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ZnacZenie poLityki kredytoWeJ 
BankU dLa inWeStycJi na rynkU 
nierUcHoMości MieSZkanioWycH

Wprowadzenie

Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych w dużym stopniu zależny jest 
od dostępności metod finansowania tego rynku. Zdecydowana większość pod-
miotów przy inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe wykorzystuje kapitał 
obcy, głównie kredyt bankowy, jako podstawowe źródło finansowania inwestycji. 
Zatem im większa będzie dostępność kredytowa zarówno dla osób fizycznych, jak 
i dla przedsiębiorstw inwestujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych, 
tym więcej inwestycji będzie mogło być zrealizowanych. Jednakże dostęp do kre-
dytów bankowych finansujących rynek nieruchomości mieszkaniowych zależny 
jest od polityki kredytowej banków. Zaostrzanie tej polityki najczęściej będzie ha-
mowało rozwój rynku nieruchomości, natomiast jej łagodzenie będzie pozwala-
ło na większy dostęp do kapitału, a tym samym na większą liczbę inwestycji oraz 
liczbę zawieranych na rynku nieruchomości transakcji. Należy także podkreślić, 
iż z uwagi na specyfikę finansowania rynku nieruchomości (nie tylko mieszka-
niowych), zasady polityki kredytowej banku muszą być rzetelnie sformułowane 
i przestrzegane przez bank.

Celem artykułu jest omówienie zasad polityki kredytowej banku w aspekcie 
finansowania rynku nieruchomości oraz wskazanie istotnego znaczenia tej polity-
ki dla inwestowania na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak również wpły-
wu tej polityki na decyzje podejmowane na tym rynku.
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1. Zasady polityki kredytowej banku w zakresie finansowania 
inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Działalność banków angażujących się w proces finansowania rynku nieru-
chomości jest szczególnym rodzajem aktywności gospodarczej, obciążonym zło-
żonym ryzykiem z uwagi na1: długoterminowy charakter finansowania, dużą za-
leżność od sytuacji makroekonomicznej kraju i cykliczności gospodarki, niską 
płynność aktywów, konieczność zaangażowania znacznej ilości środków, ryzy-
ko spadku cen rynkowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredy-
tu, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursowe (w przypadku udzielania kredytów 
walutowych/indeksowanych do walut), możliwość utraty zdolności kredytowej 
kredytobiorcy w okresie trwania umowy kredytowej, problemy z dostępem do 
rzetelnych źródeł informacji na temat rynku nieruchomości2, lokalny charakter 
nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę, banki powinny tworzyć odpowiednie zasady 
polityki kredytowania nieruchomości3. Zasady te powinny4:

zapewniać rozdzielenie funkcji związanych z pozyskiwaniem kredytobior- –
ców i sprzedażą oferowanych produktów od funkcji związanych z obszarem 
bezpośredniej analizy wniosków kredytowych oraz oceną ryzyka i podejmo-
waniem decyzji kredytowej,
identyfikować obszary geograficzne, na których bank będzie udzielał kredy- –
tów,
ustalać politykę dywersyfikacji portfela kredytowego i ustanawiać limity dla  –
kredytów na nieruchomości w podziale na typy i rynki geograficzne (np. limi-
ty na kredyty podwyższonego ryzyka),
identyfikować odpowiednie warunki dla poszczególnych typów kredytów na  –
nieruchomości,
ustanawiać procedury udzielania i zatwierdzania kredytów, zarówno ogólne,  –
jak i w rozbiciu na rozmiar i typ kredytu,

1 Szerzej: Jakość aktywów. Finansowanie rynku nieruchomości. NBP, Warszawa, kwiecień 2007.
2 Należy podkreślić, iż w ostatnich kilku latach liczba materiałów źródłowych dotycząca rynku 

nieruchomości mieszkaniowych zwiększyła się, jednak nie wszystkie są powszechnie dostępne.
3 Szczegółowe omówienie polityki kredytowej banku można znaleźć np. w: J. Gwizdała: Ryzy-

ko kredytowe w działalności banku komercyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2011, s. 105. Na potrzeby niniejszego artykułu zostaną omówione wybrane kwestie do-
tyczące polityki kredytowej banku, koncentrujące się na rynku nieruchomości.

