deweloperskich na poziomie 
około 15% niższym niż w 2019 roku. 

Rynek pracy pozytywnie
zaskakuje

Problemem jest także gorsza kondycja 
gospodarstw domowych. Tu na razie rządo-
we tarcze i wybitnie liberalna polityka 
banku centralnego pozwoliły na miękkie 
lądowanie. I choć ekonomiści z większym 
optymizmem patrzą dziś na perspektywy 
rynku pracy, a w czwartym kwartale spo-
dziewany jest nawet wzrost zatrudnienia3, 
to wciąż nie wiadomo, jak mocno Polacy 
perturbacje odczują. Drugi kwartał był pod 
tym względem szczególnie słaby. To przede 
wszystkim osłabiające się nastroje konsu-
mentów rzutowały na odczyt indeksu HRE 
Think Tank. Już dziś wiemy jednak, że po 
tąpnięciu w kwietniu kolejne miesiące przy-
niosły już wyraźną poprawę oceny sytuacji 
gospodarstw domowych. To bardzo ważne 
z punktu widzenia skłonności rodaków do 
zakupu mieszkań czy zaciągania długoter-
minowych kredytów na zakup nieruchomo-
ści. Coraz lepszą opinię o bieżącej sytuacji 
wspierają też takie pozytywne zaskoczenia 
jak dane o wypłaszczającej się krzywej bez-
robocia (w sierpniu było ono na poziomie 
z lipca)4 czy  informacje o rosnącym od maja 
poziomie zatrudnienia i przeciętnym wyna-
grodzeniu w przedsiębiorstwach5.

Z szacunków opartych o kontrakty IRS 
wynika bowiem, że stopy procentowe 
wrócą do stanu sprzed epidemii dopiero 
w do 2030 roku. Jeśli ta prognoza się 
sprawdzi, to jeszcze przez długi czas 
oprocentowanie kredytów i lokat pozo-
stanie relatywnie niskie.

W efekcie trudno się dziwić, że oszczędności 
Polaków płyną szerokim strumieniem na 
warszawski parkiet czy do funduszy inwe-
stycyjnych. Na brak zainteresowania nie
może też narzekać Minister Finansów, który 
póki nie zdecyduje się na ponowne cięcie 
oprocentowania detalicznych obligacji, kusi 
ofertą atrakcyjniejszą niż statystyczny bank. 
Wielu Polaków swoje oszczędności posta-
nowiło też zaangażować na rynku mieszka-
niowym. Historia pokazuje, że inwestycja 
długoterminowa na tym rynku potrafi 
uchronić kapitał przed inflacją, a do tego 
mieszkanie przeznaczone na wynajem 
generuje w miarę regularne przychody. 

Ciekawe wnioski można też wysnuć, porów-
nując rentowność wynajmu z oprocentowa-
niem kredytów. W tym układzie mieszania 
znowu wypadają nieźle. Podczas gdy rok 
temu przeciętny nowo udzielony kredyt 
mieszkaniowy kosztował 4,3% w skali roku, 
to dziś jest to 3,2%9. W sumie więc koszt 
pieniądza spadł bardziej niż potencjalna 
rentowność wynajmu mieszkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że 
banki mniej chętnie udzielają dziś kredy-
tów, także inwestorom. Jak nigdy wcześniej 
żywe jest też ryzyko wzrostu stóp procento-
wych. Nie chodzi jednak o to, że te mają 
szybko nadejść (tak jak wspominaliśmy 
wcześniej), ale raczej o to, że jeśli za np. 2-3 
lata Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się 
na zmianę poziomu stóp procentowych, to 
najpewniej będzie to ruch w górę, a nie 
w dół.

Dlaczego więc ta składowa indeksu HRE, 
która bada koniunkturę na rynku banko-
wym, zanotowała w bieżącym odczycie 
spadek? Tu znowu po części jest to wynik 
lockdownu i zahamowania procesów kredy-
towych. Nie bez znaczenia jest jednak też 
to, że banki stawiają dziś znacznie wyższe 
wymagania wobec potencjalnych kredyto-
biorców. I tak na przykład standardem jest 
dziś wymaganie 20-proc. wkładu własnego, 
podczas gdy na początku roku standardem 
był dwukrotnie niższy wkład. Do tego 
bardzo trudno dostać dziś kredyt, zarabiając 
na tzw. śmieciówce. Jeśli ktoś ma własną 
firmę, to także banki dokładnie sprawdzą 
czy osiągane dochody nie zostały zachwiane 
przez epidemię. I gdyby tego wszystkiego 
było mało, to banki odrzucają dziś znacznie 
większą część wniosków kredytowych niż na 
początku roku. To wszystko powoduje, że na 
rynek mieszkaniowy napływa mniej kredy-
tów. 
Szczególnie utrudnienia dotykają osób 
kupujących pierwsze mieszkania. Są to 
często osoby młode, a więc statystycznie 

