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Szanowni Państwo,

Wieszczone od lat spadki cen mieszkań nie nastąpiły ani w latach 2013-
-2019, ani nawet w epidemicznym roku 2020. Dlaczego? Na to pytanie 
dobrze odpowiada publikowany od 2018 roku HRE Index. Jest to publikacja, 
którą HRE Think Tank stworzył, aby kompleksowo badać sytuację i otoczenie 
rodzimego rynku mieszkaniowego. 

Dzięki niemu badamy fundamenty tego rynku. Co kwartał pokazujemy co 
właściwie dzieje się na rynku mieszkaniowym. Dopiero na tej bazie pokazu-
jemy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w przyszłości. I tak na przykład 
podsumowując 2017 rok dementowaliśmy popularne jeszcze wtedy doniesie-
nia o mającym nadejść ochłodzeniu koniunktury w mieszkaniówce, a nawet 
mających się zbliżać spadkach cen1.
 
Uspokajaliśmy też nastroje po wybuchu epidemii. Wtedy większość obserwa-
torów widziała świat w szczególnie czarnych barwach. Mało komu przycho-
dziło do głowy, że ceny mieszkań mogą nie tylko nie spaść, ale nawet 
wzrosnąć. Nasze prognozy okazały się tu bliżej prawdy. Za mało prawdopo-
dobny uznaliśmy wtedy scenariusz, zgodnie z którym mieszkania miały 
tanieć. Przekonywaliśmy, że nawet gdyby do realizacji takiego scenariusza 
by doszło, to hipotetyczna korekta nie mogłaby być głęboka. Bardzo szybko 
na fundamencie indeksu HRE za bardziej prawdopodobny uznaliśmy scena-
riusz, wedle którego Polacy w mieszkaniówce zobaczą bezpieczną przystań 
dla kapitału i przez to podtrzymają koniunkturę oraz wzrosty cen. 
Dane pokazują, że właśnie taki scenariusz został faktycznie zrealizowany2.

Od lat ostrzegaliśmy też przed ryzykiem związanym z inwestowaniem 
w pokoje hotelowe. Podkreślaliśmy przy tym nie tylko na często nierealny 
poziom obiecywanych rentowności, ale też fakt, że operator hotelowy jest 
w tym modelu silniejszą stroną kontraktu. W związku z tym może on narzu-
cać rozwiązania niekorzystne dla inwestorów, co epidemia szczególnie 
mocno uwypukliła.
 
W ostatnich kwartałach dementowaliśmy też doniesienia o załamaniu na 
rynku najmu argumentując, że studenci nie są wcale kluczową grupą najem-
ców. Szybko czas pokazał też, że przynajmniej część mieszkań zajmowanych 
dotychczas przez żaków zajęli wciąż napływający do kraju imigranci zarob-



kowi czy Polacy powracający z emigracji. Dementowaliśmy też doniesienia 
o epidemicznym załamaniu w budownictwie mieszkaniowym czy wskazywa-
liśmy na nieracjonalność w działaniach banków, które zbyt gwałtownie 
zakręciły kurki z kredytami. Całe szczęście szybko z tych zbyt daleko idących 
decyzji zaczęły się wycofywać.
 
Tym bardziej z dumą oddajemy w Państwa ręce kolejną – trzynastą już 
edycję indeksu HRE Think Tank. Znajdziecie tu Państwo kompleksową ocenę 
bieżącej sytuacji na rynkach mieszkaniowym, kredytowym oraz ocenę kondy-
cji gospodarstw domowych. Zachęcamy też do zapoznania się z prognozami, 
które na najbliższe kwartały sformułowaliśmy.

W ramach HRE Index badamy rynek nieruchomości całościowo i opisujemy 
go przez pryzmat 14-letniej historii aż 18 różnych czynników. Eliminujemy 
wpływ zjawisk sezonowych i strukturalnych. Dzięki temu, obraz rynku nieru-
chomości mieszkaniowych, który powstaje na bazie Indeksu HRE, jest 
obrazem rzetelnym i kompletnym. Zachęcamy do korzystania z niego wszyst-
kich uczestników rynku: kupujących i sprzedających, inwestorów, banki 
i fundusze, deweloperów, a także analityków i naukowców.

W załączonym raporcie poruszamy ponadto tematy:

• Cen mieszkań i prognoz dotyczących dalszych ich zmian,
• Rządowego programu stymulującego rynek mieszkaniowy,
• Prognoz wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych,
• Kondycji gospodarstw domowych,
• Kondycji sektora budownictwa mieszkaniowego,
• Sytuacji na rynku najmu,
• Długoterminowych prognoz dotyczących
 poziomu stóp procentowych w Polsce

 

Michał Cebula
Prezes HRE Think Tank

  



publikowanego co kwartał syntetycznego 
indeksu koniunktury – HRE Index. Jest 
oczywiste, że optymizm Polaków był tym 
czynnikiem, który w ubiegłym roku wyraź-
nie przygasł. Wpływało to negatywnie na 
popyt na mieszkania. Tak jak się spodziewa-
liśmy był to też główny element, który 
doprowadził do obniżania się wartości 
naszego subindeksu badającego wspomnia-
ną sytuację gospodarstw domowych. 

Chcesz wiedzieć więcej? Dokładny opis indeksu 
– tego jak go liczymy i co bierzemy pod uwagę 
- zamieściliśmy w aneksie metodologicznym.

Negatywnie na wartość subindeksu gospo-
darstw domowych wpłynął też fakt, że 
w ostatnim czasie Polacy więcej pieniędzy 

Perspektywa wychodzenia z epidemicznych 
ograniczeń to scenariusz, który dominuje 
w prognozach rynkowych. Nie inaczej jest 
na rynku mieszkaniowym. Ten co prawda 
przez epidemię nie został nadmiernie 
poturbowany, ale wraz z poprawą w całej 
gospodarce, także sektor mieszkaniowy ma 
szanse notować wyniki jeszcze lepsze niż 
w 2020 roku. 
 
Epidemia uderzyła 
w optymizm rodaków

Dla realizacji tego scenariusza ważna jest 
między innymi sytuacja finansowa gospo-
darstw domowych. Tę obok kondycji sekto-
rów budownictwa, bankowości i dynamiki 
zmian cen HRE Think Tank bada w ramach 

W marcu 2020 roku mało kto spodziewał się, że tak szybko rynek mieszka-
niowy odbuduje się na przekór epidemii. Spodziewane na wiosnę odmraża-
nie gospodarki i wyraźny powrót banków do gry o rynek hipoteczny to dobry 
prognostyk na najbliższe miesiące.

01
HRE Index: Czeka nas rok nadrabiania 
zaległości w mieszkaniówce 

nie mogli ich zaciągać w 2020 roku. Już 
jednak dane za pierwsze miesiące br. suge-
rują, że ten odroczony popyt jest teraz reali-
zowany. 

Ułatwienia w dostępie do kredytów już 
w lutym spowodowały, że Polacy składali 
najwięcej wniosków kredytowych od co 
najmniej 2016 roku3. 

Pomóc mógł w tym fakt, że w 2020 roku 
oszczędności Polaków rosły najszybciej 
w historii ze względu na utrzymywanie się 
przyzwoitej sytuacji na rynku pracy (dzięki 
działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.

