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Pandemia ma wpływ na polską gospodarkę



Pandemia uderzyła w rynek budownictwa mieszkaniowego

W kwietniu 2020 r. zanotowano znaczący spadek
aktywności na rynku budownictwa 
mieszkaniowego



Budownictwo mieszkaniowe
ważnym ogniwem polskiej gospodarki

=



Rynek budownictwa mieszkaniowego 

W 2019 r. banki udzieliły ponad 225 tys. 
kredytów hipotecznych na kwotę 
ponad 62,5 mld zł. 

225 tys. 
Kredytów hipotecznych

w 2019 r.

62,5 mld zł
Łączna kwota kredytów 

hipotecznych
w 2019 r.



Polacy przed pandemią mieli oszczędności

.... jednak za małe, żeby pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania



Polacy mniej zainteresowani kredytami hipotecznymi



Wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym



Rynek pierwotny w czasach pandemii

Zagrożenia dla branży nieruchomości mieszkalnych

Niepewność co do przyszłości po 
stronie Klientów powstrzymuje ich 

przed decyzją zakupową 

Niższe zainteresowanie może wywołać 
spowolnienie lub nawet kryzys branży



Banki podejmują działania, żeby wspomóc klientów



Rynek potrzebuje nowego impulsu 
- rekomendacje

W Polsce, dla wsparcia mieszkalnictwa i rynku pierwotnego, należałoby wprowadzić 
następujące zmiany regulacyjne na poziomie KNF:

Obniżenie wkładu własnego 
dla kredytobiorców dokonujących zakupu pierwszego 
mieszkania do 5-10 proc. na czas określony w czasie 

kryzysowym, np. na okres 12 miesięcy, co wymaga zmiany 
przez KNF Rekomendacji S w tym zakresie. Obecnie 

przewiduje ona, że minimalny wkład własny wynosi 20 proc. 
i może być obniżony do 10 proc., jeśli 10 proc. jest objęte 

ubezpieczeniem rynkowym

Dzięki temu pomoc uzyska blisko milion Polaków, bo tyle właśnie osób 
poszukuje obecnie swojego pierwszego M.

Wprowadzenie nowego programu 
gwarancji BGK dla banków 

udzielających kredytów 
na brakujący wkład własny 

dla kupujących pierwsze mieszkanie



Rekomendacje - uzasadnienie

Dlaczego postulujemy o wsparcie dla kredytobiorców?



Podsumowanie

O co postulujemy?

Obniżenie wkładu własnego 
dla kredytobiorców dokonujących zakupu pierwszego 
mieszkania do 5-10 proc. na czas określony w czasie 
kryzysowym, np. na okres 12 miesięcy, co wymaga 
zmiany przez KNF Rekomendacji S w tym zakresie 

Wprowadzenie nowego 
programu gwarancji BGK dla 

banków udzielających 
kredytów 

na brakujący wkład własny dla 
kupujących pierwsze mieszkanie

Dlaczego postulujemy?

+8,6% PKB
Rynek budownictwa mieszkaniowego 

jest odpowiedzialny za ok. 8,6 proc. 
polskiego PKB

Z tego powodu tak samo on, jak i jego 
finansowanie, są istotne dla stabilności 
systemu finansowego oraz dla polityki 

wychodzenia z kryzysu 

Działania te pomogłyby blisko 
milionowi Polaków

bo tyle właśnie osób poszukuje obecnie 
swojego pierwszego M



Dziękujemy
za uwagę!
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