częściej pracujące na śmieciówkach czy 
samozatrudnieniu, a do tego ze względu na 
krótki staż na rynku pracy, może być im 
ciężej skompletować wymagany przez banki 
wkład własny. 

Promowanym przez HRE Think Tank 
rozwiązaniem tego problemu jest wpro-
wadzenie w Polsce systemu gwarancji 
kredytowych dla osób kupujących pierw-
sze mieszanie (projekt dostepnemiesz-
kanie.pl). Postulujemy, aby osobom 
posiadających w gotówce co najmniej 5% 

wkładu własnego państwowy podmiot 
udzielał gwarancji na brakujący wkład 
(maksymalnie 15% ceny mieszkania). 
W efekcie ze wsparcia mogłyby skorzy-
stać osoby mające pracę i posiadające 
zdolność kredytową, które jedynie nie 
zdążyły jeszcze odłożyć wymaganego 
wkładu własnego. Taki system gwarancji 
byłby kilka lub nawet kilkanaście razy 
bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów 
realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu Mieszkanie dla mło-
dych.

Michał Cebula,
prezes HRE Think Tank

1) Dane JLL

2) Dane JLL

3) Raport Manpower

4) Dane MRPiPS

5) Dane GUS

6) Dane NBP

7) Dane Mzuri

8) Dane NBP

9) Dane NBP

10) Dane BIK
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ruchy ze strony kupujących miały miejsce 
niemal wyłącznie w pierwszej połowie dru-
giego kwartału. W maju, a tym bardziej 
w czerwcu, problem zniknął. Na konkretnych 
liczbach wygląda to tak, że w połowie dru-
giego kwartału stołeczni deweloperzy infor-
mowali o 580 rezygnacjach. Potem jednak - 
do końca wspomnianego kwartału - podobną 
decyzję podjęli już tylko niedoszli nabywcy 
dodatkowych 70 mieszkań w stolicy2. 
Wychodzi więc na to, że przynajmniej na 
razie z wielkiej chmury mieliśmy mały 
deszcz. Co więcej, część deweloperów wspo-
mniane zwroty bardzo szybko przekuła 
w sprzedaż i to po znacznie korzystniejszej 
dla siebie cenie. Pamiętajmy, że niektóre 
zwracane mieszkania były przecież kupowa-
ne nawet kilka kwartałów temu, a to znaczy, 
że mogły być kontraktowane po cenach o od 
kilku do kilkunastu procent niższych niż 
obowiązujące obecnie.

torowanego przez HRE Think Tank subin-
deksu budownictwa można się spodziewać
jego wzrostu w kolejnym kwartale. I choć 
budowanych będzie znowu więcej miesz-
kań, to mało prawdopodobne jest, aby 
samym deweloperom udało się odrobić spo-
wolnienie zanotowane w okresie lockdow-
nu. Dlatego w 2020 roku prognozujemy 
sprzedaż lokali deweloperskich na poziomie 
około 15% niższym niż w 2019 roku. 

Rynek pracy pozytywnie
zaskakuje

Problemem jest także gorsza kondycja 
gospodarstw domowych. Tu na razie rządo-
we tarcze i wybitnie liberalna polityka 
banku centralnego pozwoliły na miękkie 
lądowanie. I choć ekonomiści z większym 
optymizmem patrzą dziś na perspektywy 
rynku pracy, a w czwartym kwartale spo-
dziewany jest nawet wzrost zatrudnienia3, 
to wciąż nie wiadomo, jak mocno Polacy 
perturbacje odczują. Drugi kwartał był pod 
tym względem szczególnie słaby. To przede 
wszystkim osłabiające się nastroje konsu-
mentów rzutowały na odczyt indeksu HRE 
Think Tank. Już dziś wiemy jednak, że po 
tąpnięciu w kwietniu kolejne miesiące przy-
niosły już wyraźną poprawę oceny sytuacji 
gospodarstw domowych. To bardzo ważne 
z punktu widzenia skłonności rodaków do 
zakupu mieszkań czy zaciągania długoter-
minowych kredytów na zakup nieruchomo-
ści. Coraz lepszą opinię o bieżącej sytuacji 
wspierają też takie pozytywne zaskoczenia 
jak dane o wypłaszczającej się krzywej bez-
robocia (w sierpniu było ono na poziomie 
z lipca)4 czy  informacje o rosnącym od maja 
poziomie zatrudnienia i przeciętnym wyna-
grodzeniu w przedsiębiorstwach5.

