Jacek aszek

PODEJ¥CIE MODELOWE
DO RYNKU NIERUCHOMO¥CI

1. MIESZKANIE JAKO DOBRO HETEROGENICZNE,
WYBORY KONSUMENCKIE1
1.1. Podstawowe pïaszczyzny analizy konsumenta
na rynku mieszkaniowym
Gïównym problemem, na który natrafiamy przy analizie mieszkania jako dobra
konsumpcyjnego, jest jego dualnoĂÊ rodzÈca heterogenicznoĂÊ zarówno jako trwaïego dobra konsumpcyjnego lub dobra kapitaïowego generujÈcego usïugi konsumpcyjne, abjednoczeĂnie dobra o charakterze inwestycyjnym, przynoszÈcego dochody
ibwycenianego przez rynek. W przypadku mieszkañ OOH oba te wybory sÈ ze sobÈ
powiÈzane, gdyĝ to co obserwujemy na rynku jako popyt mieszkaniowy, jest sumÈ
popytów inwestycyjnego ibkonsumpcyjnego.
Mieszkanie jest dobrem konsumpcyjnym trwaïym lub, wedïug alternatywnej
interpretacji, kapitaïem produkcyjnym, który generuje strumieñ usïug zaspokajajÈcych potrzeby konsumpcyjne. W konsekwencji mamy do czynienia z rynkiem
usïug mieszkaniowych oraz z rynkami kapitaïowymi (zasoby mieszkaniowe), na
których ksztaïtujÈ siÚ rynkowe ceny usïug i dóbr kapitaïowych. W alokacji kapitaïu
bierze udziaï rynek finansowy, co powoduje, ĝe na bazie kapitaïu mieszkaniowego
tworzone sÈ aktywa finansowe. W przypadku mieszkañ OOH mamy do czynienia
z kapitaïem i róĝnymi usïugami generowanymi na potrzeby jego wïaĂciciela, co
1

Tekst opracowano na podstawie Raportu o sytuacji na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych
ibkomercyjnych w Polsce w 2012 r.
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powoduje, ĝe mieszkanie postrzegane jest jako trwaïe dobro konsumpcyjne o okreĂlonych cechach.
HeterogenicznoĂÊ mieszkania wpïywa na wybory konsumentów tego dobra,
zarówno konsumpcyjne, jak i inwestycyjne. Obie te decyzje tworzÈ ïÈczny popyt
mieszkaniowy, mimo ĝe w obu przypadkach oczekiwane charakterystyki sÈ odmienne. Jednak nawet jeĝeli rozpatrujemy sam wybór konsumpcyjny OOH a wynajem,
to wybór OOH zawsze zawiera w sobie element inwestycyjny w postaci raty kapitaïowej.
W kaĝdej z omawianych funkcji mieszkanie jest dobrem heterogenicznym (zob.
Tomczyk i Widïak, 2010), co oznacza, ĝe jego wartoĂÊ uĝytkowa nie jest okreĂlona
punktowo, lecz przedziaïowo2. Dodatkowo kaĝda cecha róĝnicuje siÚ jakoĂciowo
bÈdě iloĂciowo. Oznacza to, ĝe indywidualna wartoĂÊ mieszkania dla konsumenta to waĝona jego preferencjami suma wartoĂci jego atrybutów, podobnie jak dla
sprzedajÈcego (zakup na rynku wtórnym). W przypadku producenta sprawa jest
bardziej zïoĝona – musi on produkowaÊ mieszkania pod indywidualne zamówienie
lub na podstawie badania rynku. Z punktu widzenia optymalizacji konsumenta
ib producenta oznacza to powaĝny problem, gdyĝ przedmiotem optymalizacji jest
koszyk cech (jakoĂci), gdzie optymalizujemy jego skïad i iloĂÊ jakoĂci dla kaĝdej
cechy oraz iloĂÊ produkowanych dóbr (bardziej po stronie producenta).
W konsekwencji podstawowym problemem, z którym spotykamy siÚ w przypadku analizy wyboru konsumenta i inwestora na rynku mieszkaniowym, jest
wielowymiarowy charakter wartoĂci mieszkania i w rezultacie jego wybór, bÚdÈcy
optymalizacjÈ wielu zmiennych. Dla celów analitycznych wygodniej jest zredukowaÊ liczbÚ wymiarów podejmowanych decyzji. DrogÚ w tym kierunku sugerujÈ teĝ
rzeczywiste moĝliwoĂci optymalizacyjne gospodarstwa domowego. Równieĝ obserwacja rynku, gospodarstw domowych, jak teĝ analiza wspóïczesnej literatury dotyczÈcej funkcjonowania ludzkiego mózgu3, prowadzÈ do wniosku, ĝe podstawowe
zachowanie gospodarstwa domowego to optymalizacja ograniczona do kilku, maksimum szeĂciu–oĂmiu wymiarów, przy traktowaniu pozostaïych zmiennych raczej
jako warunki poboczne lub forma procedury iteracyjnej (konsultacje zbĝonÈ, znajomymi, dalsze poszukiwania, konsultacje, etc.). Nie znamy teĝ interakcji pomiÚdzy
zmiennymi i nie mamy ĝadnej gwarancji, ĝe oczekiwania nabywców nie zmieniajÈ
siÚ w czasie i przestrzeni. Trudno jest wiÚc przewidzieÊ, które atrybuty mieszkania
2

3

W uproszeniu moĝna powiedzieÊ, ĝe w przypadku dóbr homogenicznych cena jednostki dobra
jest zdefiniowana punktowo przez przeciÚcie krzywych popytu i podaĝy (np. kilogram cukru).
Natomiast dla dóbr heterogenicznych istnieje pewien przedziaï jakoĂci i zwiÈzanych z niÈ cen,
które konsument moĝe wybieraÊ, np. wybierajÈc róĝne standardy wykoñczenia mieszkania bÚdziemy mieli do czynienia z róĝnymi cenami m kw. (zob. Rosen, 1974).
Kahn, Moore i Glazer (1987) twierdzÈ, ĝe ograniczenia poznawcze ludzkiego umysïu nie pozwalajÈ na jednoczesne przetwarzanie duĝych zbiorów informacji, co zmusza do podejmowania
decyzji hierarchicznych.
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bÚdÈ wpïywaïy faktycznie na optymalizacjÚ wyboru, abktóre bÚdÈ tylko chwilowymi
warunkami pobocznymi, branymi pod uwagÚ przez gospodarstwo domowe, gdyĝ
to co obserwujemy na rynku, to efekt koñcowy caïego procesu. Takie zachowanie
bardziej przypomina seriÚ optymalizacji czÈstkowych, a dobrÈ metodÈ przybliĝenia
rozwiÈzania koñcowego moĝe byÊ zastosowanie metod ekonomii eksperymentalnej. Poniewaĝ jednak liczba wyborów i zmiennych jest skoñczona, moĝemy mówiÊ
ob rozkïadzie prawdopodobieñstwa podejmowanych decyzji, co moĝe byÊ lepszym
rozwiÈzaniem niĝ opieranie siÚ na wielowymiarowych, deterministycznych modelach optymalizacji. Wiele badañ pokazuje, ĝe za pomocÈ modeli teoretycznych
moĝna wyjaĂniÊ zachowanie konsumenta, jednakĝe problemem jest wysoki poziom
bïÚdów. Powstaje wiÚc pytanie, czy moĝna go zmniejszyÊ czy ma on raczej charakter
strukturalny dla tego rynku.
Istotnym czynnikiem dodatkowym wpïywajÈcym na dokonywane wybory jest
fakt, ĝe rynek mieszkaniowy jest niedoskonaïy, ze zïym przepïywem informacji,
lokalny, gdzie wybory dokonywane sÈ na zasadzie indywidualnego dopasowania
cech mieszkania do preferencji kupujÈcego.
NiedoskonaïoĂÊ funkcjonowania rynku mieszkaniowego powoduje, ĝe bardzo
trudno o idealne dopasowanie struktury podaĝy do struktury popytu, co powoduje
pewnÈ niejednoznacznoĂÊ wycen charakterystyk i zawsze indywidualny charakter
transakcji. Wb odróĝnieniu od dóbr homogenicznych mamy wiÚc do czynienia nie
zbjednym punktem równowagami, lecz z obszarem punktów równowagi.
RozpatrujÈc konsumpcyjne wybory gospodarstw domowych, rozpatrujemy konsumpcjÚ strumienia usïug. Podstawowe wybory konsumenta to decyzje o wysokoĂci
konsumpcji mieszkaniowej (ile mieszkania, a ile innych dóbr i ile mieszkania, abile
oszczÚdnoĂci) oraz o wyborze formy tej konsumpcji pomiÚdzy wïasnoĂciÈ a mieszkaniem na wynajem (zob. Augustyniak i in., 2013). W zaleĝnoĂci od wybranej formy
wïasnoĂci na koszt usïugi wpïyw ma obowiÈzujÈca na rynku stopa procentowa oraz
zmiany wartoĂci mieszkania (mieszkania OOH) lub czynsze rynkowe. KsztaïtujÈ
one liniÚ budĝetu gospodarstwa domowego. W przypadku mieszkañ OOH stopa
procentowa oddziaïuje poprzez oprocentowanie kredytu mieszkaniowego oraz poprzez oprocentowanie (koszt alternatywny) kapitaïu wïasnego, gdy mieszkanie nie
jest zadïuĝone. Obydwie stopy róĝniÈ siÚ zazwyczaj4, moĝna jednak zaïoĝyÊ, dla
uproszczenia, ĝe w tym wypadku sÈ podobne. Warto teĝ zauwaĝyÊ, ĝe krótkookresowo nie ma jednoznacznych zaleĝnoĂci pomiÚdzy wysokoĂciÈ czynszów, o których poziomie decyduje popyt i podaĝ na rynku czynszowym, a kosztem mieszkania OOH
kupowanego na kredyt lub szacowanego wedïug kosztów alternatywnych wïasnego
kapitaïu. W tym drugim przypadku decyduje sytuacja na rynku kapitaïowym i ryn4