4 Jakość aktywów…, op. cit., s. 44.
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ustanawiać ostrożne standardy udzielania kredytu, które są jasne i precyzyj- –
ne – włącznie z limitami określającymi wskaźnik kredytu do wartości – oraz 
spójne z wytycznymi nadzorczymi,
ustanawiać procedury analizy i zatwierdzania wyjątkowych ze względu na  –
swój charakter kredytów, łącznie z kredytami, dla których wartość wskaźnika 
kredytu do wartości nieruchomości przekracza ustalone limity,
ustanawiać procedury administrowania kredytami, łącznie z ich dokumento- –
waniem, wypłatą, przeglądem kredytu, badaniem zabezpieczenia i windyka-
cją zadłużenia,
ustanawiać regulaminy i procedury wyceny nieruchomości, –
zapewnić, aby pracownicy banku monitorowali portfel kredytowy i dostar- –
czali punktualnych i adekwatnych sprawozdań zarządowi,
ustanawiać skuteczne mechanizmy kontroli. –
Każdy bank finansujący inwestycje w nieruchomości powinien monitoro-

wać warunki na rynku nieruchomości w obszarze jego kredytowania, tak aby móc 
szybko reagować na zmiany warunków rynkowych, które mają wpływ na jego 
decyzje kredytowe. W szczególności banki powinny uwzględnić tzw. popytowe 
i podażowe czynniki rynkowe. Do czynników tych zaliczyć można m.in.: wskaź-
niki demograficzne, szczególnie trendy dotyczące zaludnienia i zatrudnienia; wy-
mogi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego; bieżące i prognozo-
wane wskaźniki pustostanów, prowadzonych inwestycji budowlanych i nasycenia 
rynku; bieżące i prognozowane warunki najmu, stawki czynszu i ceny sprzedaży; 
bieżące i prognozowane koszty operacyjne dla różnych typów projektów; wskaź-
niki ekonomiczne, w szczególności trendy i dywersyfikacje w obszarze kredyto-
wania oraz trendy dotyczące cen na rynku nieruchomości.

Polityka kredytowa banku w aspekcie finansowania inwestycji na rynku nie-
ruchomości jest inna w stosunku do klienta indywidualnego oraz do przedsię-
biorstwa realizującego inwestycje w nieruchomości. Niektóre z wyżej wymienio-
nych czynników są brane pod uwagę przy obu rodzajach kredytobiorców, jednak 
zdecydowanie bardziej rozbudowane zasady polityki kredytowej odnoszą się do 
przedsiębiorstw, deweloperów, którzy zaciągają dużo wyższe kredyty niż klienci 
indywidualni. Zasady udzielania kredytów dla przedsiębiorstw realizujących in-
westycje w nieruchomości powinny określać również pewne wymagania doty-
czące m.in.:

analizy opłacalności inwestycji i wrażliwości na ryzyko (np. wrażliwości pro- –
gnoz dotyczących dochodu na zmiany czynników ekonomicznych, takich jak 
stopy procentowe, kursy walutowe, współczynnik pustostanów lub koszty 
operacyjne),
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minimalnej liczby zawartych przedwstępnych umów najmu lub sprzedaży nie- –
ruchomości przynoszących dochody, które umożliwią obsługę zadłużenia,
wstępnych inwestycji i utrzymania na stałym poziomie udziału własnego kre- –
dytobiorcy,
warunków przedwstępnych umów najmu i sprzedaży nieruchomości oraz mi- –
nimalnej liczby nieruchomości oddawanych do użytku w określonym czasie.
Zasady polityki kredytowej w zakresie finansowania rynku nieruchomości 

mieszkaniowych muszą uwzględniać także stosowne rekomendacje wydawane 
przez Komisję Nadzoru Finansowego. Istotne są tutaj dwie rekomendacje: Re-
komendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami 
kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie5 
i Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem 
detalicznych ekspozycji kredytowych6. Te dwie rekomendacje stanowią system 
naczyń połączonych i jednocześnie stwarzają kompleksowe podejście do zasad 
kredytowania klienta indywidualnego w Polsce7.