Z szacunków opartych o kontrakty IRS 
wynika bowiem, że stopy procentowe 
wrócą do stanu sprzed epidemii dopiero 
w do 2030 roku. Jeśli ta prognoza się 
sprawdzi, to jeszcze przez długi czas 
oprocentowanie kredytów i lokat pozo-
stanie relatywnie niskie.

W efekcie trudno się dziwić, że oszczędności 
Polaków płyną szerokim strumieniem na 
warszawski parkiet czy do funduszy inwe-
stycyjnych. Na brak zainteresowania nie
może też narzekać Minister Finansów, który 
póki nie zdecyduje się na ponowne cięcie 
oprocentowania detalicznych obligacji, kusi 
ofertą atrakcyjniejszą niż statystyczny bank. 
Wielu Polaków swoje oszczędności posta-
nowiło też zaangażować na rynku mieszka-
niowym. Historia pokazuje, że inwestycja 
długoterminowa na tym rynku potrafi 
uchronić kapitał przed inflacją, a do tego 
mieszkanie przeznaczone na wynajem 
generuje w miarę regularne przychody. 

Ciekawe wnioski można też wysnuć, porów-
nując rentowność wynajmu z oprocentowa-
niem kredytów. W tym układzie mieszania 
znowu wypadają nieźle. Podczas gdy rok 
temu przeciętny nowo udzielony kredyt 
mieszkaniowy kosztował 4,3% w skali roku, 
to dziś jest to 3,2%9. W sumie więc koszt 
pieniądza spadł bardziej niż potencjalna 
rentowność wynajmu mieszkania.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że 
banki mniej chętnie udzielają dziś kredy-
tów, także inwestorom. Jak nigdy wcześniej 
żywe jest też ryzyko wzrostu stóp procento-
wych. Nie chodzi jednak o to, że te mają 
szybko nadejść (tak jak wspominaliśmy 
wcześniej), ale raczej o to, że jeśli za np. 2-3 
lata Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się 
na zmianę poziomu stóp procentowych, to 
najpewniej będzie to ruch w górę, a nie 
w dół.

Dlaczego więc ta składowa indeksu HRE, 
która bada koniunkturę na rynku banko-
wym, zanotowała w bieżącym odczycie 
spadek? Tu znowu po części jest to wynik 
lockdownu i zahamowania procesów kredy-
towych. Nie bez znaczenia jest jednak też 
to, że banki stawiają dziś znacznie wyższe 
wymagania wobec potencjalnych kredyto-
biorców. I tak na przykład standardem jest 
dziś wymaganie 20-proc. wkładu własnego, 
podczas gdy na początku roku standardem 
był dwukrotnie niższy wkład. Do tego 
bardzo trudno dostać dziś kredyt, zarabiając 
na tzw. śmieciówce. Jeśli ktoś ma własną 
firmę, to także banki dokładnie sprawdzą 
czy osiągane dochody nie zostały zachwiane 
przez epidemię. I gdyby tego wszystkiego 
było mało, to banki odrzucają dziś znacznie 
większą część wniosków kredytowych niż na 
początku roku. To wszystko powoduje, że na 
rynek mieszkaniowy napływa mniej kredy-
tów. 
Szczególnie utrudnienia dotykają osób 
kupujących pierwsze mieszkania. Są to 
często osoby młode, a więc statystycznie 

wkładu własnego państwowy podmiot 
udzielał gwarancji na brakujący wkład 
(maksymalnie 15% ceny mieszkania). 
W efekcie ze wsparcia mogłyby skorzy-
stać osoby mające pracę i posiadające 
zdolność kredytową, które jedynie nie 
zdążyły jeszcze odłożyć wymaganego 
wkładu własnego. Taki system gwarancji 
byłby kilka lub nawet kilkanaście razy 
bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów 
realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu Mieszkanie dla mło-
dych.