W przypadku Polski sÈ one róĝne, natomiast mogÈ byÊ teĝ takie same przy tzw. kredytach wïasnych (personal loan), udzielanych przez wïaĂciciela mieszkania jego nabywcy bez poĂrednictwa
banku.
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ku mieszkañ OOH. Tak wiÚc, obile w przypadku wyboru wïasnoĂci lub wynajmu nie
mamy róĝnicy w wysokoĂci konsumpcji, o tyle róĝne krótko- i dïugookresowo mogÈ
byÊ koszty finansowania tej konsumpcji oraz elementy pozakosztowe wpïywajÈce
na wybór (przywiÈzanie do mieszkania, bezpieczeñstwo socjalne), z których podstawowe jest ratalne nabywanie aktywa inwestycyjnego w przypadku wïasnoĂci.
Zakup mieszkania wïasnoĂciowego jest wiÚc formÈ oszczÚdzania.
W modelu z OOH decyzje stajÈ siÚ bardziej zïoĝone, gdyĝ oprócz decyzji obwysokoĂci konsumpcji mieszkaniowej dodatkowo dochodzi wybór „ile mieszkania
jako oszczÚdnoĂci” zwiÈzany z inwestycyjnym charakterem mieszkania i rynkiem
obiektów. Zbkolei popyt inwestycyjny (oszczÚdnoĂci) moĝemy rozpatrywaÊ jako zïoĝenie dwóch wyborów „ile mieszkania biorÈc pod uwagÚ zmiany jego wartoĂci”
(co utoĝsamiamy zbmotywem spekulacyjnym, krótkookresowym) i „ile mieszkania
biorÈc pod uwagÚ utrzymywanie przez nie realnej wartoĂci oraz/lub staïe dochody
czynszowe” (co moĝemy utoĝsamiaÊ z dïugookresowym motywem przezornoĂci).
Obydwa wybory inwestycyjne przejawiajÈ siÚ na rynku w postaci dodatkowego popytu mieszkaniowego, ale wbpierwszym przypadku mieszkanie bÚdzie sprzedane,
gdy osiÈgnie zakïadanÈ cenÚ. Natomiast w drugim przypadku mieszkanie bÚdzie
utrzymane jako majÈtek oraz wynajmowane w celu uzyskania bieĝÈcych dochodów. W konsekwencji popyt mieszkaniowy jest zïoĝeniem w okreĂlonych proporcjach dwóch wyborów „ile mieszkania jako konsumpcji” oraz „ile mieszkania jako
oszczÚdnoĂci”.
Jednak problem wyboru „mieszkanie jako konsumpcja” oraz „mieszkanie
jako inwestycje” jest bardziej zïoĝony. Cel spekulacyjnej inwestycji mieszkaniowej
równieĝ moĝe mieÊ charakter mieszkaniowy i sytuacje takie wystÚpujÈ na rynku
(„kupiÚ na kredyt dodatkowe mieszkania, potem je sprzedam i zarobiÚ na wïasne
mieszkanie”). Podstawowy problem analityczny polega wiÚc na tym, ĝe na rynku
popyt mieszkaniowy wystÚpuje bez atrybutów i trudno jest go rozdzieliÊ na omawiane kategorie (por. analiza przeprowadzona przez Henderson i Ioannides, 1983
oraz Ioannides i Rosenthal, 1994).
Mieszkanie jako dobro heterogeniczne jest zïoĝeniem swoich charakterystyk,
które decydujÈ o zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i skïadajÈ siÚ na rynkowe
oraz indywidualne wyceny jego wartoĂci. Wybór mieszkaniowy jest zawsze wyborem charakterystyk mieszkania i decyzja ta wpïywa na pozostaïe wybory konsumpcyjne. I odwrotnie, kaĝda zmiana cen na pozostaïych rynkach wpïywa na wybory
mieszkaniowe, popyt na charakterystyki ibich rynkowÈ wycenÚ.
KonsekwencjÈ trwaïoĂci mieszkania i Ăwiadczenia usïug w horyzoncie przekraczajÈcym okres biologicznej egzystencji gospodarstwa jest to, ĝe musimy uwzglÚdniÊ odmienne zachowania gospodarstw juĝ posiadajÈcych mieszkanie oraz tych,
które zamierzajÈ je nabyÊ. Dodatkowo gospodarstwa juĝ posiadajÈce mieszkania
bÚdÈ znajdowaïy siÚ w innym punkcie funkcji uĝytecznoĂci i bÚdÈ inaczej wyceniaïy
uĝytecznoĂÊ dodatkowej przestrzeni mieszkaniowej. Zmiany wartoĂci mieszkania
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bÚdÈ teĝ powodowaïy zmiany majÈtku gospodarstw domowych i tym samym zmieniaïy ogólny ich punkt równowagi, w tym dotyczÈcy konsumpcji mieszkaniowej
ibwyboru jego cech.
TrwaïoĂÊ mieszkania, poprzez posiadanie majÈtku mieszkaniowego, czy w ogóle
dotychczasowy poziom konsumpcji mieszkaniowej, bÚdzie teĝ istotnie wpïywaïa na
wybory konsumenckie w skali makroekonomicznej. Wprawdzie kaĝdy konsument
moĝe sprzedaÊ swoje maïe mieszkanie i kupiÊ, w miarÚ swoich moĝliwoĂci, nowe,
dowolnie duĝe, to jednak w skali makroekonomicznej nie ma takiej prostej moĝliwoĂci. Wzrost dochodów gospodarstw domowych i zwiÈzany z tym wzrost zapotrzebowania na wyĝszy standard mieszkaniowy moĝe byÊ zrealizowany tylko poprzez
wiÚkszy zasób mieszkañ, który dopiero trzeba wyprodukowaÊ. JednoczeĂnie, wbodróĝnieniu od innych dóbr konsumpcyjnych, gdzie istotne zwiÚkszenie konsumpcji
danego dobra moĝe nastÈpiÊ w relatywnie krótkim okresie, tutaj wzrost ten jest
rozïoĝony na lata. W konsekwencji konsument nie porusza siÚ po krzywej uĝytecznoĂci wybierajÈc kolejne koszyki mieszkaniowe, lecz porusza siÚ po ciÚciwie oddzielnie wyceniajÈc kolejne jednostki mieszkaniowe. Ma to istotny wpïyw na wycenÚ
konsumpcji mieszkaniowej, która wystÚpuje jako dodatkowe jednostki, a nie jako
nowe pakiety w przypadku dóbr nietrwaïych. Ponadto, rozpatrujÈc konsumpcjÚ
mieszkaniowÈ, naleĝy teĝ wziÈÊ pod uwagÚ, ĝe w odróĝnieniu od innych dóbr wiÚkszoĂÊ ludzi, szczególnie w naszych warunkach klimatycznych, juĝ w jakiejĂ postaci
zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, nie dokonuje wiÚc wyboru od poczÈtku,
tj.bod stanu zamieszkiwania na ulicy do stanu wïasnego mieszkania. Moĝna niewÈtpliwie wyróĝniÊ kategoriÚ tzw. first-time buyer, czyli np. mïode maïĝeñstwa,
wynajmujÈce mieszkania lub mieszkajÈce wraz z rodzicami, dla których odczuwanie potrzeby samodzielnego mieszkania bÚdzie bardzo silne (por. Reed i Mills,
2007). Jednak bardzo duĝo gospodarstw domowych juĝ posiada wïasne mieszkanie
(wedïug danych Eurostat) i ewentualnie zastanawia siÚ nad jego powiÚkszeniem.
PorównujÈc problem do wyboru dóbr nietrwaïych, jest to taka sytuacja, wb której przykïadowo zastanawiamy siÚ, czy kupiÊ gruszkÚ czy jabïko, majÈc juĝ jednÈ
gruszkÚ w ĝoïÈdku.
Zagadnienie nabywania dodatkowych jednostek dobra do posiadanego juĝ zasobu jest szczególnie istotne w przypadku nieruchomoĂci mieszkaniowych, gdzie
zb jednej strony wystÚpujÈ zmienne dochody, z drugiej relatywnie sztywny zasób.
Przy szybkiej zmianie dochodów mieszkania stajÈ siÚ dobrem relatywnie rzadkim
ibich ceny rosnÈ. Przy odwróceniu siÚ tendencji, gdy w trakcie kryzysu dochody spadajÈ, czÚsto towarzyszy temu zjawisku pÚkniÚcie bañki cenowej i istnieje nadmiar
niesprzedanych mieszkañ wystawionych na rynek.
Problem ten moĝna prosto przedstawiÊ graficznie i tabelarycznie posïugujÈc
siÚ najprostszÈ krzywÈ obojÚtnoĂci (por. rysunek 1, tabela 1). Rozpatrujemy dwa
dobra, gdzie z jest konsumpcjÈ mieszkania, natomiast x to konsumpcja pozostaïych
dóbr.
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Rysunek 1. Krzywa obojÚtnoĂci gospodarstwa domowego przy wyborze
mieszkaniowym i konsumpcji innych dóbr
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½ródïo: NBP na podstawie GUS.