Z drugiej strony pozytywnie na ocenę 
kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.

+48 734 900 900 kontakt@heritagere.pl www.heritagere.pl4



oszczędzali niż pożyczali na zakup miesz-
kań. Tę zmianę zaliczyliśmy do czynników 
negatywnych z ostrożności, choć już widzi-
my, że sytuacja ta powinna okazać się przej-
ściowa. Póki co twarde dane pokazują, 
że Polacy zaciągali w 2020 roku mniej 
kredytów hipotecznych, choć wartość prze-
ciętnego kredytu była najwyższa w historii. 
Z drugiej strony dużo inwestowaliśmy 
w aktywa finansowe i oszczędzaliśmy (np. 
zasilając rachunki bankowe, fundusze inwe-
stycyjne czy kupując obligacje). Gdyby ta 
zmiana nie miała ciągu dalszego, to faktycz-
nie należałoby ją zakwalifikować do zdarzeń 
negatywnych z punktu widzenia sektora 
mieszkaniowego. Tak właśnie zrobiliśmy. 
 
Przy tym spodziewamy się, że splot tych 
czynników powinien mieć pozytywne kon-
sekwencje. W naszej ocenie mamy tu do 
czynienia z jednej strony z odroczonym 
popytem, a z drugiej z efektami budowania 
przez Polaków poduszki finansowej na 
„czarną godzinę”. Rodacy ze względu na 
trudności w ubieganiu się o kredyty, często 

nie mogli ich zaciągać w 2020 roku. Już 
jednak dane za pierwsze miesiące br. suge-
rują, że ten odroczony popyt jest teraz reali-
zowany. 

Ułatwienia w dostępie do kredytów już 
w lutym spowodowały, że Polacy składali 
najwięcej wniosków kredytowych od co 
najmniej 2016 roku3. 

Pomóc mógł w tym fakt, że w 2020 roku 
oszczędności Polaków rosły najszybciej 
w historii ze względu na utrzymywanie się 
przyzwoitej sytuacji na rynku pracy (dzięki 
działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.

Z drugiej strony pozytywnie na ocenę 
kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.

Liczba kredytobiorców wioskujących o kredyt (w tys.)
 Opracowanie HRE Investments na podastawie danych BIK
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Podczas gdy w grudniu wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw rosły o 6,6%4  
(r/r), to ceny mieszkań używanych 
w największych miastach były pod koniec 
2020 roku o 5,6% wyższe5 (r/r).
 
Uspokojenie cen mieszkań

Skoro już o tym mowa, to należy podkre-
ślić, że zmiany związane z epidemią dopro-
wadziły do znacznego spowolnienia wzro-
stów cen mieszkań. W efekcie wartość 
subindeksu, w ramach którego badamy ten 
obszar, była na koniec 2020 roku na takim 
poziomie, co pod koniec 2019 roku.

Wynikało to wprost z faktu, że tak jak wspo-
mnieliśmy wcześniej, w ubiegłym roku 
wzrosty cen mieszkań wytracały impet. 
W czwartym kwartale wyraźnie powiększy-
ła się też różnica pomiędzy długookresową 
ceną równowagi oraz tym ile faktycznie 
Polacy płacili za mieszkania.

Chodzi o to, że pomimo dominującej nar-
racji, że mieszkania w Polsce są drogie, 
to ze statystycznego punktu widzenia, 
ich ceny rosną wolniej niż mogłyby rosnąc 
w aktualnym otoczeniu rynkowym. 

Popyt na kredyty 
najwyższy od lat

Jednym z elementów tego otoczenia jest 
sytuacja na rynku kredytów mieszkanio-
wych. W ostatnich miesiącach mieliśmy tu 
do czynienia z potężnymi zmianami. Naj-
pierw wybuch epidemii doprowadził do 
wyraźnego ograniczenia akcji kredytowej 
poprzez zaostrzenie wymagań stawianych 
przez banki. Wystarczyło jednak kilka
miesięcy, aby instytucje te zrozumiały, że 
nie było to w pełni racjonalne posunięcie. 
Szczególnie wyraźnie widać było jak stop-
niowo banki traciły przekonanie, że ceny 
mieszkań będą spadać. W efekcie już w trzy 
kwartały po podwyżkach marż kredytowych 

nie mogli ich zaciągać w 2020 roku. Już 
jednak dane za pierwsze miesiące br. suge-
rują, że ten odroczony popyt jest teraz reali-
zowany. 

Ułatwienia w dostępie do kredytów już 
w lutym spowodowały, że Polacy składali 
najwięcej wniosków kredytowych od co 
najmniej 2016 roku3. 

Pomóc mógł w tym fakt, że w 2020 roku 
oszczędności Polaków rosły najszybciej 
w historii ze względu na utrzymywanie się 
przyzwoitej sytuacji na rynku pracy (dzięki 
działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.

Z drugiej strony pozytywnie na ocenę 
kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.

Zmiany cen mieszkań używanych w 7 miastach (w ujęciu r/r)
Opracowanie HRE Investments na podstawie danych NBP
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(część oprocentowania stanowiąca dochód 
banku) doszło do ich normalizacji6. Powoli 
banki otwierały się też na klientów, którzy 
zarabiali w sposób inny niż w ramach 
umowy o pracę na czas nieokreślony. 
W 2021 roku możemy też już mówić o tym, 
że znowu większość banków przyjmuje 
wnioski kredytowe od osób z niskim 
(10-proc.) wkładem własnym.

Przez co najmniej kilka miesięcy o kredyt 
było jednak trudno. Szczególnie dotknęło 
to osób młodych, które często pracują na 
tzw. umowach śmieciowych i dysponują 
niskim wkładem własnym. Oba te elementy 
przez pewien czas dyskwalifikowały chęt-
nych na hipoteki. Problem jest spory, 
bo co roku samych tylko osób w wieku 
25-34, które wyprowadzały się z domów 
rodzinnych było po 200-350 tysięcy. Oczy-
wiście nie wszyscy kupowali mieszkania. 
Część zasilała grono najemców. Tak 
czy inaczej mamy jednak do czynienia 
z bardzo liczną grupą, która w 2020 roku 
musiała odłożyć swoje marzenia o własnym 

„M” na później. Wszystko wskazuje na to, że 
już w bieżącym roku obserwujemy realizację 
tego odroczonego popytu. Na taki właśnie 
obrót spraw wskazuje fakt, że w lutym 
Polacy złożyli w bankach najwyższą od
lat liczbę wniosków kredytowych7. Jest to 
kontynuacja dobrych danych, które napłyne-
ły z banków pod koniec ubiegłego roku pod-
nosząc wartość jednego z badanych przez 
nas subindeksów kontrolujących sytuację 
w sektorze bankowym.

Najmocniejszy początek 
roku w historii budownictwa

Dobrą koniunkturę sugerują też dane napły-
wające z sektora budownictwa mieszkanio-
wego. W sumie trudno się dziwić. W 2020 
roku oddano do użytkowania najwięcej 
nowych domów i mieszkań od 4 dekad8. 
Gdyby tego było mało, to kontynuację 
dobrych danych widzimy też w publikacjach 
za bieżący rok. Okazuje się bowiem, 
że styczeń deweloperzy zakończyli rozpo-

nie mogli ich zaciągać w 2020 roku. Już 
jednak dane za pierwsze miesiące br. suge-
rują, że ten odroczony popyt jest teraz reali-
zowany. 