Michał Cebula,
prezes HRE Think Tank

02
HRE Index – aneks metodologiczny

Najważniejszym subindeksem dla kształto-
wania się indeksu rynku nieruchomości 
(IKRN) jest subindeks cen nieruchomości 
(IKRN_ceny). Zmienność subindeksu cen 
nieruchomości (IKRN_ceny) prezentowana 
jest na rysunku nr 1.
W II kwartale 2020 roku odnotowano 
spadek wartości subindeksu cen nieru-
chomości. Wskaźnik ten kształtował się na 
poziomie 0,903, podczas gdy kwartał wcze-
śniej było to 0,912. Jednocześnie subindeks 
ten jest nadal wyższy od wartości odnotowa-
nej w analogicznym okresie roku poprzed-
niego, tj. w II kw. 2019 roku (0,869).

Indeks koniunktury na rynku nieruchomości w I kwartale 2020 roku

Spadek subindeksu cen nieruchomości 
determinowany był przede wszystkim 
spadkiem wskaźników obrazujących 
dynamikę cen realnych nieruchomości. 
Wskaźnik ten wyrażony w percentylach dla 
rynku pierwotnego (udRRE_pg3) obniżył się 
z 0,85 w I kw. 2020 roku do 0,65 w II kw. br. 
Analogiczny wskaźnik dla rynku wtórnego 
(udRRE_pg2) spadł natomiast z poziomu 
0,93 do 0,87.
Wpływ na spadek subindeksu cen nierucho-
mości miało ponadto dalsze obniżenie się 
wskaźników odchylenia cen nierucho-
mości od ceny równowagi długookreso-

Rysunek 1. Subindeks cen nieruchomości (IKRN_ceny) w latach 2007- II kw. 2020
Źródło: Centrum Myśli Strategicznych, 2020.
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wej na rynku wtórnym oraz na rynku 
pierwotnym. Analizowany wskaźnik dla 
rynku wtórnego (RRE_vm2) obniżył się
z poziomu 0,33 w I kw. br. do 0,29 w II kw. 
2020 roku. Analogiczny wskaźnik dla rynku 
pierwotnego (RRE_vm3) wyniósł natomiast 
0,34 wobec 0,38 kwartał wcześniej.
W II kw. 2020 roku obniżeniu uległ również 
wskaźnik mierzący przewartościowanie/nie-
dowartościowanie realnych cen nierucho-
mości w stosunku do historycznych mak-
simów cen realnych dla rynku pierwotnego 
(RRE_prtp3). Odpowiedni wskaźnik wyniósł 
0,89 wobec 0,90 w I kw. 2020 roku. Analo-
giczny wskaźnik dla rynku wtórnego był 
natomiast jedynym wskaźnikiem ogranicza-
jącym spadek wartości subindeksu cen 
nieruchomości. Wskaźnik ten (RRE_prtp2) 
wyniósł w II kw. 2020 0,95 wobec 0,93 w I kw. br.

Drugim co do znaczenia subindeksem jest 
subindeks sektora bankowego (IKRN_banki). 
Zmienność omawianego subindeksu przed-
stawiono na rysunku nr 2.

Na koniec II kw. 2020 roku subindeks sek-
tora bankowego wyniósł 0,548 wobec 
0,651 kwartał wcześniej oraz 0,506 w II kw. 
2019 roku.
Spadek wartości subindeksu determino-
wany był przede wszystkim obniżeniem 
wskaźnika obrazującego roczną realną 
stopę wzrostu nowo udzielonych kredy-
tów mieszkaniowych (GIL2). W II kw. 2020 
roku odpowiedni wskaźnik wyrażony w per-
centylach wyniósł 0,14 podczas gdy kwartał 
wcześniej znajdował się na poziomie 0,87. 
Spadkowi rocznej realnej stopy wzrostu 
nowo udzielonych kredytów mieszkanio-
wych towarzyszył spadek wskaźnika odno-
szącego się do rocznej realnej stopy wzrostu 
wolumenu zadłużenia z tytułu kredytów 
mieszkaniowych (GIL 1) – z poziomu 0,49 
w I kw. br. do 0,39 w II kw. 2020. 
Z drugiej strony, spadek subindeksu sektora 
bankowego ograniczony był wzrostem 
wskaźnika obrazującego frakcję wolumenu 
zadłużenia z tytułu kredytów mieszkanio-
wych w stosunku do PKB (HD). Wskaźnik ten 

