Sytuacja na rynku mieszkaniowym
w Polsce
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jące wyrównanie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym,
– parlamenty innych krajów decydowały się na wprowadzaa rynkowym, pozwalającym na spłatę kredytu.
nie rozwiązań chroniących wpłaty od klientów deweloperów
na równi z interesem Skarbu Państwa. Czy będzie tak Wśród prawdopodobnych konsekwencji jest także pogoi w Polsce? Zapewne tak, o ile skala kryzysu nie będzie tak dzenie się z faktem, że nie jesteśmy tak bogaci, jak myśleligłęboka, że spowoduje poważne zmiany polityczne. Ale śmy, a w rezultacie tego zaakceptowanie niższego standarnowa ustawa nie pomoże tym, którzy już stracili swoje du, zarówno powierzchniowego jak i jakościowego naszych
mieszkań. Może to oznaczać powrót do rodzin trójpokoleoszczędności.
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także znane z kryzysu w Hiszpanii pokolenie „synków maZ pewnością NBP powinien starać się uspokoić sektor ban- musi”, czyli trzydziestoletnich mężczyzn mieszkających
kowy, tak, aby nie odciąć całkowicie kredytowania dla bran- z rodzicami, o ile – co prawdopodobne - rynek pracy także
ży mieszkaniowej. Są już zapowiedzi tego rodzaju działań, znajdzie się w stagnacji. W konsekwencji nastąpi zapewne
w których bank centralny byłby gwarantem pożyczek mię- spadek liczby małżeństw, wzrost liczby urodzeń pozamałdzybankowych. Ale dalszą kwestią jest to, aby nadal, choć żeńskich, ale i mniejsza niż się spodziewaliśmy liczba urozapewne ostrożniej niż dotychczas, udzielać kredytów hipo- dzeń. W dalszej perspektywie sytuacja demograficzna bętecznych wiarygodnym nabywcom i aby w ostrożny sposób dzie więc wyglądała gorzej, niż mieliśmy na to nadzieję
finansować realistycznie zaplanowane przedsięwzięcia de- jeszcze rok temu.
weloperskie. Tu być może konieczne są dodatkowe gwaMam jednak nadzieję, że po okresie „kuracji wstrząsowej”
rancje rządowe.
wrócimy do realnej oceny sytuacji. A ta jest taka, że wprawDruga sprawa to zmiana podejścia do rynku mieszkań na dzie nowe mieszkania są przewartościowane o jakieś
wynajem. W warunkach skokowego spadku zdolności kre- 15-25%, ale nadal mają pewną wartość, a w Polsce nie ma
dytowej zwiększy się zainteresowanie mieszkaniami na wy- miliona nikomu niepotrzebnych pustostanów, z którym nie
najem. Z drugiej strony – pojawi się pula mieszkań, na które wiadomo – jak w Hiszpanii – co zrobić. To, co się w Polsce
nie będzie dość nabywców. W celu stabilizacji sytuacji ryn- buduje i co wybudowano w ostatnich latach, jest może w
kowej można wprowadzić rozwiązania zwiększające bezpie- wielu przypadkach zaprojektowane zbyt intensywnie,
czeństwo i atrakcyjność długoterminowego inwestowania w ale generalnie ma przyzwoitą jakość i standard, i swą wartakie zasoby. Powinno to, w warunkach ostrej rywalizacji tość użytkową zachowa na długo, podobnie jak setki proo kapitał, sprzyjać inwestowaniu w takie zasoby funduszy, duktów produkowanych przez polski przemysł i rolnictwo,
także zagranicznych, poszukujących relatywnie bezpiecz- w tym przemysł związany z budownictwem: cegły, cement,
okna i panele, a także praca, jaką wykonuje większość
nych, długoterminowych inwestycji.
z nas. Skala „życia na kredyt” była w Polsce mniejsza niż
Kolejna kwestia to mieszkania czynszowe, wynajmowane
gdzie indziej, a konsumpcja w dużym stopniu związana
za umiarkowane czynsze. Kryzys bankowy przyniesie niez rzeczywistymi potrzebami. Musimy się pogodzić z tym, że
stety najprawdopodobniej kilkadziesiąt tysięcy przejęć nienie jesteśmy wszyscy milionerami i – o ile nie będzie hiperinruchomości od niewypłacalnych rodzin. Jakaś część z nich
flacji – pewnie nie będziemy, ale wcale nie staliśmy się
znajdzie się na bruku. W skali Warszawy może to oznaczać,
wszyscy nędzarzami tylko dlatego, że załamały się giełdy
że w ciągu roku trzeba będzie zapewnić mieszkania socjalod Nowego Jorku do Tokio.
ne dla kilku tysięcy rodzin. Żadna gmina w Polsce nie jest
do tej sytuacji przygotowana. Konieczna będzie inicjatywa Potrzebujemy jednak trochę czasu i wzajemnego zaufania,
rządowa. Jednym z możliwych rozwiązań byłoby pozosta- aby znów w to uwierzyć.