Wszystkie kombinacje dobra x i z na krzywej sÈ jednakowo preferowane i przy
zaïoĝonym budĝecie b konsument wycenia dobro z, w zaleĝnoĂci od jego iloĂci, jako
pz. pz’ okreĂla Ărednie ceny kolejnych koszyków dóbr, natomiast pz” to cena jakÈ
konsument moĝe zapïaciÊ za dodatkowe jednostki mieszkania.
Gdy dochody spoïeczeñstwa i pojedynczego konsumenta wzrosnÈ, popyt mieszkaniowy, który jest praktycznie proporcjonalny do dochodów, roĂnie. Mieszkanie staje
siÚ dobrem relatywnie rzadkim i jego cena, którÈ konsument akceptuje przy danym
budĝecie i preferencjach, roĂnie. Jednak, jak wspomniano, w przypadku mieszkañ
mechanizm ten ulega modyfikacji. Jeĝeli posiadam juĝ mieszkanie o powierzchni
20bmbkw., a chcÚ posiadaÊ wiÚksze, 30 m kw., to nie kupujÚ go pïacÈc po 333 PLN za
m kw. (oczywiĂcie rozliczam to w miesiÚcznym strumieniu wydatków), tylko dokupiÚ
do posiadanych 20 m kw., za które zapïaciïem 500 PLN za m kw., 10 m kw. pïacÈc
za nie 333 PLN za m kw. Nie kupujÚ wiÚc dóbr w pakietach, tylko poruszam siÚ po
krzywej uĝytecznoĂci. W konsekwencji moje ceny to ceny Ărednie takiej kombinacji.
ZaleĝnoĂÊ ceny mieszkania od iloĂci konsumpcji mieszkaniowej prezentuje tabela 1.
KonsekwencjÈ takiego mechanizmu sÈ zmodyfikowane wybory gospodarstwa
domowego. W warunkach „nadganiania” konsumpcji mieszkaniowej pïaci ono wiÚcej niĝ gdyby od razu nabywaïo poziom docelowy, zapewniajÈc deweloperom specyficznÈ rentÚ. Mechanizm ten dziaïa teĝ w drugÈ stronÚ. Gdy mieszkañ jest za duĝo,
np. po kryzysie, stopniowa wyprzedaĝ tej oferty powoduje, ĝe pïacone efektywnie
deweloperom ceny sÈ znacznie niĝsze i wolniej rosnÈ. To co deweloperzy zyskujÈ
wb czasie boomu mogÈ musieÊ oddaÊ w recesji. Zjawisko to dodatkowo tïumaczy
przyspieszenia wzrostu cen wbfazie boomu mieszkaniowego ibproblemy deweloperów z wyjĂciem z recesji (zob. rysunek 2).
Ceny Ărednie, które pïaci konsument na tym rynku za osiÈgniÚty poziom konsumpcji, znaczÈco odbiegajÈ w górÚ od cen, które zapïaciïby w przypadku innych dóbr.
Wb warunkach wzrostu popytu rynek mieszkaniowy zapewnia wiÚc producentom
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dodatkowÈ rentÚ, co moĝe tïumaczyÊ wysokÈ zazwyczaj opïacalnoĂÊ produkcji
mieszkañ ib niskÈ opïacalnoĂÊ najmu (por. NBP, 2013). ZaleĝnoĂÊ ta dziaïa teĝ
wb drugÈ stronÚ – przy spadku konsumpcji mieszkaniowej, a wiÚc przechodzeniu
od wysokiego do niĝszego nasycenia mieszkaniami, ceny rosnÈ wzglÚdne wolniej niĝ
wynikaïoby to z logiki teorii konsumenta, czyli wzglÚdnej rzadkoĂci dóbr. Moĝe to
czÚĂciowo tïumaczyÊ gwaïtownoĂÊ procesów zaïamania cen mieszkañ przy pÚkaniu
baniek cenowych, gdyĝ redukcja konsumpcji w niewielkim stopniu przekïada siÚ na
wzrost rzadkoĂci mieszkania ibzwiÈzany z tym efekt wzrostu jego wartoĂci.
Rysunek 2. Zmiany cen mieszkañ w okresie boomu i recesji
3000
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½ródïo: opracowanie wïasne.

Peïna analiza odzwierciedlajÈca realia rynków mieszkaniowych powinna jeszcze
uwzglÚdniÊ dwa rodzaje finansowania mieszkañ (staïe i zmienne stopy procentowe), skutkujÈce odmiennym zachowaniem przy zmianach stóp procentowych oraz
róĝnego typu restrykcje nakïadane na rynek czynszowy (gïównie przeciÚtnÈ dïugoĂÊ kontraktu i moĝliwoĂÊ podnoszenia czynszu w trakcie trwania kontraktu),
jak teĝ OOH (subsydia, podwyĝki stawek podatku katastralnego). MajÈ one wpïyw
na odchylanie siÚ rynku od warunków równowagi, kumulacje napiÚÊ oraz arbitraĝ
pomiÚdzy rynkiem OOH a czynszowym.
RozpatrujÈc zachowanie gospodarstwa domowego na rynku mieszkaniowym, nie
sposób teĝ abstrahowaÊ od kontekstu spoïecznego. Wymaga to uwzglÚdnienia fazy rozwoju gospodarstwa domowego zarówno z punktu widzenia tzw. cyklu mieszkaniowego
(zmiana potrzeb mieszkaniowych w cyklu ĝycia gospodarstwa), jak teĝ cyklu ĝycia
(proporcje konsumpcji i aktywów zgodnie z teoriami typu permanentna konsumpcja).
W amerykañskim, miÚdzygeneracyjnym modelu mieszkaniowym, czÚsto spotykanym w literaturze5, starsze, emeryckie gospodarstwa domowe majÈce mieszkanie
5

Bajari i in. (2010) prezentujÈ model cyklu ĝycia. W kaĝdym okresie gospodarstwa domowe
wybierajÈ pomiÚdzy konsumpcjÈ mieszkañ i innych dóbr oraz podejmujÈ decyzje dotyczÈce za-
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i oszczÚdnoĂci sprzedajÈ swoje mieszkania mïodym gospodarstwom domowym za
kredyt udzielany z ich Ărodków, którego spïaty (odsetki) sÈ dodatkowym dochodem
tych gospodarstw poza emeryturÈ. Jednak inwestycje w hipoteczne papiery dïuĝne
mogÈ dotyczyÊ teĝ pozostaïych gospodarstw domowych i mogÈ byÊ instrumentem
oszczÚdzania na przyszïe mieszkanie (wkïad wïasny) lub cele pozamieszkaniowe.
Dlatego peïen model sektorowy zachowañ mieszkaniowych gospodarstwa domowego, zwïaszcza dla krajów obrozwiniÚtym rynku mieszkaniowym i wysokim zadïuĝeniu sektora mieszkaniowego, powinien dodatkowo zawieraÊ analizÚ gospodarstwa
domowego w czasie i jako inwestora w dïuĝne papiery hipoteczne (jako dodatkowy
wybór konsumpcja czy oszczÚdnoĂci z bankiem jako poĂrednikiem finansowym).
Kredyty mieszkaniowe, a zwïaszcza oparte na nich papiery wartoĂciowe (obligacje, akcje banków hipotecznych, udziaïy w funduszach nieruchomoĂciowych), mogÈ
stanowiÊ bardziej pïynnÈ alternatywÚ dla bezpoĂrednich inwestycji mieszkaniowych i ograniczaÊ bezpoĂredni, indywidualny popyt mieszkaniowy na obiekty traktowane jako inwestycje czy oszczÚdnoĂci. Moĝna wiÚc przypuszczaÊ, ĝe zwiÚkszajÈc
podaĝ kredytów i finansowanie typu equity poprzez fundusze, bÚdÈ one z jednej
strony zwiÚkszaÊ popyt mieszkaniowy jako konsumpcjÚ, mogÈ jednak ograniczaÊ
jako dobra suplementarne popyt inwestycyjny na mieszkania.