Rysunek 2. Subindeks sektora bankowego (IKRN_banki) w latach 2007- II kw. 2020
Źródło: Centrum Myśli Strategicznych, 2020.
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wzrósł z 0,63 w I kw. 2020 roku do 0,73 w II 
kw. 2020 roku.
Trzecim co do znaczenia (pod względem 
wagi) subindeksem jest subindeks gospo-
darstw domowych (IKRN_gosp). Zmien-
ność analizowanego subindeksu prezento-
wana jest na rysunku nr 3.
W II kwartale 2020 roku, drugi okres 
z rzędu, obserwowano spadek wartości 
subindeksu gospodarstw domowych, 
przy czym spadek w II kwartale był 
znacznie silniejszy. Wartość IKRN_gosp 
ukształtowała się na poziomie 0,47, wobec 
0,51 na koniec I kwartału 2020 roku. 
W ujęciu rocznym, w relacji do II kwartału 
2019 roku, subindeks obniżył się również 
z poziomu 0,51. 
O wartości subindeksu, podobnie jak 
w poprzednim kwartale, w największym 
stopniu zadecydowały nastroje konsumenc-
kie (WUK). Wartość zmiennej wchodzącej w 
skład subindeksu – czyli bieżący wskaźnik 
ufności konsumenckiej spadł do 0,53 
wobec 0,77 w poprzednim kwartale i 0,99 

w analogicznym okresie poprzedniego roku. 
Obecna wartość WUK odpowiada warto-
ściom odnotowywanych w 2014 roku. Skutki
gospodarcze COVID będą zapewne wpływa-
ły negatywnie na dalszy poziom analizowa-
nego wskaźnika w kolejnych kwartałach.
Zmienne opisujące udział realnych cen 
mieszkań w stosunku do realnych wynagro-
dzeń (RRE-hpte2 i RRE-hpte3, wyrażone 
w percentylach) odnotowały wzrost w ujęciu 
kwartalnym i rocznym.  W porównaniu 
z I kwartałem br. wskaźnik dotyczący rynku 
wtórnego wzrósł z 0,48 do 0,50, a na rynku 
pierwotnym z 0,33 do 0,37. 
W II kwartale 2020 roku obserwowany był 
także dalszy wzrost zmiennej obrazującej 
udział wartości wolumenu zadłużenia 
z tytułu kredytów udzielonych gospodar-
stwom domowym w stosunku do aktywów 
finansowych gospodarstw domowych 
(HDTFA), co wskazuje na szybszy wzrost 
portfela kredytowego w relacji do aktywów 
finansowych gospodarstw domowych. 
Wskaźnik HDTFA wyniósł na koniec II kwar-

Rysunek 3. Subindeks gospodarstw domowych (IKRN_gosp) w latach 2007-II kwartał 2020
Źródło: Centrum Myśli Strategicznych, 2020.
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tału 0,47 wobec 0,45 w I kwartale 2020 roku 
i 0,29 w II kwartale 2019 roku.  
Czwartym co do znaczenia subindeksem jest 
subindeks sektora budownictwa (IKRN_bud). 
Zmienność analizowanego subindeksu 
prezentowana jest na rysunku nr 4.
Subindeks sektora budownictwa (IKRN_bud) 
obniżył się w I kwartale 2020 roku do pozio-
mu 0,81 wobec 0,82 w I kwartale 2020 roku, 
ale był na nieznacznie wyższym poziomie 
niż rok wcześniej .
Analiza zmiennych wchodzących w skład 
IKRN_bud wskazuje na negatywny wpływ na 
poziom subindeksu sektora budownictwa 
liczby wydanych pozwoleń na budowę 
(PNB). Wartość zmiennej (wyrażona w per-
centylach) obniża się od już od III kwartału 
2019 roku (0,91) i wyniosła na koniec 
II kwartału 2020 roku 0,84. Podobna sytuacja 
ma miejsce w przypadku wskaźnika obrazu-
jącego relację liczby mieszkań oddanych do 
użytkowania do liczby mieszkań znajdują-
cych się w trakcie budowy, którego wartość 
obniżyła się do 0,77 z poziomu 0,80. Należy

jednak wskazać, że oba wskaźniki znajdują
się w granicach historycznie wysokich 
poziomów. 
Natomiast wskaźnik PP1, zdefiniowany jako 
relacja liczby mieszkań, których budowę 
rozpoczęto (opóźnionej o 4 kwartały), 
w stosunku do liczby mieszkań znajdujących 
się w trakcie budowy, wzrósł nieznacznie do 
poziomu 0,83 wobec 0,82 w I kwartale 2020 
roku. 