Istotny jest fakt, iż kolejne zmiany w powyższych rekomendacjach wpły-
wają znacząco na politykę kredytową banków w aspekcie finansowania rynku 
nieruchomości mieszkaniowych. Najnowsze zmiany Rekomendacji S (z dnia 
18.06.2013 roku) dotyczą m.in. oceny zdolności kredytowej. Zapisy nakazują 
m.in., że bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobo-
wiązań nie dłuższy niż 25 lat. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuż-
szym okresie spłaty bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty 
przekraczałby 35 lat. Jednakże jeśli przewidywany okres spłaty ekspozycji jest 
dłuższy niż 30 lat, bank powinien przyjmować w procesie oceny zdolności kredy-
5 Pierwsza wersja rekomendacji zaczęła obowiązywać od 1.07.2006 r., druga rozszerzona, czyli 

Rekomendacja S (II) od 1.07.2009 r., natomiast trzecia, tzw. Rekomendacja S (III) obowiązuje 
od 1.01.2012 r. Najnowsza nowela tej Rekomendacji z dnia 18.06.2013 r. ma nieco zmienioną 
nazwę, tj.: Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami 
kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Z zakresu tej Rekomendacji wyłączono ekspozy-
cje kredytowe finansujące nieruchomości, które nie są zabezpieczone hipotecznie. W wybranych 
fragmentach Rekomendacja ta ma być wprowadzona do 1.01.2014 r., a cała obowiązywać ma od 
1.07.2014 r. Szerzej: www.knf.gov.pl.

6 Część tej rekomendacji zaczęła obowiązywać od 23.08.2010, reszta pół roku później, natomiast 
nowelizacja tej rekomendacji z dnia 26.02.2013 r. ma być wprowadzona nie później niż do dnia 
31.07.2013 r. Ponadto na potrzeby tej rekomendacji zastosowano pojęcie detalicznych ekspozy-
cji kredytowych rozumianych jako należności kredytowe od osób fizycznych udzielone na cele 
niezwiązane z działalnością gospodarczą i rolniczą, z wyłączeniem należności zabezpieczonych 
hipotecznie, które w całości zostały objęte Rekomendacją S (…). Jednakże do zarządzania ry-
zykiem ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości nie stosuje się postanowień Reko-
mendacji S, o ile nie są one zabezpieczone hipotecznie, szerzej: Rekomendacja T, s. 3.

7 Szerzej: M. Zaleska: Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków. „Finansowanie Nierucho-
mości” 2012, nr 1, s. 4.
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towej okres spłaty ekspozycji wynoszący maksymalnie 30 lat8. Oznacza to z jed-
nej strony nieco bardziej liberalne podejście banku w stosunku do obecnie jeszcze 
obowiązującej Rekomendacji S(III)9, a z drugiej strony maksymalne ograniczenie 
okresu spłaty kredytu do 35 lat. Przed wprowadzeniem obydwóch zmian pewna 
część kredytobiorców, która posiadała marginalną zdolność kredytową, zaciągała 
kredyty na maksymalnie długi okres (nawet na 50 lat). Poprzez wydłużenie okre-
su kredytowania ulegała zmniejszeniu rata kredytu, a to wpływało na pozytywny 
wynik oceny zdolności kredytowej. 

Inną istotną zmianą jest wymóg dotyczący udzielania kredytów w walucie 
obcej10. Najnowsza nowela Rekomendacji S mówi, iż bank powinien udzielać 
klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walu-
cie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich docho-
dach. Ten zapis, mający wejść w życie 1 lipca 2014 roku, ograniczy dostępność 
kredytu mieszkaniowego w walucie obcej dla klientów uzyskujących dochody 
w walucie krajowej11.

Ważna zmiana dotyczy także wartości wskaźnika DtI12. Rekomendacja 9 
znowelizowanej Rekomendacji S z dnia 18.06.2013 roku mówi, iż w procesie 
oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych szczególną uwagę bank powi-
nien zwracać na sytuacje, w których wskaźnik DtI przekracza 40% dla klientów 
o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym 
regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych klientów13.

8 Rekomendacja 7 znowelizowanej Rekomendacji S z dnia 18.06.2013 r.
9 Punkt 3.1.3. Rekomendacji S ze stycznia 2011 r. mówi, że dokonując oceny zdolności kredyto-

wej, jeśli przewidywany okres spłaty ekspozycji jest dłuższy niż 25 lat, bank powinien przyjmo-
wać w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty ekspozycji wynoszący 25 lat.

10 Według obecnie funkcjonującej Rekomendacji S ze stycznia 2011 r. w przypadku walutowych 
detalicznych ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz walutowych detalicz-
nych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie maksymalny poziom relacji wydat-
ków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto osiąganych 
przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia nie powinien być wyższy niż 42% (patrz punkt 
3.1.5.).