Ułatwienia w dostępie do kredytów już 
w lutym spowodowały, że Polacy składali 
najwięcej wniosków kredytowych od co 
najmniej 2016 roku3. 

Pomóc mógł w tym fakt, że w 2020 roku 
oszczędności Polaków rosły najszybciej 
w historii ze względu na utrzymywanie się 
przyzwoitej sytuacji na rynku pracy (dzięki 
działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.

Z drugiej strony pozytywnie na ocenę 
kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.
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Przeciętna marża nowo udzielonego kredytu hipotecznego
Opracowanie HRE Investments na podstawie danych NBP
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czynając budowy ponad 12 tys. nowych 
mieszkań. To najlepszy styczniowy wynik 
w historii9. 

Oczywiście te informacje nie są zawieszone 
w próżni. Deweloperzy budują dużo, bo 
i Polacy chcą kupować mieszkania. Aby 
oferta dostępna w biurach sprzedaży była 
atrakcyjna, niezbędne jest jej odświeżanie 
i poszerzanie, a więc też rozpoczynanie 
nowych projektów. Wiele wskazuje na to, że 
także deweloperzy starają się w ostatnich 
miesiącach nadrabiać stracony przez epide-
mię czas. Przypomnijmy, że szczególnie 
w kwietniu i maju 2020 roku firmy rozpoczy-
nały budowę o połowę mniejszej liczby 
mieszkań niż w analogicznych miesiącach 
roku 2019. Kolejne miesiące pokazały, 
że deweloperzy, którzy najbardziej ograni-
czyli rozpoczynanie nowych projektów, prze-
grywali walkę o względy kupujących, sprze-
dając w 2020 roku wyraźnie mniej mieszkań. 
Taki los czekał te firmy, które zbyt długo 
zwlekały z uruchamianiem nowych projek-
tów. Powód jest prosty - nie sposób sprzedać 
mieszkania, których nie wprowadziło się do 
sprzedaży.

Z naszych wyliczeń zaprezentowanych 
w ramach subindeksu sektora budownictwa 
wynika, że skala budów prowadzonych przez 
deweloperów jest już bardzo wysoka. Jeśli 
popyt na mieszkania jeszcze wzrośnie, to 
trudno będzie mu sprostać ze względu 
na niskie rezerwy mocy wytwórczych. 
Aby budować więcej, niezbędne jest 
wprowadzanie nowoczesnych techno-
logii – np. stosowanie popularnych w wielu 
zachodnich krajach prefabrykatów.

nie mogli ich zaciągać w 2020 roku. Już 
jednak dane za pierwsze miesiące br. suge-
rują, że ten odroczony popyt jest teraz reali-
zowany. 
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najwięcej wniosków kredytowych od co 
najmniej 2016 roku3. 

Pomóc mógł w tym fakt, że w 2020 roku 
oszczędności Polaków rosły najszybciej 
w historii ze względu na utrzymywanie się 
przyzwoitej sytuacji na rynku pracy (dzięki 
działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
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kań.

Solidny fundament pod dobre 
wyniki w mieszkaniówce

Reasumując - biorąc pod uwagę 18 wskaźni-
ków z obszaru budownictwa, cen mieszkań, 
kondycji gospodarstw domowych i sektora 
bankowego – oszacowaliśmy wartość indek-
su HRE za czwarty kwartał 2020 roku na 
0,663. To mniej niż w trzecim kwartale, 
ale też mniej niż przed rokiem. Już od trzech 
kwartałów obserwujemy uspokojenie 
sytuacji na rynku mieszkaniowym. 

Podsumowując wyniki za czwarty kwartał 
2020 roku musimy podkreślić, że nie 
obserwowaliśmy zjawisk wskazujących na 
trwałe nierównowagi na rynku nierucho-
mości mieszkaniowych oraz możliwość 
wystąpienia takich nierównowag w naj-
bliższym czasie. 

Jeśli natomiast chodzi o przewidywania na 
najbliższą przyszłość, to w 2021 roku spo-
dziewamy się wysokiego popytu na mieszka-
nia ze strony kupujących posiłkujących się 
kredytem. Powinien być on wyższy od popytu 
z 2020 roku o co najmniej 10%. Powodów jest 
kilka. Jednym z nich są wcześniej wspomnia-
ne ułatwienia w dostępie do kredytów miesz-
kaniowych. Bardzo ważna jest też spodzie-
wana odbudowa gospodarki. Jej dynamika 
może być na tyle wysoka, że powinno to 
powodować wzrost zatrudnienia i wynagro-
dzeń Polaków. W latach 2021-23 PKB Polski 
ma rosnąć o od 4,1 – 5,4% rocznie10. 
To, w połączeniu ze spodziewaną poprawą 
sytuacji epidemicznej, daje szanse na więk-
szy optymizm rodaków. Na popyt na kredyty 
pozytywnie powinien też wpływać spodzie-
wany wzrost cen mieszkań i bardzo niskie 
oprocentowanie kredytów mieszkaniowych.
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działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.

Z drugiej strony pozytywnie na ocenę 
kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.

widywanym wzrostem popytu na kredyty 
hipoteczne. Pozytywnie na skalę zakupów 
gotówkowych powinna oddziaływać 
spodziewana poprawa sytuacji epidemicznej, 
odrodzenie gospodarki i dobre dane z rynku 
pracy. W tym wypadku ważne są też: utrzy-
manie oferty niemal nieoprocentowanych 
lokat i wzmożona inflacja (ponad 2,5%).

Jeśli popyt na mieszkania będzie rósł 
zgodnie z naszymi przewidywaniami, to 
powinno to doprowadzić do wzrostu cen 
mieszkań w Polsce o około 7-10%. Ozna-
czałoby to realny wzrost cen, a więc taki, 
którzy przewyższałby inflację.

Epidemia w odwrocie?

Zagrożeniem dla takiego bazowego scenariu-
sza jest oczywiście brak poprawy sytuacji 
epidemicznej w kraju, utrzymywanie rządo-
wych ograniczeń i powolniejsza odbudo-

Z drugiej strony nad bankami ciągle wisi 
problem kredytów walutowych. Rozwiązanie 
go może się okazać bardzo kosztowne. 
To znowu oznaczałoby, że niektóre instytucje 
będą wymagały dodatkowego wsparcia kapi-
tałowego. Wciąż przed nami są decyzje o tym 
jak problemy te zostaną rozstrzygnięte. 
Jedno nie ulega wątpliwości – im więcej 
czasu dostaną banki na przygotowanie 
i ewentualne przeprowadzenie całego proce-
su, tym mniejsze będzie ryzyko, że wpłynie 
to na potencjalne ograniczenie akcji kredyto-
wej – szczególnie tej skierowanej do klientów 
zainteresowanych hipotekami. Powody 
są proste – są to kredyty bardzo dobrze 
zabezpieczone i sumiennie spłacane, na
których dodatkowo banki mogą sensownie 
zarobić.
  