Jak wspomniano wcześniej w niniejszym 
tekście, indeks końcowy koniunktury na 
rynku nieruchomości (IKRN) liczony jest 
jako średnia ważona subindeksów: 

      cen nieruchomości (IKRN_ceny), 

      sektora bankowego (IKRN_banki), 

      gospodarstw domowych (IKRN_gosp) oraz 

      sektora budownictwa (IKRN_bud).

Rysunek 4. Subindeks sektora budownictwa (IKRN_bud) w latach 2007-II kwartał 2020
Źródło: Centrum Myśli Strategicznych, 2020.
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Uwzględniając zmiany subindeksów oraz 
wagi nadane przez ekspertów, indeks koń-
cowy koniunktury na rynku nieruchomo-
ści (IKRN) w II kwartale 2020 roku wyniósł 
0,686 i był niższy od odnotowanego kwartał 

wcześniej – 0,729., ale wyższy w ujęciu rocz-
nym, kiedy to poziom indeksu wynosił 0,673.
Zmienność IKRN w czasie przedstawiono na 
rysunku 5. 

Niższy poziom indeksu koniunktury na 
rynku nieruchomości determinowany był 
kwartalnym spadkiem wszystkich czterech 
subindeksów wchodzących w jego skład:

subindeksu cen nieruchomości (IKRN_ce-
ny) – z poziomu 0,912 w I kwartale do 
0,903 w II kwartale 2020 roku;

subindeksu sektora bankowego 
(IKRN_banki) – z poziomu 0,651 w I 
kwartale do 0,548 w II kwartale 2020 
roku;

subindeksu gospodarstw domowych 
(IKRN_gosp) – z poziomu 0,510 w I kwar-
tale do 0,468 w II kwartale 2020 roku;

subindeksu sektora budownictwa 
(IKRN_bud) – z poziomu 0,821 w I kwar-
tale do 0,811 w II kwartale 2020 roku.

Rysunek 5. Indeks rynku nieruchomości (IKRN) w latach 2007- II kw. 2020
Źródło: Centrum Myśli Strategicznych, 2020.
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IKRN_ceny

IKRN_banki

IKRN_gospodarstwa domowe (IKRN_gosp)

IKRN_sektor budownictwo (IKRN_bud)

II kwartał
2020

0,686

0,903

0,548

0,468

0,811

I kwartał 
2020

0,729

0,912

0,651

0,510

0,821

Indeks koniunktury na rynku nieruchomości (IKRN)  

II kwartał 
2019

0,673

0,869

0,506

0,507

0,815

Tabela 1. Wartość Indeksu Koniunktury na Rynku Nieruchomości (IKRN) w II kwartale 2020 roku
Źródło: Centrum Myśli Strategicznych, 2020.
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Subindeks IKRN_CENY

CTRW  - ceny transakcyjne mieszkań-rynek 
wtórny.

CTRP - ceny transakcyjne mieszkań-rynek 
pierwotny. 

RRE_pg2, RRE_pg3 - roczne realne stopy 
wzrostu cen mieszkań; zmienne mierzą 
dynamikę cen realnych nieruchomości.

udRRE_pg2, udRRE_pg3 - wskaźniki udRRE 
są numerem percentyla w rozkładzie empi-
rycznym odpowiedniej zmiennej RRE 
podzielonym przez stałą równą sto.

RRE_prtp2, RRE_prtp3 - frakcja bieżącej 
ceny realnej do maksymalnej ceny realnej 
zanotowanej w okresie co najmniej rok 
poprzedzającym; wskaźniki mierzą przewar-
tościowanie / niedowartościowanie realnych 
cen nieruchomości w stosunku do historycz-
nych maksimów cen realnych.

RRE_vm2, RRE_vm3 - odchylenia cen 
nieruchomości (CTRW, CTRP) od ceny rów-
nowagi długookresowej, estymowanej               
w modelu ekonometrycznym; interpretowa-
ne jako przewartościowanie lub niedowarto-
ściowanie (w zależności od znaku) cen 
nieruchomości w stosunku do cen równowa-
gi długookresowej.

udRRE_vm2, udRRE_vm - numer percenty-
la w odpowiednich rozkładach empirycz-
nych zmiennych wskaźnikowych podzielo-
nych przez stałą równą sto.