11 Szerzej: Rekomendacja 6 znowelizowanej Rekomendacji S z dnia 18.06.2013 r.
12 Wskaźnik DtI (ang. debt to income) – wskaźnik wyrażający stosunek wydatków związanych 

z obsługą zobowiązań kredytowych i zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredy-
towe do dochodu klienta detalicznego.

13 Ze względu na ograniczenie objętości niniejszego artykułu pewne kwestie zostały tylko zasygna-
lizowane.
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2. polityka kredytowa a decyzje inwestycyjne na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych

Polityka kredytowa banków w aspekcie finansowania rynku nieruchomości 
mieszkaniowych znacząco wpływa na decyzje podejmowane zarówno przez klien-
tów indywidualnych, jak i deweloperów. Zaostrzenie polityki kredytowej w przy-
padku klientów indywidualnych powoduje odłożenie decyzji o zakupie nierucho-
mości mieszkaniowej w nieokreśloną przyszłość (a to wpływa na spadek popytu 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych) lub zmianę preferencji mieszkaniowej 
danego gospodarstwa domowego (co oznacza zakup nieruchomości tańszej, czyli 
albo o mniejszym metrażu, lub gorszym standardzie wykończenia, albo gorszym 
stanie technicznym lub gorszej lokalizacji14). Długotrwała zaostrzona polityka 
kredytowa banków w stosunku do klientów indywidualnych może doprowadzić 
do bardzo istotnego osłabienia popytu na rynku nieruchomości mieszkaniowych 
(ma to duże znaczenie dla rynku pierwotnego). Wpłynie to wówczas na poziom 
pustostanów nieruchomości już wybudowanych. Zmniejszenie zakresu sprzeda-
ży nieruchomości mieszkaniowych przez deweloperów spowoduje spadek ich do-
chodów, a to z kolei wpłynie na ich decyzje inwestycyjne w tym segmencie nie-
ruchomości. Duża liczba niesprzedanych mieszkań spowoduje zniechęcenie do 
inwestowania na rynku nieruchomości mieszkaniowych (czyli budowania nieru-
chomości na sprzedaż lub wynajem) albo brak możliwości dalszego inwestowa-
nia, nawet jeśli chęci pozostaną. Ten brak możliwości może być spowodowany 
nieposiadaniem środków własnych przez dewelopera lub ich poważnym ograni-
czeniem (bo mieszkania z poprzedniej inwestycji nie zostały sprzedane). To z ko-
lei może mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez bank o finanso-
waniu kolejnej inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych realizowanej 
przez danego dewelopera. Pewnym rozwiązaniem może być tutaj spadek cen na 
rynku nieruchomości mieszkaniowych, który pozwoli z jednej strony na sprzedaż 
nieruchomości mieszkaniowych już wybudowanych przez dewelopera, a z dru-
giej strony na zakup mieszkania przez klienta indywidualnego (niższe ceny nieru-
chomości zwiększą potencjalną dostępność mieszkaniową). Jednakże spadki cen 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych mogą zniechęcić inwestujące na tym 
rynku przedsiębiorstwa, bowiem rentowność takich projektów obniży się.

Zaostrzona już polityka kredytowa banków w segmencie kredytów miesz-
kaniowych spowodowana: wdrożeniem stosownych regulacji (głównie rekomen-
dacji), pogarszającą się sytuacją gospodarczą, jak również niekorzystnymi pro-