W naszej ocenie bardzo prawdopodobne 
jest też to, że w bieżącym roku Polacy kupią 
więcej mieszkań za gotówkę. Tu gama powo-
dów jak i skala spodziewanego wzrostu jest 
bardzo zbliżona do tych związanych z prze-
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biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.
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kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.

wa gospodarki. To wszystko skutkowałoby 
mniejszym optymizmem Polaków, gorszą 
(niż w scenariuszu bazowym) sytuacją na 
rynku pracy i mniejszą skłonnością banków 
do udzielania kredytów hipotecznych. Przy 
takim rozwoju wypadków niższy byłby też 
popyt na mieszkania, co spowodowałoby 
mniej dynamiczne zmiany cen nieruchomo-
ści. Przy tym doświadczenia ostatnich kwar-
tałów sugerują, że nawet przy realizacji 
negatywnego scenariusza, nadzieje na 
wyraźne spadki cen mieszkań mogłyby 
okazać się płonne. 

Po marcowej konferencji z udziałem 
prof. Glapińskiego wyraźnie ograniczone 
zostały ponadto nadzieje niektórych uczest-

Szanse i zagrożenia dla rynku mieszkaniowego

Szanse Zagrożenia

Ujemne realne oprocentowanie lokat i kredytów

Wzmożona inflacja

Stymulacja fiskalna i monetarna

Szczepienia i postępująca poprawa w gospodarce

Napływ kapitału inwestycyjnego

Wzrost popytu na najem

Potencjalne programy rządowe

Realizacja odroczonego popytu

Napływ imigrantów zarobkowych

Spadek optymizmu Polaków

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy

Trudniejszy dostęp do kredytów

Niższy popyt na najem

Ograniczenie akcji kredytowej
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ników rynku (np. banków) na podwyżki stóp 
procentowych. Te w założeniu miały za zada-
nie przeciwdziałać spodziewanemu wzrosto-
wi inflacji. Dziś wydaje się jednak, że 
w Radzie Polityki Pieniężnej przeważa 
opinia, że dotychczasowa polityka monetar-
na zapewnia wystarczającą stabilność cen. 
W efekcie za bardziej zasadne większość 
Rady uznaje wspieranie odbudowy gospo-
darki. 

Ujemne realne 
oprocentowanie na lata

Poziom stóp procentowych jest z punktu 
widzenia sektora mieszkaniowego kluczowy. 
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To właśnie niskie stopy procentowe 
powodują, że oprocentowanie lokat jest 
niemal zerowe, a więc rośnie atrakcyjność 
inwestowania na rynku mieszkaniowym. 
Najniższe w historii stopy procentowe 
powodują też, że kredyty mieszkaniowe 
są rekordowo tanie, co dodatkowo 
wzmacnia popyt na mieszkania.

Z szacunków HRE Investments opartych 
o najnowsze dane i prognozy wynika, że na 
przeciętnej rocznej lokacie oszczędzający 
traciliby w najbliższych latach po około 
2-3% kapitału – oczywiście po uwzględnie-
niu inflacji i opodatkowania. Warunki te 
w dalszym ciągu powinny więc sprzyjać 
popytowi na mieszkania, które w przypadku 
inwestycji długoterminowej powinny nie 
tylko uchronić kapitał przed inflacją, 
ale jeszcze generować w miarę regularne 

i przewidywalne dochody z czynszu.

Co ciekawe, podobnie powinno być też 
w przypadku kredytów. Ich realne oprocen-
towanie także może być w najbliższym czasie 
ujemne. Chodzi o to, że siła nabywcza kapi-
tału pożyczonego w ramach kredytu miesz-
kaniowego powinna, w wyniku działania 
inflacji, spadać szybciej niż banki będą do 
tego długu naliczać odsetki. Z takim fenome-
nem jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Naj-
prawdopodobniej jest to też jeden z czynni-
ków stojących za rekordowym popytem na 
hipoteki. 

Zagraniczny kapitał docenia 
rodzimą mieszkaniówkę

W ostatnich miesiącach i kwartałach mamy 
też do czynienia z jeszcze innym fenomenem 
– rekordowym zainteresowaniem rodzimym 
rynkiem mieszkaniowym ze strony inwesto-
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fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
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rów zagranicznych. W ramach tego trendu 
obserwujemy pakietowe zakupy mieszkań na 
wynajem, nabywanie całych budynków, ale 
też przejmowanie czołowych deweloperów, 
których zadaniem będzie już nie tylko budo-
wanie mieszkań na sprzedaż, ale też budo-
wanie budynków i osiedli z przeznaczeniem 
na wynajem. I tak na przykład szacuje się, ze 
w 2025 roku w Polsce ma już być ponad 66 
tysięcy mieszkań na wynajem w budynkach 
specjalnie w tym celu zbudowanych11. 

W normalnych warunkach wzrost liczby 
mieszkań powinien cieszyć. Szczególnie 
powinien on cieszyć w segmencie nierucho-
mości na wynajem, w którym braki mieszka-
niowe są jeszcze bardziej palące niż na rynku 
własnościowym. Obrazują to chociażby 
wskaźniki przeludnienia mieszkań12. Trzeba 
mieć jednak świadomość, że zbyt duży 
napływ kapitału ze strony inwestorów insty-
tucjonalnych może też generować negatyw-
ne skutki. 

Na przykład przejmowanie firm deweloper-

skich po to, aby budowały one mieszkania na 
wynajem, a nie na sprzedaż oznacza, 
że podaż mieszkań własnościowych może 
być ograniczana. To przy wysokim popycie 
może prowadzić do wzrostów cen nierucho-
mości. 

Pokazując ten mechanizm jeszcze bardziej 
obrazowo, można pokusić się o takie stwier-
dzenie, że zbyt duży napływ kapitału na 
rynek mieszkaniowy podnosi ceny mieszkań. 
Inwestorzy widząc, że wartość ich aktywów 
rośnie, będą niezadowoleni gdy okaże się, że 
rentowność wynajmu spada (stosunek czyn-
szu do wartości lokali na wynajem). Oczeku-
jąc konkretnej stopy zwrotu z drożejących 
aktywów mogą oni dążyć do podnoszenia 
stawek za wynajem lub obniżania kosztów, 
a co za tym idzie też standardu nieruchomo-
ści. Efekt może być więc taki, że zamiast pod-
niesienia standardu mieszkaniowego Pola-
ków dojdzie do wzrostów cen do takiego 
poziomu, że jeszcze większej grupy osób 
nie będzie stać na zakup lub najem mieszka-
nia adekwatnego do ich potrzeb – tak jak 
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zowany. 
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w lutym spowodowały, że Polacy składali 
najwięcej wniosków kredytowych od co 
najmniej 2016 roku3. 

Pomóc mógł w tym fakt, że w 2020 roku 
oszczędności Polaków rosły najszybciej 
w historii ze względu na utrzymywanie się 
przyzwoitej sytuacji na rynku pracy (dzięki 
działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.
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kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.
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dzieje się to na przykład w Wielkiej Brytanii, 
w Niemczech czy Francji. Wciąż do realizacji 
takiego scenariusza jest oczywiście w Polsce 
daleko, ale warto pamiętać, że właśnie taki 
może być efekt napływu zbyt dużego kapita-
łu na rodzimy rynek mieszkaniowy.

Studenci powinni wrócić na 
uczelnie, a pracownicy do pracy

W oczach inwestorów zagranicznych 
rodzimy rynek jest atrakcyjny ze względu 
na wysoką rentowność wynajmu, niewiel-
ką skalę regulacji tego rynku oraz fakt, że 
potrzeby mieszkaniowe Polaków są dale-
kie od zaspokojenia.
 