Słowniczek
Subindeks IKRN_BANKI

NUKW - nowo udzielone kredyty-wartość.

WZKM - wolumen zadłużenia z tytułu 
kredytów mieszkaniowych.

GIL1 - roczna realna stopa wzrostu nowo 
udzielonych kredytów. 

GIL2 - roczna, realna stopa wzrostu wolu-
menu zadłużenia z tytułu kredytów miesz-
kaniowych.

udGIL1, udGIL2 - wskaźniki wyznaczone 
jako numery percentyli w odpowiednich 
rozkładach empirycznych zmiennych GIL1, 
GIL2, podzielonych przez stałą równą sto.

LOHFHP1, LOHFHP2 - frakcja bieżącej 
realnej NUKW, WZKM i maksymalnej warto-
ści realnej NUKW, WZKM zanotowanej           
w okresie co najmniej rok poprzedzającym.

HD - frakcja wolumenu zadłużenia z tytułu 
kredytów mieszkaniowych WZKM w stosun-
ku do PKB.

Subindeks IKRN_GOSPODARSTWA 
DOMOWE

RRE_hpte2, RRE_hpte3 - iloraz realnych 
cen mieszkań CTRW, CTRP, w stosunku do 
realnych wynagrodzeń (zmienna przeliczo-
na na ceny stałe roku 2004 przy użyciu 
wskaźnika CPI).  Zmienne mierzą przewar-
tościowanie realnych cen nieruchomości       
w stosunku do realnych wynagrodzeń.
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udRRE_hpte2, udRRE_hpte3 -  numery 
percentyli w odpowiednich rozkładach 
empirycznych zmiennych RRE_hpte2, 
RRE_hpte3 podzielonych przez stałą równą 
sto.

HDTFA - frakcja wartości wolumenu zadłu-
żenia z tytułu kredytów udzielonych gospo-
darstwom domowym w stosunku do akty-
wów finansowych gospodarstw domowych.

udHDTFA – numery percentyli w odpowied-
nich rozkładach empirycznych zmiennej 
HDTFA podzielone przez stałą równą sto
WUK - bieżący wskaźnik ufności konsu-
menckiej.

udWUK – numery percentyli w odpowied-
nich rozkładach empirycznych zmiennej 
WUK podzielone przez stałą równą sto.

Subindeks IKRN_BUDOWNICTWO

PP1 - opóźniona o cztery kwartały frakcja 
liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto 
w stosunku do liczby mieszkań znajdujących 
się w trakcie budowy.

udPP1 - numery percentyli w odpowiednich 
rozkładach empirycznych zmiennej PP1, 
podzielone przez stałą równą sto.

PP2 -  frakcja liczby mieszkań oddanych do 
użytkowania w stosunku do liczby mieszkań 
znajdujących się w trakcie budowy.

udPP2 - numery percentyli w odpowiednich 
rozkładach empirycznych zmiennej PP2, 
podzielone przez stałą równą sto.

PNB - pozwolenia na budowę. 

udPNB - numery percentyli w odpowiednich 
rozkładach empirycznych zmiennej PNB, 
podzielone przez stałą równą sto.

ceny transakcyjne mieszkań-rynek wtórny - Narodowy Bank Polski
ceny transakcyjne mieszkań-rynek pierwotny - Narodowy Bank Polski
wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych – AMRON–SARFiN, ZBP
wolumen zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych - Narodowy Bank Polski
Produkt Krajowy Brutto – Główny Urząd Statystyczny
realne wynagrodzenia (zmienna przeliczona na ceny stałe roku 2004 przy użyciu wskaźnika CPI) - Główny Urząd Statystyczny
aktywa finansowe gospodarstw domowych - Narodowy Bank Polski
bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej - Główny Urząd Statystyczny
mieszkania, których budowę rozpoczęto (stan w końcu okresu) - Główny Urząd Statystyczny
mieszkania w budowie ogółem (stan w końcu okresu) - Główny Urząd Statystyczny
mieszkania oddane do użytkowania (stan w końcu okresu) - Główny Urząd Statystyczny
mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (stan w końcu okresu) - Główny 
Urząd Statystyczny

Źródła danych
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