14 Czynniki te mogą występować zarówno osobno, jak i razem.
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gnozami na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a także pogorszeniem jakości 
portfela kredytów mieszkaniowych15 może stać się jeszcze bardziej wymagająca. 
Nowelizacja Rekomendacji S z dnia 18.06.2013 roku mówi, że wartość wskaź-
nika LtV – dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach 
mieszkaniowych – w momencie udzielenia kredytu nie powinna przekraczać 80% 
lub 90% (przy czym obowiązkowe będzie tutaj ubezpieczenie brakującego wkła-
du własnego lub blokada środków na rachunku bankowym albo zastaw na deno-
minowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub 
NBP). Jednak dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powsta-
łych w okresie do 31.12.2014 roku wartość wskaźnika LtV nie powinna przekra-
czać poziomu 95%, dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie po-
wstałych w okresie od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wartość wskaźnika LtV 
nie powinna przekraczać poziomu 90%, a dla ekspozycji kredytowych zabezpie-
czonych hipotecznie powstałych w okresie od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku 
wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu: 85% lub 90% z odpo-
wiednimi dodatkowymi zabezpieczeniami16. Oznacza to posiadanie przez poten-
cjalnego kredytobiorcę własnych oszczędności. Wejście w życie tych zmian może 
znowu ograniczyć popyt na kredyty mieszkaniowe, a tym samym wpłynąć nieko-
rzystnie na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych. Znaczna grupa klien-
tów indywidualnych może odłożyć decyzję o zakupie nieruchomości mieszka-
niowej na dalsze lata, a dla niektórych zakup mieszkania może stać się w ogóle 
nieosiągalny, bowiem pewna część gospodarstw domowych nie posiada żadnych 
oszczędności lub są one bardzo skromne17.

Pewną szansą na zwiększenie popytu na pierwotnym rynku nieruchomości 
mieszkaniowych jest wejście w życie od 2014 roku programu Mieszkanie dla 
Młodych18. Wraz z realizacją tego programu zmieniają się także decyzje inwesty-
cyjne deweloperów w segmencie nieruchomości mieszkaniowych. W dużej mie-
rze zostały już one skorygowane przez wcześniejszy program Rodzina na Swoim. 
Jednakże w kolejnym programie rządowym nie będzie już wsparcia finansowego 
przy zakupie domu jednorodzinnego. Nowy program koncentruje się wyłącznie 
na lokalach mieszkalnych o powierzchni nie większej niż 75 m2, przy czym do-
finansowanie wkładu własnego dotyczyć będzie tylko 50 m2. Oznaczać to może 
powstanie nowego trendu w budownictwie mieszkaniowym. Przedsiębiorstwa re-

15 Szerzej: Kwartalne raporty NBP z roku 2012: Sytuacja na rynku kredytowym.
16 Szerzej: Rekomendacja 15, pkt 15.7. Rekomendacji S z dnia 18.06.2013 r.
17 Szerzej: Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów go-

spodarstw domowych. GUS, Warszawa 2012.
18 Szerzej: Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi mło-

dych.
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alizujące inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe będą się raczej skupiały na 
lokalach mieszkalnych dostosowanych do wymogu nowego rządowego progra-
mu.

Istotny jest fakt, że łagodzenie polityki kredytowej banków korzystnie wpły-
wa na decyzje inwestycyjne w segmencie nieruchomości mieszkaniowych, bo-
wiem zwiększa dostęp klientów indywidualnych do kredytów mieszkaniowych. 
Podobnie w przypadku deweloperów – większy i łatwiejszy dostęp do kapitałów 
sprzyja rozwojowi tego sektora. To pozytywnie wpływa na rozwój rynku nieru-
chomości mieszkaniowych, bowiem przybywa nowych mieszkań i popyt – przy-
najmniej w znacznej części – zostaje zaspokojony.

3. Sytuacja na rynku finansowania nieruchomości za pomocą 
kredytu bankowego

Pomimo regularnego wycofywania się banków z liberalnej polityki kredy-
towej w segmencie kredytów mieszkaniowych w analizowanych latach, to jest 
2007-2011, wartość udzielonych kredytów z roku na rok się zwiększała. Rys. 1 
pokazuje wartość udzielonych kredytów na nieruchomości gospodarstwom do-
mowym oraz przedsiębiorstwom. Na rysunku tym pokazano także wartości kre-
dytów udzielonych gospodarstwom domowym na nieruchomości mieszkaniowe. 
Z rysunku widać, iż gospodarstwa domowe głównie inwestują na rynku nierucho-
mości mieszkaniowych. Zauważalna jest także różnica pomiędzy wartością kre-
dytów udzielonych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. Oznacza to, 
że portfel kredytów mieszkaniowych klientów indywidualnych jest zdecydowa-
nie większy niż portfel kredytów uruchomionych na nieruchomości w sektorze 
przedsiębiorstw. Dlatego też organy nadzorcze kładą tak duży nacisk na odpo-
wiednią politykę kredytową w segmencie klienta indywidualnego.
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Rys. 1. Wartość kredytów na nieruchomości udzielonych gospodarstwom domowym oraz przedsię-
biorstwom w latach 2007-2011

Źródło: Opracowanie włanse na podstawie danych z NBP.