To głównie dlatego inwestorzy instytucjonal-
ni są tak aktywni na rodzimym rynku.

Perspektywy tego sektora są jednak ciekawe 
nie tylko w długim terminie. Już w bieżącym 
roku prawdopodobny jest scenariusz odbu-
dowy koniunktury na rynku najmu. Tu 
znowu potrzebne są: zniesienie nałożonych 
przez rząd ograniczeń, odbudowa gospodar-
ki i powrót studentów do miast akademic-
kich. Szanse na to wydają się spore biorąc 
pod uwagę to jak duża część społeczeństwa 
powinna być w drugiej połowie roku zaszcze-
piona. Rządzący powinni mieć też świado-
mość, że utrzymywanie stanu, w którym
nauka prowadzona jest w trybie zdalnym 
bardzo negatywnie wpływa na poziom na-
uczania i możliwość rozwoju studentów. 
Zbyt długie przeciąganie obecnego stanu 
rzeczy może mieć więc katastrofalne skutki 
m.in. dla karier naszych żaków i może 
opóźnić ich wchodzenie w dorosłość. 
Ale studenci to tylko jedna z grup najemców. 
Niemniej ważne jest to, aby pozostałe 

grupy najemców wróciły na rynek wraz 
z tym jak znoszone będą ograniczenia, 
gospodarka znowu przyspieszy, a społeczeń-
stwo zacznie wracać do przedepidemicznych 
przyzwyczajeń.

Rynek najmu daleki 
od załamania

A jak sytuacja przedstawia się dziś? Wbrew 
obiegowej opinii, dostępne dane pokazują, że 
w największych miastach niewynajętych 
pozostaje około 7-9% mieszkań. To dwa razy 
więcej niż przed rokiem, ale wciąż nie jest to 
wynik, który sugerowałby załamanie na 
rynku. Jeśli chodzi o stawki za wynajem, 
to sytuacja jest tu bardzo różna w zależności 
od wielkości mieszkań czy ich lokalizacji. 
Gdyby uśrednić dane za ostatni kwartał 2020 
roku, to okaże się, że najmocniej przecenami 
dotknięte zostały pokoje na wynajem. Za ich 
wynajem można obecnie uzyskać przeciętnie 
6-7% mniej niż przed rokiem. Z drugiej 
strony w przypadku popularnych kawalerek 
ceny się prawie nie zmieniły. Średnia obniżka 
wyniosła tu zaledwie 1-2%. Przy tym średnia 
jak to często bywa trochę zamazuje obraz, bo 
w Poznaniu stawka jest kosmetycznie 
wyższa, a w Krakowie prawie o 5% niższa niż 
przed rokiem13.

W ramach indeksu HRE patrzymy na rynek 
mieszkaniowy kompleksowo. Dlatego zwra-
camy też uwagę na kondycję rynku najmu, 
bo przecież wiele osób kupujących mieszka-
nia robi to z myślą o ich późniejszym wynaj-
mowaniu. To dlatego spodziewana poprawa 
koniunktury na rynku najmu jest też ważna 
dla poziomu popytu na zakup mieszkań. 
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działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.

Z drugiej strony pozytywnie na ocenę 
kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.

Szanse zaklęte w rządowych 
propozycjach

Z nadzieją odbieramy zapowiedziane przez 
rząd działania interwencyjne. Szczególnie 
cieszyć może fakt, że mają być one prowa-
dzone wielotorowo. Na solidne wsparcie 
mogą liczyć gminy budujące mieszkania 
komunalne czy sektor budownictwa społecz-
nego. Duże nadzieje pokładamy też w pro-
gramie „Lokal za grunt”, w ramach którego 
do budowania mieszkań na publicznych 
gruntach zostaną zaproszeni deweloperzy. 
Te wszystkie działania wspierają to, aby 
w Polsce powstawało więcej mieszkań. 
To właśnie ich brak jest jedną z głównych 
bolączek rodzimej mieszkaniówki. Niedobo-
ry te HRE Think Tank oszacował na koniec 
2017 roku na 2,1 mln jednostek. 
Przy tym trafnie oceniliśmy w ramach tej 
publikacji, że braki mieszkaniowe mogą 
rosnąć. Spodziewaliśmy się, że do 2030 
roku liczba brakujących mieszkań miała 
wzrosnąć o kolejnych 600 tysięcy, co może 
okazać się nawet niedoszacowaną prognozą.
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W latach 2018-20 z jednej strony w Polsce 
powstało oczywiście około 600 tysięcy 
nowych mieszkań, ale za to z drugiej strony 
potrzeby mieszkaniowe wzrosły ze względu 
na fakt, że liczebność statystycznego gospo-
darstwa domowego spada, do Polski przyje-
chało wielu imigrantów zarobkowych, 
a coraz więcej rodaków, którzy dotychczas 
w tym samym celu wyemigrowali na Zachód, 
wrócą do kraju. 

W ramach ostatnich działań legislacyj-
nych rząd zapowiedział ponadto program 
wsparcia kupujących roboczo nazywany 
„bonem mieszkaniowym”. Jest to zasadne 
zwłaszcza po roku 2020, w którym szcze-
gólnie osoby młode w dużej mierze utra-
ciły dostęp do kredytów mieszkaniowych, 
bo banki podniosły wymagania stawiane 
przed potencjalnymi kredytobiorcami.

Aby nadrobić stracony czas, rząd mógłby 
pomóc najbardziej poszkodowanym grupom 
społecznym w zakupie mieszkań. Jest to dzia-
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nie mogli ich zaciągać w 2020 roku. Już 
jednak dane za pierwsze miesiące br. suge-
rują, że ten odroczony popyt jest teraz reali-
zowany. 

Ułatwienia w dostępie do kredytów już 
w lutym spowodowały, że Polacy składali 
najwięcej wniosków kredytowych od co 
najmniej 2016 roku3. 

Pomóc mógł w tym fakt, że w 2020 roku 
oszczędności Polaków rosły najszybciej 
w historii ze względu na utrzymywanie się 
przyzwoitej sytuacji na rynku pracy (dzięki 
działaniom władz i wytrwałości przedsię-
biorców), ograniczaniu konsumpcji i budo-
waniu oszczędności przez rodaków.

Z drugiej strony pozytywnie na ocenę 
kondycji gospodarstw domowych wpływa 
fakt, że wynagrodzenia Polaków rosły 
w ostatnim czasie szybciej niż ceny miesz-
kań.

1) https://www.emmerson-evaluation.pl/wp-content/upload-
s/2018/01/E-VALUER-INDEX-2017.pdf

https://rednetconsulting.pl/aktualnosci,tresc,id,10479,ty-
tul,przyszlosc-rynku-deweloperskiego-w-warszawie

https://www.emmerson-evaluation.pl/wp-content/upload-
s/2020/06/raport-evaluer-index-2020.pdf

2) Dane NBP

3) Dane BIK

4) Dane GUS

5) Dane NBP – indeks hedoniczny

łanie, które zapobiega wykluczeniu, wspiera 
poczucie bezpieczeństwa i dzietność. Ta 
ostatnia zasługuje na szczególne podkreśle-
nie. Fakt, że w Polsce rodzi się mało dzieci to 
jeden z najbardziej palących długotermino-
wych problemów Polski, których przezwycię-
żenie zależy od dzisiejszych decyzji władz.
 