1.2. Mieszkanie jako dobro. Konsumpcja mieszkaniowa,
jej rynkowa wycena i koszt. Wybór mieszkaniowy
Mieszkanie jest trwaïym dobrem konsumpcyjnym, o czasie zuĝycia czy konsumpcji liczonym w dziesiÈtkach lat i wielokrotnie przekraczajÈcym horyzont czasowy
gospodarstwa domowego. PierwszÈ konsekwencjÈ tego faktu jest powaĝna wÈtpliwoĂÊ, czy istotnie naleĝy traktowaÊ mieszkanie jako tzw. trwaïe dobro konsumpcyjne,
czy raczej jako dobro kapitaïowe generujÈce usïugi mieszkaniowe. Byïoby to zgodne
zbzapisem inwestycji mieszkaniowych w rachunkach PKB, zarówno metodÈ SNA, jak
teĝ MPS jako inwestycje kapitaïowe czy inwestycje produkcyjne. Przy interpretacji
„kapitaïowo-usïugowej” zwraca uwagÚ bardzo wysoki udziaï kapitaïu wbstosunku do
czynnika pracy przy usïudze mieszkaniowej. W konsekwencji rynek mieszkañ, na
którym porusza siÚ gospodarstwo domowe, wystÚpuje jako rynek usïug czy przestrzeni na wynajem oraz rynek obiektów, czyli mieszkañ. Ten dualizm jest szeroko ujmowany w literaturze dotyczÈcej nieruchomoĂci komercyjnych. W przypadku mieszkañ
sÈ to rynki usïug i konsumpcji oraz kapitaïu rzeczowego. KonsekwencjÈ tej sytuacji
jest modyfikacja zachowañ konsumenckich. Zmiany ceny mieszkania inaczej oddziaïujÈ na gospodarstwa domowe posiadajÈce mieszkania (efekt majÈtkowy), inaczej
na gospodarstwa tych mieszkañ nie posiadajÈce (efekty cenowy i dochodowy). Ten
aspekt ma jednak jeszcze jednÈ warstwÚ. Wbprzypadku konsumpcji dóbr nietrwaïych
poĝyczania siÚ i oszczÚdnoĂci.
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kaĝdy wybór jest wyborem „od poczÈtku”, gdyĝ dobro jest konsumowane caïkowicie
w okreĂlonym czasie. Wbprzypadku mieszkañ zbliĝona sytuacja wystÚpuje przy wynajmie mieszkañ, czyli na rynku usïug konsumpcyjnych, gdzie moĝemy przedïuĝyÊ
lub nie dotychczasowy kontrakt. Wbprzypadku mieszkañ OOH sytuacja jest jednak
odmienna, gdyĝ równolegle zb konsumpcjÈ posiadamy dobro kapitaïowe. W konsekwencji juĝ posiadany kapitaï rzeczowy i zwiÈzany z nim dotychczasowy strumieñ
usïug mieszkaniowych, generowany przez posiadane mieszkanie, modyfikuje wybór
konsumenta. Poniĝej przedstawimy czynniki wpïywajÈce na rynkowÈ cenÚ usïug
ibdobra, które sÈ podstawÈ podejmowania decyzji konsumenckich.

1.3. Rynkowa wycena i koszt mieszkania
Mieszkania generujÈ usïugi, które sÈ sprzedawane na rynku i generujÈ dochody
czynszowe. W przypadku mieszkañ OOH miejsce czynszu zajmÈ czynsze imputowane, czyli kwota zaoszczÚdzona przez wïaĂcicieli, gdyĝ juĝ nie muszÈ pïaciÊ
czynszów. Jako wartoĂÊ czynszu imputowanego stosuje siÚ wielkoĂÊ notowanÈ na
rynku wynajmu6.
Po drugiej stronie rachunku pojawiÈ siÚ jednak koszty uzyskania tych dochodów. Peïne koszty Ăwiadczonych usïug mieszkaniowych bÚdÈ zawieraïy poniesione,
bieĝÈce koszty materialne i rzeczowe (remonty, bieĝÈca eksploatacja), opïaty i podatki, koszty kapitaïu (rozumiane jako procent od wartoĂci mieszkania oraz rentÚ gruntowÈ czy rentÚ miejskÈ w przypadku mieszkañ poza terenami rolniczymi,
gdy dzierĝawimy ziemiÚ, lub po prostu koszt jej zakupu pomnoĝony przez stopÚ
procentowÈ, gdy ziemiÚ kupiliĂmy) oraz ewentualne dochody kapitaïowe zwiÈzane
zbaprecjacjÈ mieszkañ. W uproszczeniu formuïÚ tÚ w postaci strumienia (rocznego,
kwartalnego) moĝemy zapisaÊ jako:

gdzie:
TCH –
Kb –
Kz –
r
–
Ke –
Kr –
Kf
–
A
–
6

TCH = (Kb + Kz) * r + Ke + Kr + Kf + A,
caïkowite koszty mieszkania (total cost of housing),
koszt budowy,
koszt ziemi,
stopa zwrotu bez ryzyka,
koszt eksploatacji,
koszt remontów,
koszty finansowe (np. ubezpieczenie, podatki),
aprecjacja.

W Szwajcarii w 2010 r. rynek najmu stanowiï okoïo 56% zasobu mieszkaniowego. W kraju tym
czynsze imputowane sÈ wliczane do dochodu przy obliczaniu podatku dochodowego; zmniejsza
to chÚÊ posiadania mieszkania wïasnoĂciowego przez obywateli (por. Bourassa i in., 2010).
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Jeĝeli mieszkanie finansujemy kredytem, to w miejsce kosztów kapitaïu pojawiajÈ siÚ odsetki od kredytu oraz utracone odsetki od naszego udziaïu wïasnego.
Róĝnica pomiÚdzy kosztem a dochodem, to zysk wytworzony w danym okresie.
Wbtym ujÚciu mieszkanie rozpatrywaliĂmy jako przepïywy generowanych przez nie
usïug (dochodów) i kosztów. Aby ponownie przejĂÊ do rachunku zasobów kapitaïu
naleĝy te strumienie zdyskontowaÊ.
Jeĝeli traktowaÊ mieszkanie jako dobro kapitaïowe, eksploatowane przez nas
wb czasie t0 – T, do którego wytworzenia uĝyto klasycznych czynników produkcji
(kapitaï, praca, ziemia), to jego najproĂciej obliczana wartoĂÊ rynkowa na rynku
obiektów na czas t0 bÚdzie zdyskontowanÈ sumÈ wartoĂci Ăwiadczonych usïug, czyli czynszów, pomniejszonych o koszty usïug i powiÚkszonÈ o ewentualnÈ wartoĂÊ
rezydualnÈ, po której sprzedamy mieszkanie po czasie t:

W t0 = / t = 0

T-1

R Nt
R ZT
,
t +
^ 1 + rd h
^ 1 + rd hT

gdzie:
RNt – wartoĂÊ czynszu,
rd – stopa dyskontujÈca, zakïada siÚ, ĝe jest staïa w czasie,
RZT – wartoĂÊ rezydualna.
W konsekwencji mieszkanie staje siÚ aktywem rzeczowym przynoszÈcym regularne dochody w postaci dywidendy oraz dochody z zysków kapitaïowych i moĝe
staÊ siÚ podstawÈ emisji aktywów finansowych, których wartoĂÊ okreĂla suma zdyskontowanych dochodów, korygowanych ryzykiem. WysokoĂÊ czynszu uzaleĝniona
jest dïugookresowo od relacji podaĝy i popytu na zasób, a wiÚc tradycyjnych, fundamentalnych czynników oddziaïujÈcych na popyt (dochody, demografia, migracje)
i podaĝy zasobu (zasób historyczny – ubytki – zmiany przeznaczenia + budownictwo). Podobny sposób rozumowania moĝemy zastosowaÊ do mieszkañ OOH.
Zestawienie peïnej wartoĂci Ăwiadczonych usïug z ich wycenÈ rynkowÈ daje
odpowiedě na pytanie o nadzwyczajnÈ stopÚ zwrotu z inwestycji mieszkaniowej,
uzyskiwanÈ przeciÚtnie w omawianym okresie i ekonomiczny sens Ăwiadczenia
usïug mieszkaniowych.
IRR = r.
Dla gospodarki zrównowaĝonej czynsze, oprócz kosztów eksploatacyjnych, powinny pokrywaÊ koszty kapitaïu. Jeĝeli wartoĂÊ czynszu przekracza peïne koszty
kapitaïu wbujÚciu okresowym, oznacza to zyski nadzwyczajne i moĝna oczekiwaÊ
realokacji kapitaïu do sektora oraz wzrostu oszczÚdnoĂci i w konsekwencji rozwoju
zasobu. W przeciwnym razie bÚdzie wystÚpowaÊ zjawisko odpïywu kapitaïu zbsektora. Przepïywy dotyczÈ sektora mieszkañ na wynajem i mieszkañ OOH oraz sektora
mieszkaniowego i reszty gospodarki.
AnalizujÈc wybory konsumenckie na rynku, rozpatrujemy zazwyczaj krótkookresowo i indywidualnie optymalny wybór, jako ten obserwowalny fizycznie na
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rynku. W krótkim okresie podaĝ na rynku okreĂlona jest nie przez zasób mieszkaniowy, tylko przez liczbÚ mieszkañ wystawionych do sprzedaĝy, natomiast popyt to
osoby poszukujÈce mieszkañ.
Gospodarstwo domowe dokonuje wyboru konsumpcji mieszkaniowej kierujÈc siÚ
wielkoĂciÈ swojego budĝetu, cenÈ usïugi mieszkaniowej w dostÚpnej formie wïasnoĂci
ibswoimi preferencjami. DziÚki stopie procentowej i czynszom imputowanym moĝemy
rozpatrywaÊ wybory mieszkaniowe zestawiajÈc mieszkanie z pozostaïymi, nietrwaïymi
dobrami konsumpcyjnymi, moĝemy teĝ porównywaÊ wybory mieszkañ czynszowych
ibOOH. Na rysunku 3 stopa procentowa odzwierciedlona jest poprzez kÈt _. Spadek
stopy procentowej powoduje zwiÚkszenie siÚ kÈta _ do _’ ib wb konsekwencji zmianÚ
ograniczenia budĝetowego w kierunku potencjalnie wiÚkszej konsumpcji mieszkaniowej. Przy danej funkcji uĝytecznoĂci spowoduje to efekt substytucyjny ibdochodowy,
a poprzez to zwiÚkszenie konsumpcji mieszkañ. Koszt mieszkania OOH to odsetki
od kredytu lub koszt alternatywny wïasnego kapitaïu liczony od wartoĂci rynkowej
mieszkania. W przypadku mieszkañ czynszowych sÈ to czynsze i nie wystÚpuje tu
krótkookresowa zaleĝnoĂÊ od cen rynkowych oraz stóp procentowych. ZaleĝnoĂÊ
taka pojawi siÚ jednak w dïugim okresie i spowoduje przepïywy kapitaïu pomiÚdzy
tymi rynkami. Rzeczywiste wydatki gospodarstwa domowego na mieszkanie sÈ jednak wiÚksze o spïacany kapitaï, który stanowi element inwestycyjny zakupu OOH.
Rysunek 3. Konsumpcja mieszkaniowa (H) a konsumpcja pozostaïych dóbr (L)
H

α’
α
L
H=i*p
H=r

½ródïo: opracowanie wïasne.

1.4. Wybór wïasnoĂci mieszkania
Wybór formy wïasnoĂci mieszkania moĝna traktowaÊ jako wybór substytucyjnych form konsumpcji.
Przedmiotem porównania moĝe byÊ koszt wïasnoĂci mieszkaniowej versus koszt
wynajmu lub koszty odsetek od kredytu i koszty alternatywne wïasnego kapitaïu
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skorygowane o podatki i subsydia oraz uwzglÚdniajÈce przyszïe zyski kapitaïowe
versus czynsz netto (opïaty czynszowe bez eksploatacyjnych). Krzywe obojÚtnoĂci
to zaleĝnoĂÊ substytucyjna pomiÚdzy kosztem kredytu i czynszem netto, skorygowane o ewentualne preferencje (np. praca wymagajÈca dyspozycyjnoĂci ibniechÚÊ
do wiÈzania siÚ ze staïym mieszkaniem) i oczekiwania konsumenta (np. wzrostu
cen). Linia budĝetowa to rzeczywista wartoĂÊ konsumpcji mieszkaniowej, którÈ
moĝna osiÈgnÈÊ wbtych dwóch formach, uwzglÚdniajÈc istniejÈce na rynku podatki, ulgi ibsubsydia dotyczÈce mieszkañ OOH oraz wynajmowanych, wpïywajÈce na
faktyczne moĝliwoĂci konsumpcyjne.
Pewnego komentarza wymaga problem spïat kapitaïowych ponoszonych przez
wïaĂcicieli mieszkañ OOH finansujÈcych je kredytami. W dïugim okresie, w stanie równowagi czynsze powinny pokrywaÊ koszty alternatywne kapitaïu oraz jego
amortyzacjÚ. Koszty alternatywne kapitaïu, z uwzglÚdnieniem ryzyka wynajmu,
powinny byÊ zbliĝone do kosztów finansowania siÚ kredytem, zaĂ amortyzacja
kapitaïu powinna byÊ zbliĝona do amortyzacji kredytu. W rzeczywistoĂci rachunek jest znacznie bardziej skomplikowany, gdyĝ amortyzacja mieszkania trwa
kilkadziesiÈt lat, w trakcie których jest ono poddawane wielokrotnym remontom,
wbtym kapitalnym, i wielokrotnie zmienia wïaĂciciela. W konsekwencji trudno jest
policzyÊ peïnÈ ratÚ kapitaïowÈ oraz peïen koszt alternatywny kapitaïu. W krótkim okresie poziom czynszów i cen na rynkach OOH wyznaczany jest przez krótkookresowe zmiany popytu. Jednak wysokoĂÊ raty amortyzacyjnej bÚdzie zazwyczaj niĝsza od raty kapitaïowej, która jest elementem wymuszonych oszczÚdnoĂci,
co moĝe skutkowaÊ niĝszym kosztem wynajmu. Wb rzeczywistoĂci czynnikiem
decydujÈcym bÚdÈ bieĝÈce relacje popytu i podaĝy na rynku OOH i czynszowym.
Czynnikiem decydujÈcym o stabilnoĂci wyboru OOH versus mieszkania czynszowe bÚdÈ koszty transakcyjne zmiany wïasnoĂci. W przypadku niewielkich róĝnic w kÈtach nachylenia krzywej budĝetu oraz krzywej obojÚtnoĂci juĝ niewielkie
zmiany ich ksztaïtu powodowane zmianami cen, czynszów, subsydiów i podatków
oraz stóp procentowych czy preferencji gospodarstw domowych (skïonnoĂci do
inwestycji czy wiÚkszej mobilnoĂci) skutkowaïyby czÚstymi przejĂciami pomiÚdzy
jednÈ i drugÈ formÈ. W rzeczywistoĂci na rynku nie obserwujemy takich zjawisk
zbpowodu wysokich kosztów transakcyjnych (koszty sprzedaĝy i nabycia wïasnoĂci,
koszty rozwiÈzania umowy czynszowej). Jedno zbmoĝliwych ujÚÊ problemu wyboru
wïasnoĂci mieszkania prezentuje rysunek 4.
TraktujÈc wynajem mieszkania za rynkowy czynsz oraz jego zakup finansowany kredytem lub wïasnym kapitaïem jako substytuty doskonaïe, czynnikiem
decydujÈcym bÚdzie opïacalnoĂÊ ekonomiczna transakcji dla konsumenta, rozumiana jako maksymalizacja jego uĝytecznoĂci przy danym budĝecie i cenach usïug
mieszkaniowych (wynajem lub wïasnoĂÊ). W warunkach równowagi konsument
nie bÚdzie wiedziaï co wybraÊ (wybór ambiwalentny) – rysunek 4a, jednak kaĝda
zmiana warunków najmu, którÈ moĝna wyceniÊ, jak teĝ kosztu wïasnoĂci (koszt
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kapitaïu oraz pozostaïe koszty), bÚdÈ powodowaÊ skokowe zmiany decyzji wïasnoĂci lub wynajmu i ruchy po mapie obojÚtnoĂci konsumenta (zob. rysunekb4a).
Rysunek 4. Wpïyw kosztów transakcyjnych (Tc) na wybór mieszkania OOH
lub czynszowego (R)
a)

b)
OOH

OOH

Tc
1.

2.

R

Tc

R

c)
OOH

Tc

Tc

R

½ródïo: opracowanie wïasne.