Zaostrzanie lub łagodzenie polityki kredytowej następuje często także po-
przez odpowiednio zwiększanie lub obniżanie marży kredytów mieszkaniowych. 
Rys. 2 przedstawia średnie marże złotowych kredytów mieszkaniowych w okre-
sie III kwartał 2008-IV kwartał 2012. 

Rys. 2. Średnie marże kredytów mieszkaniowych w PLN w okresie III kwartał 2008-IV kwartał 
2012 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Open Finance oraz z www.comperia.pl (dostęp: 
10.02.2013).
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Z rys. 2 wynika, że w latach 2010-2011 banki obniżały marże kredytów 
mieszkaniowych wyrażonych w walucie krajowej. Jednakże w tym okresie nie 
można mówić o łagodzeniu polityki kredytowej. W pierwszej połowie 2010 roku 
banki nie zmieniały kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych, nato-
miast w drugiej połowie 2010 roku zaostrzyły politykę kredytową, dostosowu-
jąc się do wymogów Rekomendacji T19. Natomiast trzy pierwsze kwartały roku 
2011 nie wprowadzały kolejnych istotnych zmian w polityce kredytowej banków. 
Dopiero w IV kwartale 2011 roku polityka kredytowa była bardziej restrykcyjna. 
Banki wyraźnie zaostrzyły zarówno kryteria, jak i warunki przyznawania kredy-
tów mieszkaniowych. Jak podaje raport NBP20, głównymi czynnikami wpływa-
jącymi na politykę banków były, w ich ocenie, prognozy sytuacji gospodarczej 
i sytuacji na rynku mieszkaniowym. Banki wskazywały też, że pod koniec roku 
2011 osłabła presja konkurencyjna, która w poprzednich kwartałach była czyn-
nikiem oddziałującym w kierunku łagodzenia polityki kredytowej. Dodatkowo 
w kierunku zaostrzenia polityki kredytowej oddziaływało spełnianie wymogów 
Rekomendacji S ze stycznia 2011 r. Dotyczyły one wspomnianego już maksymal-
nego okresu spłaty zakładanego w ocenie zdolności kredytowej, maksymalnej re-
lacji wydatków związanych z obsługą kredytu walutowego do średnich dochodów 
netto kredytobiorcy, a także określania maksymalnego wskaźnika LtV i koniecz-
ności dokonywania cyklicznej oceny wartości nieruchomości. Polityka kredyto-
wa banków w segmencie kredytów mieszkaniowych w roku 2012 była w dalszym 
ciągu zaostrzana.

Warto podkreślić, iż ze względu na taki kierunek polityki kredytowej część 
banków wycofała się z kredytowania nieruchomości mieszkaniowych kredytami 
walutowymi. Już w roku 2011 większość banków udzielała wyłącznie złotowych 
kredytów mieszkaniowych. Natomiast kredyty walutowe były oferowane przez 
pojedyncze banki i przyznawane po spełnieniu przez kredytobiorcę bardzo wyso-
kich wymagań dotyczących zdolności kredytowej.

podsumowanie

Przedstawione powyżej fakty jednoznacznie wskazują na istotne znaczenie 
polityki kredytowej banku dla inwestycji występujących na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, dla których na-

19 Szerzej: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. NBP, Warszawa 2011.
20 Szerzej: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r. NBP, Warszawa 2012.
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bycie nieruchomości możliwe jest tylko przy pomocy długoterminowego kredy-
tu bankowego, jak i deweloperów, którzy niejednokrotnie posiłkują się kredytem 
bankowym w realizacji inwestycji nieruchomościowej. Wszelkie zmiany tej poli-
tyki będą miały pozytywny lub negatywny wpływ na rozwój rynku nieruchomo-
ści mieszkaniowych.
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SiGniFicance oF tHe Bank’S credit poLicy 
For inVeStMent in tHe HoUSinG Market

Summary

Access to credit to finance real estate market depends on the credit policies of banks. 
The tightening of the credit policy hinders the development of real estate market. Reliev-
ing the credit policy allows for the greater access to capital, influences on the number of 
investment and the number of transaction on the real estate market.

The purpose of this article is to discuss the bank’s credit policy in the aspect of fi-
nancing real estate and indication of the significant the credit policy of the bank for invest 
in the housing market.