Przy tym trzeba mieć świadomość, że rynek 
mieszkaniowy jest jednym z ważnych kół 
zamachowych gospodarki. Rynek budownic-
twa mieszkaniowego jest odpowiedzialny za 
ok. 8,6 proc. polskiego PKB. Ponadto mówiąc 
obrazowo - każda złotówka zainwestowana w 
budowę nowych mieszkań pociąga za sobą 
około 3-5 razy więcej wydatków na dobra 
i usługi związane z mieszkaniem. Nie ma 
przy tym co ukrywać, że racjonalna polityka 
mieszkaniowa nawet z punktu widzenia 
budżetu państwa po prostu się opłaca – 
generuje dodatkowe dochody i wspiera 
rozwój gospodarczy.

Warto się jednak zastanowić nad tym czy 
działające w ostatnich latach programy 

+48 734 900 900 kontakt@heritagere.pl www.heritagere.pl 15

„Rodzina na Swoim” czy „Mieszkanie dla 
młodych” są rozwiązaniami efektywnymi
i takimi, których dziś faktycznie potrzebuje-
my. Zamiast bezpośrednich dopłat do kredy-
tów lepsze byłoby zastosowanie gwarancji 
kredytowych. Mogłyby one działać podob-
nie jak w Nowej Zelandii. Jest to model 
z punktu widzenia budżetu wielokrotnie 
tańszy niż dopłaty. Ponadto to właśnie dzięki 
systemowi gwarancji publiczne wsparcie 
powinno trafiać do osób, które faktycznie 
pomocy potrzebują. To byłaby duża odmiana 
względem programu „Mieszkanie dla 
młodych”, który był obwiniany o to, że korzy-
stały z niego osoby, które bardzo często i bez 
publicznego wsparcia mieszkania by kupiły. 
Do tego gwarancje nie powinny powodować 
wzrostów cen mieszkań, co było kolejnym 
kluczowym zarzutem formułowanym wobec 
stosowanego w Polsce programu dopłat zna-
nego pod nazwą „Mieszkanie dla młodych”.

Michał Cebula, 
prezes HRE Think Tank

6) Szacunki HRE Investments oparte o dane NBP

7) Dane BIK - indeks PKM (luty 2021 r.)

8) Dane GUS

9) Dane GUS

10) Marcowa projekcja inflacji i PKB przygotowana przez NBP

11) Szacunki Think.co

12) Dane Eurostat

13) Dane MZURI



02
HRE Index – aneks metodologiczny

HRE index to jeden wskaźnik, który w sposób 
syntetyczny pokazuje kondycję polskiego 
sektora mieszkaniowego. Aby obliczyć jego 
finalną wartość musimy najpierw poznać 
dane m.in. na temat cen, wynagrodzeń, 
inflacji, PKB czy skali akcji kredytowej i tego 
jak dużo mieszkań jest w Polsce budowa-
nych. Te dane poddajemy statystycznej 
obróbce i obliczamy najpierw wartości tzw. 
subindeksów. Te pokazują nam w sposób 
syntetyczny warunki, które panują w czte-
rech kluczowych dla mieszkaniówki obsza-
rach:

1) Cen mieszkań (badamy tu 6 wskaźni-
ków). Zwracamy tu uwagę na zmiany cen 
mieszkań, ale nie te nominalne, tylko 
uwzględniające inflację. Powód jest prosty – 
z czasem kwota 5 czy 10 tysięcy złotych, za 
które można było kupić metr mieszkania, ma 
coraz mniejszą siłę nabywczą. To znaczy, że 
w sklepie możemy za nią kupić mniej. 
Sprawdzamy więc nie tylko jak realne (a nie 
nominalne) ceny odstają od historycznych 
maksimów, ale też jak szybko się zmieniają 
i czy wcześniej w historii mieliśmy już do 
czynienia z podobną dynamiką zmian. 
Ważne jest bowiem nie tylko to ile w danym 
momencie za mieszkanie trzeba zapłacić, ale 
też to czy ta cena szybko rośnie czy nie i czy 
wcześniej w historii mieliśmy już do czynie-
nia z tak szybkimi zmianami cen. Bardzo 
ważnym wskaźnikiem w tym obszarze

Czym jest HRE Index?

jest też odchylenie od ceny równowagi. 
Chodzi o to, że na potrzeby oceny sytuacji na 
rynku mieszkaniowym sprawdzamy czy 
aktualne ceny mieszkań nie odstają od cen 
równowagi długookresowej. Bierzemy tu 
pod uwagę sytuację gospodarstw domowych 
oraz skalę akcji kredytowej. To wszystko 
wpływa na ocenę sytuacji na rynku mieszka-
niowym i to czy obserwujemy na nim jakieś 
niepokojące zjawiska czy nie. 

2) Budownictwa mieszkaniowego (bada-
my tu 3 wskaźniki). Do oceny sytuacji w tym 
obszarze wykorzystujemy informacje na 
temat tego jak dużo mieszkań zaczyna się 
w Polsce budować. Nie patrzymy jednak 
tylko na „gołą liczbę” wyrażoną w dziesiąt-
kach czy setkach tysięcy, ale odnosimy ją do 
wszystkich mieszkań będących w danym 
czasie w budowie. Daje nam to lepszy obraz 
tego czy skala nowych inwestycji rośnie czy 
spada, ale też czy rozpoczęte kiedyś inwe-
stycje postępują, czy stoją w miejscu. 
W identyczny sposób patrzymy na liczbę 
mieszkań oddawanych do użytkowania. Dla 
dopełnienia obrazu patrzymy też na liczbę 
pozwoleń na budowę. Te decyzje co prawda 
nie zawsze przekładają się później na rozpo-
częte inwestycje, ale są pewnym papierkiem 
lakmusowym, który pokazuje poziom opty-
mizmu Polaków oraz to jak duży jest poten-
cjał do rozpoczynania w przyszłości nowych 
inwestycji. W tym wypadku sprawdzamy 

+48 734 900 900 kontakt@heritagere.pl www.heritagere.pl16



ma się do PKB – bo przecież wraz z tym jak 
gospodarka rośnie, a społeczeństwo się 
bogaci, stać nas na wyższe kredyty mieszka-
niowe. Badamy też dynamikę zmian, a więc 
to jak szybko przyrasta zadłużenie Polaków 
z tytułu kredytów mieszkaniowych. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie ostrzegać przed 
narastaniem baniek kredytowych, które 
stanowią duże zagrożenie dla stabilności 
sektora mieszkaniowego.

Znając już wyniki wszystkich tych czterech 
subindeksów, możemy w końcu obliczyć 
finalną wartość HRE Indexu. Nie jest to 
prosta średnia, ale średnia ważona. Powód 
jest prozaiczny. Każdy z obszarów badany 
z wykorzystaniem subindeksów, ma inny 
wpływ na kondycję rynku mieszkaniowego 
w Polsce. O tym jak ważny jest każdy z tych 
obszarów decyduje panel ekspertów. To oni 
każdemu z obszarów nadają wagę. W efekcie 
uzyskujemy jeden wskaźnik, który w kom-
pleksowy sposób pokazuje kondycję rodzi-
mej mieszkaniówki. Sam indeks, jak i subin-
deksy mogą przyjąć wartość od 0 do 1.
 