Wbtakiej sytuacji bÚdzie siÚ zmieniaÊ nachylenie linii budĝetu konsumenta. Wzrost
kosztów najmu i spadek dostÚpnoĂci mieszkania w tej formie spowoduje wybór wïasnoĂci (pkt.b1), dla odmiany zmniejszenie kosztów najmu to wybór najmu (pkt.b2).
Podobnie rzecz wyglÈda ze zmianami kosztów wïasnoĂci. W rzeczywistoĂci na
wybór majÈ wpïyw wïaĂnie te dodatkowe czynniki, które sÈ nie tylko odmiennie
wyceniane przez róĝne gospodarstwa domowe i dotykajÈ je w odmiennym stopniu
(np. ograniczenia kredytowe), ale dodatkowo przypisuje siÚ im róĝne prawdopodobieñstwa przyszïej realizacji (np. ceny wzrosnÈ, czynsze spadnÈ, bÚdÈ wprowadzone wyĝsze podatki, ochrona lokatora bÚdzie zliberalizowana, etc.). Czynniki
te, dla odmiany, przypisane sÈ mapie obojÚtnoĂci konsumenta, który w zaleĝnoĂci
od sytuacji ekonomicznej moĝe bardziej ceniÊ oszczÚdzanie w postaci wïasnoĂci
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mieszkaniowej czy mobilnoĂÊ zwiÈzanÈ z wynajmem mieszkania. Powoduje to, ĝe
rzeczywiste krzywe wyboru pojedynczych gospodarstw domowych przestajÈ byÊ
krzywymi charakterystycznymi dla dóbr doskonale substytucyjnych i przy danych
rynkowych relacjach kosztów odsetkowych i czynszu netto odchylajÈ siÚ in plus
ibin minus wbindywidualnych przypadkach. W skali makroekonomicznej powoduje
to okreĂlony rozkïad decyzji wyboru pomiÚdzy omawianymi formami wïasnoĂci, co
skutkuje proporcjami ekonomicznymi pomiÚdzy mieszkaniami na wynajem ibmieszkaniami wïasnoĂciowymi (por. rysunek 4c). Warto teĝ dodaÊ, ĝe w rzeczywistej gospodarce zbzasady wystÚpujÈ róĝne formy poĂrednie pomiÚdzy rynkowym najmem
ibwïasnoĂciÈ (najem subsydiowany, najem w zasobie publicznym, formy wïasnoĂci
typu spóïdzielcze prawo wïasnoĂciowe czy lokatorskie), co powoduje, ĝe rzeczywista
mapa preferencji iblinia budĝetowa nie jest bimodalna, a wybór jest bardziej zïoĝony.
Omawiany model, ze wzglÚdu na bimodalnoĂÊ decyzji i zmiennoĂÊ oczekiwañ
ibpreferencji gospodarstw domowych oraz faktycznych kosztów mieszkañ czynszowych ibwïasnoĂciowych (oczekiwania dotyczÈce cen mieszkañ, stóp procentowych,
subsydiów), charakteryzuje wysoka zmiennoĂÊ decyzji, która nie jest obserwowalna
na rzeczywistych rynkach charakteryzujÈcych siÚ lepkoĂciÈ i kumulacjÈ napiÚÊ.
Czynnikiem wyjaĂniajÈcym tÚ rozbieĝnoĂÊ sÈ wysokie koszty transakcyjne (kaucja, restrykcje przy wczeĂniejszym zakoñczeniu umowy najmu, koszty sprzedaĝy
ibkupna nieruchomoĂci oraz uzyskania kredytu hipotecznego) powodujÈ, ĝe struktura wïasnoĂci jest wzglÚdnie staïa, a arbitraĝ rozumiany jako przepïywy zasobu
pomiÚdzy tymi dwoma rynkami ograniczony (rysunek 5). Dlatego rozpatrujÈc zagregowane wybory na rynku (por. rysunek 6), moĝna zauwaĝyÊ, ĝe punkt równowagi (aktualna struktura mieszkañ na wynajem i wïasnoĂciowych) bÚdzie bardzo
stabilny i dopiero gdy zyski z transakcji przekroczÈ istotnie koszty transakcyjne
spowoduje procesy dostosowawcze.