Przy tym zarówno wartości zbyt niskie (0,15 
i niżej), jak i zbyt wysokie (0,85 i wyżej) 
sugerują występowanie nierównowag – 
dotyczy to zarówno indeksu, jak i subindek-
sów. Podczas gdy wyniki wysokie sugerować 
mogą narastanie bańki spekulacyjnej 
(pierwszy próg ostrożnościowy na poziomie 
0,85, drugi na poziomie 0,9 i trzeci 0,95), to 
wyniki niskie sugerują zapaść na rynku 
mieszkaniowym (pierwszy próg ostrożno-
ściowy 0,15, drugi na poziomie 0,1 i trzeci 
0,05). Środkowa wartość (0,5) pokazuje za to 
sytuację neutralną. Gdy wskaźnik przyjmuje 
wartości wyższe, mamy do czynienia z dobrą 
koniunkturą, a poniżej wartości 0,5 możemy 
zaczynać mówić o dekoniunkturze.

jednak przede wszystkim jak świeże dane 
mają się do historii – czy dziś urzędy wydają 
relatywnie więcej czy mniej decyzji pozwa-
lających budować w Polsce mieszkania lub 
domy.

3) Kondycji gospodarstw domowych 
(badamy tu 4 wskaźniki). Tu szczególnie 
patrzymy na to jak ceny mieszkań zmieniają 
się na tle wynagrodzeń Polaków. Jest to 
o tyle ważne, że oderwanie się cen mieszkań 
od pensji stanowi bardzo ważną przesłankę 
podkopywania fundamentów rynku miesz-
kaniowego i tworzenia się na nim bańki spe-
kulacyjnej. Badamy też to jak duża część 
majątku Polaków jest finansowana kredyta-
mi mieszkaniowymi. Chodzi o to, że majątek 
przeciętnego Kowalskiego w przeważającej 
mierze jest zaklęty w „czterech ścianach”. 
Sprawdzamy więc na ile jest to zasługa jego 
pracy i oszczędności, a na ile marzenie 
o własnym domu jest finansowane kredy-
tem. Jeśli kredytów byłoby zbyt dużo, to 
znaczyłoby, że rynek mieszkaniowy jest 
narażony na zawirowania związane z sytu-
acją na rynku pracy czy poziomem stóp pro-
centowych. Nie zapominamy przy tym też 
o ocenie koniunktury dokonywanej przez 
samych obywateli. Polacy, którzy nie boją 
się o prace, otrzymują solidne wynagrodze-
nie i z otwartą przyłbicą patrzą w przyszłość 
są przecież bardziej skłonni do zakupu 
nieruchomości.

4) Sektora bankowego (badamy tu 5 
wskaźników). Przede wszystkim zwracamy 
tu uwagę na skalę nowej akcji kredytowej 
(hipoteki) oraz łączną sumę udzielonych 
kredytów mieszkaniowych. W tym wypadku 
także patrzymy nie na wartości nominalne, 
ale realne, a więc takie uwzględniające 
utratę siły nabywczej w czasie (inflację). 
Patrzymy nie tylko na kwoty samego zadłu-
żenia, ale też uwzględniamy jak wartość ta 
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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 IV kwartale 2020 roku odnotowano spadek 
wartości subindeksu cen nieruchomości. 
Wskaźnik ten kształtował się na poziomie
0,896, podczas gdy kwartał wcześniej było to 
0,911. Odnotowana wartość jest porówny-
walna z wartością odnotowaną w analogicz-
nym okresie roku poprzedniego, tj. w IV kw. 
2019 roku (0,898).

Indeks koniunktury na rynku 
nieruchomości w IV kwartale 2020 roku
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Rysunek 1. Subindeks cen nieruchomości (IKRN_ceny) w latach 2007- IV kw. 2020
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Spadek subindeksu cen nieruchomości 
determinowany był obniżeniem się czterech 
spośród sześciu wskaźników wchodzących 
w skład subindeksu. Przede wszystkim 
odnotowano spadek wskaźnika obrazujące-
go dynamikę cen realnych nieruchomości 
na rynku wtórnym oraz na rynku pierwot-
nym. Wskaźnik ten wyrażony w percenty-
lach dla rynku wtórnego (udRRE_pg2) spadł 
z 0,87 w III kw. 2020 roku do 0,63 w IV kw. 
2020 roku Analogiczny wskaźnik dla rynku 
pierwotnego (udRRE_pg3) obniżył się z 0,78 
w III kw. do 0,55 w IV kw. 2020 roku.

Wpływ na niższą wartość subindeksu cen 
nieruchomości miał ponadto spadek wskaź-
ników odchylenia cen nieruchomości od 
ceny równowagi długookresowej na rynku 
wtórnym oraz na rynku pierwotnym. Anali-
zowany wskaźnik dla rynku wtórnego 
(RRE_vm2) obniżył się z poziomu 0,51 w III 
kw. 2020 roku do 0,32 w IV kw. 2020 roku. 
Analogiczny wskaźnik dla rynku pierwotne-
go (RRE_vm3) wyniósł natomiast 0,33 wobec 
0,48 kwartał wcześniej. Zmiany te sugerują, 
że ceny mieszkań rosną wolniej niż sugeruje 
model wyznaczający poziom cen długookre-
sowej równowagi.

W IV kw. 2020 roku wzrosły natomiast 
wskaźniki mierzące przewartościowanie/-
niedowartościowanie realnych cen nieru-
chomości w stosunku do historycznych 
maksimów cen realnych. Odpowiedni 
wskaźnik dla rynku wtórnego (RRE_prtp2) 
ukształtował się na poziomie 0,950 wobec 
0,949 w III kw. 2020 roku. Analizowany 
wskaźnik dla rynku pierwotnego (RRE_pr-
tp3)  wzrósł natomiast z poziomu 0,889 
w III kw. do 0,898 w IV kw. 2020 roku. To 
oznacza, że realnie poziom cen mieszkań 
nie przebił jeszcze historycznego maksi-
mum. Za mieszkania używane realnie 
płacimy o 5% mniej niż w szczytowym mo-

mencie, a ceny mieszkań nowych są 
o 10,2% niższe niż wynika z historycznych 
maksimów. Przy tym w obliczeniach tych 
uwzględniamy tylko ceny mieszkań i infla-
cję. W międzyczasie wynagrodzenia Pola-
ków się podwoiły, a oprocentowanie złoto-
wych kredytów spadło około 3-krotnie.

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

Na koniec IV kw. 2020 roku subindeks sek-
tora bankowego wyniósł 0,518 wobec 
0,478 kwartał wcześniej oraz 0,537 w IV kw. 
2019 roku.

Na koniec IV kw. 2020 roku subindeks sekto-
ra bankowego wyniósł 0,518 wobec 0,478 
kwartał wcześniej oraz 0,537 w IV kw. 2019 
roku.

Wyższa, w porównaniu z III kw. 2020 roku, 
wartość subindeksu determinowana była 
przede wszystkim wzrostem wskaźnika 
obrazującego roczną realną stopę wzrostu 
nowo udzielonych kredytów mieszkanio-
wych (GIL2). W IV kw. 2020 roku odpowied-
ni wskaźnik wyrażony w percentylach 
wyniósł 0,41 podczas gdy kwartał wcze-
śniej znajdował się na poziomie 0,15.