1.5. Wybór mieszkania jako dobra heterogenicznego
Kolejnym istotnym czynnikiem, który naleĝy uwzglÚdniÊ w analizie, jest heterogenicznoĂÊ mieszkania, rozumiana zgodnie z teoriÈ dóbr heterogenicznych Rosena
(1974). Oznacza ona, ĝe wartoĂÊ mieszkania jest sumÈ wartoĂci jego cech skïadajÈcych siÚ na tÚ wartoĂÊ, za które pïacimy po stawkach rynkowych. W przypadku
mieszkania mogÈ to byÊ cechy od czysto funkcjonalnych, poprzez estetyczne, do
zwiÈzanych ze sferÈ spoïecznÈ (struktura spoïeczna osiedla i otoczenia, dostÚpnoĂÊ
do usïug publicznych). Za cechÚ mieszkania naleĝy teĝ uznaÊ, omawianÈ wczeĂniej,
jego formÚ wïasnoĂci. Cechy te sÈ wyceniane poprzez róĝne gospodarstwa domowe,
abich wartoĂÊ ulega teĝ zmianom w funkcji ewolucji gospodarstwa domowego (cykl
rozwojowy gospodarstwa). Wedïug Rosena, pomimo ĝe nie moĝemy obserwowaÊ rynków poszczególnych cech i ksztaïtujÈcych siÚ na nich wartoĂci czÈstkowych dobra
(stÈd nazwa rynki i ceny ukryte), to istniejÈ one w rzeczywistoĂci i moĝemy rynki te
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wraz zbukrytymi cenami szacowaÊ poĂrednio. Heterogeniczny charakter mieszkania
jako dobra ma jednak znaczÈco szerszy zakres niĝ przyjmowany praktycznie w wycenach wartoĂci rynkowej mieszkañ oraz teorii Rosena, gdzie dotyczyï w zasadzie
jednego rodzaju wartoĂci uĝytkowej definiowanej poprzez wiele cech szczegóïowych.
Rosenowska analiza rynku dosyÊ istotnie róĝni siÚ od klasycznej analizy konsumenta
zarówno jeĝeli chodzi o stronÚ technicznÈ, jak i teoriÚ. Przede wszystkim brak jest
klasycznej ceny równowagi, gdyĝ konsument nie nabywa iloĂci dóbr, tylko ich jakoĂÊ.
Cena rynkowa jest wiÚc opisana krzywÈ, a nie jest punktowa, natomiast rynek jest
rozumiany jako skïadanka swoich segmentów. Wybór dotyczy iloĂci jakoĂci wbdobrze
oraz iloĂci dobra, nie jest wiÚc punktowy i nie poddaje siÚ klasycznej optymalizacji. Wb konsekwencji Rosen wprowadza nieintuicyjne, indywidualne krzywe oferty
ib wyboru jako punkty równowagi na ogólnej krzywej opisujÈcej zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy jakoĂciÈ dobra a jego cenÈ. Optymalizacja, szczególnie od strony producenta,
zakïada optymalizacjÚ iloĂci jakoĂci w dobrze oraz wielkoĂci produkcji dóbr, co nie
musi w przypadku producenta prowadziÊ do jednoznacznych rozwiÈzañ. Na szczÚĂcie
w przypadku mieszkañ, które sÈ typowym dobrem heterogenicznym, przy analizie
prowadzonej od strony konsumenta podstawowym wyborem jest zazwyczaj jedno
mieszkanie, które sprowadza problem optymalizacji do wyboru jakoĂci, co wbprzypadku mieszkañ oznacza wybór koszyka ich charakterystyk. Przy zaïoĝeniu, ĝe jakoĂÊ
moĝemy teĝ kwantyfikowaÊ oraz wyceniaÊ, oznacza to, ĝe moĝliwe jest, przynajmniej
na podstawowym poziomie analizy, zastosowanie klasycznej teorii konsumenta.
Jednak istniejÈ teĝ problemy zwiÈzane z adaptacjÈ rynku mieszkaniowego do tej
teorii, a zwïaszcza dotyczÈce badañ rynku mieszkaniowego. U Rosena jakoĂÊ jest
wbpewnym sensie wystandaryzowana i dotyczy dóbr nietrwaïych. W konsekwencji
kupujÈcy nie ma problemu z jej dopasowaniem zarówno przy transakcji indywidualnej, jak teĝ przy wyborze segmentu rynku. W przypadku rynku mieszkaniowego
kaĝde mieszkanie i zwiÈzana z nim jakoĂÊ jest inne, a ich podaĝ to w znacznej
mierze juĝ istniejÈcy zasób. W konsekwencji stanem normalnym jest rozmijanie siÚ
wbpewnym zakresie preferencji konsumentów i struktury podaĝy, co musi prowadziÊ do naturalnej zmiennoĂci (niejednoznacznoĂci) wycen atrybutów mieszkania.
Równieĝ podziaï na zmienne czysto iloĂciowe i jakoĂciowe moĝe byÊ nadmiernym uproszczeniem. W przypadku mieszkania jego charakterystyka o znaczeniu
iloĂÊ równieĝ ma charakter heterogeniczny. Moĝe ona byÊ rozumiana jako wielkoĂÊ
mieszkania wyraĝona w metrach, pokojach czy, w specyficznym przypadku, oznacza wybór pomiÚdzy jednym lub dwoma czy trzema mieszkaniami (przykïadowo
w skali gospodarstwa domowego wspólny domek z rodzinÈ dziecka czy dwa niezaleĝne mieszkania, a byÊ moĝe jeszcze jedno jako lokata oszczÚdnoĂci). Element
ten jest szczególnie istotny przy badaniu popytu w skali makroekonomicznej, gdyĝ
operowanie nieadekwatnym miernikiem iloĂci (liczba mieszkañ na 1000 mieszkañców, liczba m. kw. na 1000 mieszkañców, liczba pokoi na 1000 mieszkañców czy
liczba gospodarstw domowych na 1000 mieszkañców), spowoduje wadliwÈ ocenÚ
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procesów rynkowych. Jeĝeli popyt mieszkaniowy jest wynikiem wzrostu wielkoĂci gospodarstw domowych (wiÚksza liczba dzieci), to na rynku wzroĂnie przede
wszystkim popyt na nowÈ powierzchniÚ, poprzez wzrost popytu na wielkoĂÊ mieszkañ definiowanÈ w metrach kwadratowych. Jeĝeli natomiast wzrost popytu bÚdzie
zwiÈzany ze wzrostem liczby gospodarstw domowych (starzenie siÚ spoïeczeñstwa
czy, odwrotnie, wiÚcej mïodych maïĝeñstw), to przyrost popytu bÚdzie oznaczaï
wzrost popytu na samodzielne mieszkania, czÚsto budowane w specjalnej formule
dla ludzi starszych lub mniejsze mieszkania bÚdÈce pierwszym dla mïodych gospodarstw domowych. BÚdzie to teĝ oznaczaïo, ĝe na rynku odpowiednio zmieniÈ siÚ
ceny jednostkowe (m kw.) wiÚkszych lub mniejszych mieszkañ.
W konsekwencji, mówiÈc o mikroekonomicznym wyborze konsumenta na rynku
mieszkaniowym, mówimy de facto o dwóch wyborach, które jednak przekïadajÈ siÚ
na nastÚpujÈce wspóïzaleĝnoĂci.
Y Klasyczny wybór mikroekonomiczny to wybór pomiÚdzy mieszkaniem, innymi
dobrami oraz oszczÚdnoĂciami. MówiÈc o oszczÚdnoĂciach, bÚdziemy je rozumieli jako oszczÚdnoĂci na mieszkanie (konsumpcja w czasie) oraz mieszkanie jako
oszczÚdnoĂci (mieszkanie jako aktywo rzeczowe).
Y Wybór, nazwijmy go umownie dla odróĝnienia od poprzedniego wyborem ukrytym, to omawiany wczeĂniej wybór jakoĂci, czyli wbprzypadku mieszkania wybór
koszyka jego cech/charakterystyk.
Y Równowaga, nazwijmy jÈ umownie – mikrowybory ukryte. Wybór charakterystyk mieszkania jest oczywiĂcie zwiÈzany z wyborem mieszkania. Od strony formalnej oznacza to, ĝe w funkcji uĝytecznoĂci konsumenta mieszkanie wystÚpuje
jako zagnieĝdĝona funkcja uĝytecznoĂci jego cech. W konsekwencji wybór konsumpcji mieszkaniowej jest zawsze wyborem pewnego koszyka charakterystyk.
Oznacza to, ĝe zmiana cen pozostaïych dóbr wpïywa na wybór mieszkaniowy
ibwybór jego charakterystyk i vice versa.
W celu graficznej prezentacji wyboru atrybutów mieszkania jakoĂÊ mieszkania
moĝna, z pewnym uproszczeniem niezbÚdnym dla rozwaĝañ modelowych, zredukowaÊ do standardu mieszkania, jego lokalizacji i statusu prawnego. Standard mieszkania moĝna zbkolei rozdzieliÊ na standard budynku, mieszkania i otoczenia lub tzw.
standard zewnÚtrzny i wewnÚtrzny mieszkania. Lokalizacja to poïoĝenie samego
mieszkania w budynku, lokalizacja samego budynku, osiedla czy dzielnicy i miasta.
Forma prawna zwiÈzana jest z siïÈ prawa wïasnoĂci. Oznacza to, ĝe rynek mieszkaniowy zazwyczaj wyĝej wycenia prawa silniejsze (np. wïasnoĂÊ od wspóïwïasnoĂci,
wïasnoĂÊ od uĝytkowania wieczystego) czy prawa pozbawione ograniczeñ (prawo drogi, doĝywocie, etc.). Podstawowe wybory atrybutów mieszkania przez konsumenta
wyznaczajÈce wielkoĂÊ i strukturÚ wartoĂci mieszkania jako dobra konsumpcyjnego
prezentuje rysunek 5. W celu moĝliwoĂci prezentacji graficznej rzeczywisty wybór,
który odbywa siÚ w przestrzeni 6-wymiarowej, zredukowano do 4bwymiarów, pomijajÈc prezentacjÚ wyborów iloĂÊ–forma prawna i standard–lokalizacja.
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Rysunek 5. Podstawowe wybory: iloĂÊ–forma prawna i standard–lokalizacja
Ilość

Lokalizacja

Standard

Forma prawna

½ródïo: opracowanie wïasne.

Rysunek 6. Linia budĝetu gospodarstwa domowego przy wyborze ukrytym
na rynku mieszkaniowym
Ilość

Jakość

½ródïo: opracowanie wïasne.

OmawiajÈc problematykÚ wyboru ukrytego zwykle przedstawiamy linie budĝetu konsumenta w sposób uproszczony, sugerujÈcy klasyczny jej ksztaït (por.
rysunekb4). W rzeczywistoĂci linia budĝetu bÚdzie nieliniowa, moĝe byÊ nieciÈgïa
ibreprezentowana przez punkty, albo linie ïamane, nie bÚdzie teĝ dochodziÊ do osi
(por. rysunek 6). Wynika to zb faktu, ĝe niektóre cechy jakoĂciowe sÈ okreĂlane
punktowo (np. wïasnoĂÊ), przy pewnych podsektorach rynku zaleĝnoĂci iloĂÊ–jakoĂÊ bÚdÈ zróĝnicowane, wiÚc konsument bÚdzie poruszaï siÚ po obwiedni, przy
innych zaleĝnoĂci te bÚdÈ siÚ zmieniaïy nieliniowo. Brak stycznoĂci do osi wynika
z faktu, ĝe pewna minimalna iloĂÊ mieszkania jest niezbÚdna, aby dokonywaÊ wyborów jakoĂciowych i odwrotnie kaĝda iloĂÊ reprezentuje jakÈĂ jakoĂÊ.
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IlustracjÈ problemów wspóïzaleĝnoĂci pomiÚdzy wyborem dobra i wyborem
atrybutów tego dobra moĝe byÊ analiza wyboru konsumpcji mieszkaniowej poïÈczona z optymalizacjÈ jakoĂci mieszkania. W tej pierwszej wspóïzaleĝnoĂci spadek
rynkowej wyceny danej cechy (np. okreĂlonej lokalizacji) skutkuje wzrostem popytu
na danÈ cechÚ ibwbkonsekwencji na mieszkanie oraz spadkiem popytu na pozostaïe dobra konsumpcyjne. Równieĝ spadek cen mieszkañ spowoduje wzrost popytu
mieszkaniowego i popytu na danÈ cechÚ. Odwrotnie, wzrost cen mieszkañ, jako
dóbr konsumpcyjnych, spowoduje spadek konsumpcji mieszkaniowej i w efekcie
równieĝ spadek popytu na danÈ cechÚ mieszkania.
Rysunek 7. Wybór mieszkaniowy, na lewo – wybór dobra, na prawo
– wybór cech mieszkania
Konsumpcja mieszkań

1

2

Inne dobra

Cecha jakościowa

½ródïo: opracowanie wïasne.