W IV kw. 2020 roku odnotowano ponadto 
wzrost wskaźnika obrazującego frakcję 
wolumenu zadłużenia z tytułu kredytów 
mieszkaniowych w stosunku do PKB (HD). 
Wskaźnik ten wzrósł z 0,791 w III kw. 2020 
roku do 0,872 w IV kw. 2020 roku.

Z drugiej strony, wzrost subindeksu sektora 
bankowego ograniczony był nieznacznym 
obniżeniem się wskaźnika obrazujące-
go roczną realną stopę wzrostu wolumenu 
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zadłużenia z tytułu kredytów mieszkanio-
wych (GIL 1) – z poziomu 0,18 w III kw. 2020 
roku do 0,13 w IV kw. 2020.

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 IV kwartale 2020 roku, kolejny kwartał 
z rzędu, obserwowano spadek wartości 
subindeksu gospodarstw domowych. 
Wartość IKRN_gosp ukształtowała się na 
poziomie 0,380, wobec 0,432 na koniec III 
kwartału 2020 roku. Spadek subindeksu 
odnotowano również w ujęciu rocznym, tj. w 
relacji do IV kwartału 2019 roku (w IV kw. 
2019 roku subindeks kształtował się na 
poziomie 0,523).

O wartości subindeksu, podobnie jak 
w poprzednich dwóch kwartałach, w naj-
większym stopniu zadecydowały nastroje 
konsumenckie (WUK). Poziom zmiennej 
wchodzącej w skład subindeksu - Bieżącego 
wskaźnika ufności konsumenckiej wyniosła 
0,256 wobec 0,435 kwartał wcześniej.

W IV kwartale 2020 roku obserwowany był 
także spadek zmiennej obrazującej udział 
wartości wolumenu zadłużenia z tytułu 
kredytów udzielonych gospodarstwom 
domowym w stosunku do aktywów finanso-
wych gospodarstw domowych (HDTFA), 
co wskazuje na wolniejszy wzrost portfela 
kredytowego w relacji do aktywów finanso-
wych gospodarstw domowych. Wskaźnik 
HDTFA wyniósł na koniec IV kwartału 0,172 
wobec 0,229 w III kwartale 2020 roku.
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Rysunek 2. Subindeks sektora bankowego (IKRN_banki) w latach 2007- IV kw. 2020
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Spadek subindeksu gospodarstw domowych 
ograniczał natomiast, podobnie jak kwartał 
wcześniej, nieznaczny wzrost wskaźników 
opisujących udział realnych cen 
mieszkań w stosunku do realnych wynagro-
dzeń (RRE-hpte2 i RRE-hpte3, wyrażone 
w percentylach). W porównaniu z III kwarta-
łem 2020 roku wskaźnik dotyczący rynku 
wtórnego wzrósł z 0,550 do 0,568, a na 
rynku pierwotnym z 0,443 do 0,444.
 
Czwartym co do znaczenia subindeksem 
jest subindeks sektora budownictwa
(IKRN_bud). Zmienność analizowanego subin-
deksu prezentowana jest na rysunku nr 4.

Subindeks sektora budownictwa (IKRN_bud) 
wzrósł w IV kwartale 2020 roku do poziomu 
0,900 wobec 0,856 w III kwartale 2020 roku. 
Także w ujęciu rocznym, tj. w porównaniu z 
IV kw. 2019 roku odnotowana wartość subin-

deksu znajdowała się na niższym poziomie 
(w IV kw. 2019 roku subindeks sektora 
budownictwa wyniósł 0,819).
 
Analiza zmiennych wchodzących w skład 
IKRN_bud wskazuje, że wzrost poziomu 
subindeksu sektora budownictwa determi-
nowany był zwiększeniem się wszystkich 
trzech wskaźników wchodzących w jego 
skład. Wskaźnik obrazujący relację liczby 
mieszkań oddanych do użytkowania do 
liczby mieszkań znajdujących się w trakcie 
budowy (PP2) wzrósł z 0,867 w III kw. do 
0,906 w IV kw. 2020 roku. Wartość zmiennej 
(wyrażona w percentylach) odnoszącej się 
do liczby wydanych pozwoleń na budowę 
(PNB) wzrosła natomiast w analizowanym 
okresie z poziomu 0,865 do 0,915.  Wskaźnik 
PP1, zdefiniowany jako relacja liczby miesz-
kań, których budowę rozpoczęto (opóźnio-
nej o 4 kwartały), w stosunku do liczby 
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Rysunek 3. Subindeks gospodarstw domowych (IKRN_gosp) w latach 2007-IV kwartał 2020
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mieszkań znajdujących się w trakcie budowy 
wyniósł w IV kw. 2020 roku 0,880 podczas 
gdy kwartał wcześniej kształtował się na 
poziomie 0,835. 

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).

Uwzględniając zmiany subindeksów oraz 
wagi nadane przez ekspertów, indeks koń-
cowy koniunktury na rynku nieruchomo-
ści (IKRN) w IV kwartale 2020 roku wyniósł 
0,663 i był nieznacznie niższy od odnotowa-
nego kwartał wcześniej, kiedy to ukształto-

wał się na poziomie 0,666. Dla porównania 
w analogicznym okresie roku poprzedniego 
(IV kw. 2019) indeks końcowy kształtował 
się na poziomie 0,696.
 
Zmienność IKRN w czasie przedstawiono na 
rysunku 5. 

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

— subindeksu cen nieruchomości (IKRN_
ceny) – z poziomu 0,911 w III kwartale 
do 0,896 w IV kwartale 2020 roku, oraz

— subindeksu gospodarstw domowych 
(IKRN_gosp) – z poziomu 0,432 w III 
kwartale do 0,380 w IV kwartale 2020 roku;
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Rysunek 4. Subindeks sektora budownictwa (IKRN_bud) w latach 2007-IV kwartał 2020
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Spadek indeksu końcowego ograniczony był 
natomiast wzrostem

— subindeksu sektora bankowego 
(IKRN_banki) – z poziomu 0,478 w III 

kwartale do 0,518 w IV kwartale 2020 roku;

— subindeksu sektora budownictwa 
(IKRN_bud) – z poziomu 0,856 w III 
kwartale do 0,900 w IV kwartale 2020 roku.
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Rysunek 5. Indeks rynku nieruchomości (IKRN) w latach 2007- IV kw. 2020

Źródło: Centrum Myśli Strategicznych, 2021
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IKRN_ceny

IKRN_banki

IKRN_gospodarstwa domowe (IKRN_gosp)

IKRN_sektor budownictwo (IKRN_bud)

III kwartał 
2020

0,666

0,911

0,478

0,432

0,856

IV kwartał 
2019

0,696

0,898

0,537

0,523

0,819

Indeks koniunktury na rynku nieruchomości (IKRN)  

IV kwartał 
2020

0,663

0,896

0,518

0,380

0,900

Tabela 1. Wartość Indeksu Koniunktury na Rynku Nieruchomości (IKRN) w IV kwartale 2020 roku



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.

Centrum Myśli Strategicznych, 2021
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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