Druga wspóïzaleĝnoĂÊ to zïoĝenie wyboru mieszkaniowego jako sumy popytu
inwestycyjnego i konsumpcyjnego, ale rozpatrywanego z punktu widzenia substytucji czy oceny konkretnych cech mieszkania. Obydwa te popyty rozkïadajÈ siÚ na
popyty na okreĂlone cechy mieszkania. Czysto konsumpcyjny popyt na mieszkanie
moĝna wb pewnym sensie utoĝsamiaÊ z, omawianym juĝ, wynajmem mieszkania.
Tak wiÚc wybór mieszkania OOH bÚdzie zawsze poïÈczony z motywem inwestycyjnym, jednak jego skala ibmotywy mogÈ byÊ zróĝnicowane. W konsekwencji jednak
obydwa wybory bÚdÈ wspóïzaleĝne poprzez linie budĝetu i preferencje pomiÚdzy
konsumpcyjnym ibinwestycyjnym charakterem mieszkania. Wybór konsumpcyjny
przekïada siÚ, podobnie jak wybór inwestycyjny, na preferencje pewnego koszyka cech. Prowadzi to do oceny cech konsumpcyjnych, równieĝ zbpunktu widzenia
inwestycyjnego (wbkonkretnym przypadku ocenÚ cechy lokalizacji przez pryzmat
cechy pïynnoĂci, czyli na ile ta lokalizacja jest atrakcyjna konsumpcyjnie, a na ile
pïynna, co zdecyduje o jej wyborze przy krzywej preferencji zorientowanej bardziej
na konsumpcjÚ lub inwestycje). Moĝemy teĝ rozpatrywaÊ wybór pomiÚdzy tymi
cechami. Problem ten rozwijamy w nastÚpnym punkcie.
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1.6. Wybór struktury popytu mieszkaniowego
(mieszkanie jako oszczÚdnoĂci i konsumpcja)
Mieszkanie moĝna traktowaÊ jako zïoĝone dobro konsumpcyjne, bezpoĂrednio
lub poprzez strumieñ generowanych usïug, zaspokajajÈce potrzeby konsumpcyjne
lub jako aktywo rzeczowe przynoszÈce dochody z rynkowej gry. Wbjednej ibdrugiej
funkcji mieszkanie bÚdzie dobrem heterogenicznym, gdyĝ aby zaspokajaÊ potrzeby
wïaĂciciela czy komercyjnego najemcy musi dysponowaÊ oczekiwanymi przez rynek
uĝytecznoĂciami. Dodanie funkcji tezauryzacji7 spowoduje jednak, ĝe uĝytecznoĂci te
bÚdÈ oceniane z punktu widzenia zdolnoĂci do generowania dochodu ibminimalizacji
ryzyka inwestycyjnego, a nie zaspokajania potrzeb wïasnych wïaĂciciela. Wbkonsekwencji zmianie ulegnie funkcja uĝytecznoĂci i wewnÚtrzne wyceny nadawane omawianym cechom. W funkcji inwestycyjnej ulegnie wiÚc zmianie funkcja uĝytecznoĂci, gdyĝ nie bÚdziemy kupowali mieszkania wedïug swoich upodobañ, lecz wedïug
przeciÚtnych, powszechnych na rynku, filtrujÈc je dodatkowo przez indywidualnÈ
ocenÚ ryzyka i zyskownoĂci. PojawiÈ siÚ teĝ nowe cechy (np. pïynnoĂÊ), nieobecne
przy rozpatrywaniu mieszkania jako dobro konsumpcyjne. Poniewaĝ mieszkanie
OOH w prawie kaĝdym przypadku ma charakter konsumpcyjny oraz inwestycyjny, mówiÈc o popycie mieszkaniowym bÚdziemy mieli do czynienia ze zïoĝeniem
popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego dotyczÈcego zarówno caïego mieszkania,
jak teĝ poszczególnych cech. Zmiana wyceny (funkcji uĝytecznoĂci) któregokolwiek z elementów bÚdzie wpïywaïa na równowagÚ caïego ukïadu (zob. rysunek 8).
Rysunek 8. Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny na mieszkania
(globalnie lub na charakterystyki)
Oszczędności
Bieżąca vs. przyszła
konsumpcja

Konsumpcja

Konsumpcja vs.
konsumpcja mieszkaniowa

Struktura oszczędności

Oszczędności mieszkaniowe

Popyt na mieszkania

Konsumpcja mieszkaniowa

½ródïo: opracowanie wïasne.
7

Gromadzenie i przechowywanie majÈtku.
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Powyĝsze rozumowanie moĝna teĝ przeprowadziÊ iteracyjnie, wychodzÈc od klasycznych wyborów konsumenta (por. rysunek 9).
Rysunek 9. Wybory konsumenta oraz inwestycyjny i konsumpcyjny popyt
na mieszkanie
Mieszkanie jako konsumpcja

A2
2

A2’

CH
3

CH
1

AX’

AX

Mieszkanie jako oszczędności

½ródïo: opracowanie wïasne.

Peïen, klasyczny model zachowania konsumenta na rynku mieszkaniowym powinien zawieraÊ co najmniej 7 wyborów:
1. Konsumpcja a oszczÚdnoĂci. Ile na konsumpcjÚ (w tym mieszkaniowÈ) dzisiaj,
a ile jutro. W tym module mieszkanie wystÚpuje jako element w agregacie konsumpcja ibw agregacie oszczÚdnoĂci i jest to klasyczny wybór intertemporalny.
Jest on punktem wyjĂcia do pozostaïych wyborów.
2. Konsumpcja mieszkaniowa dzisiaj a oszczÚdnoĂci na mieszkanie, czyli konsumpcja mieszkaniowa jutro, gdy rozpatrujemy zakup mieszkania w czasie.
Z punktu widzenia popytu mieszkaniowego zawiera on dylemat konsumpcja
mieszkaniowa dzisiaj a oszczÚdnoĂci na mieszkanie jutro.
3. Konsumpcja a oszczÚdnoĂci mieszkaniowe. W tym przypadku mieszkanie traktowane jest jako lokata oszczÚdnoĂci, które w kolejnym okresie posïuĝÈ finansowaniu konsumpcji.
4. Konsumpcja mieszkaniowa a konsumpcja pozostaïych dóbr. Jest to klasyczny
wybór intratemporalny.
5. Konsumpcja mieszkaniowa a ogólne oszczÚdnoĂci, w tym mieszkaniowe, które
przeznaczymy na finansowanie przyszïej konsumpcji.
6. Konsumpcja mieszkaniowa a oszczÚdnoĂci w formie mieszkania, gdy oczekujemy aprecjacji cen mieszkañ lub utrzymywania wartoĂci i wpïywów z czynszów.
7. OszczÚdnoĂci w formie mieszkania (aprecjacja cen mieszkañ i wyĝsze wpïywy czynszowe) a pozostaïe oszczÚdnoĂci, gdy rozpatrujemy strukturÚ aktywów
zbpunktu widzenia stopy zwrotu i ryzyka.
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Podstawowym modelem wyboru konsumenta z punktu widzenia sektora mieszkaniowego bÚdzie wybór 5, czyli mieszkania jako dobra konsumpcyjnego oraz dobra
inwestycyjnego, co odzwierciedla omawianÈ wczeĂniej dwoistÈ funkcjÚ mieszkania.
WbzaleĝnoĂci tej, pomimo ĝe rozpatrywany jest wybór, na rynku pojawia siÚ ïÈczny
efekt wbpostaci popytu konsumpcyjno-inwestycyjnego.
Aby objaĂniÊ ten wybór, model moĝna zredukowaÊ do warunków 1, 3, 5 i 6, co
umoĝliwia jego przedstawienie w dwuwymiarowym i czteroÊwiartkowym ukïadzie
wspóïrzÚdnych.
Peïny model sektorowy to suma popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego
poïÈczone z oszczÚdnoĂciami na cele mieszkaniowe. Pokazuje on zwiÈzki pomiÚdzy
sektorem finansowym i politykÈ monetarnÈ a sektorem mieszkaniowym (por. rysunek 10). Model ten w dolnych Êwiartkach uzupeïniamy o wybór pomiÚdzy oszczÚdzaniem na mieszkania w instytucjach uniwersalnych (banki, fundusze inwestycyjne) oraz sektorowych (kupno papierów wartoĂciowych opartych na hipotece,
systemach kredytu kontraktowego) oraz wyborem pomiÚdzy inwestycjami mieszkaniowymi (inwestycje bezpoĂrednie) i inwestycjami w sektorowe dïuĝne papiery
wartoĂciowe oraz systemem oszczÚdzania. Podstawowym czynnikiem oddziaïujÈcym w tym modelu jest stopa procentowa. Jej krótkookresowe ruchy wpïywajÈ na
popyt mieszkaniowy i wielkoĂÊ oraz strukturÚ oszczÚdnoĂci.
Funkcjonowanie modelu bÚdzie uzaleĝnione od tego, jak bardzo konsumenci
ibinwestorzy opierajÈ siÚ na bieĝÈcych procesach, a jak bardzo przewidujÈ przyszïe
sekwencje zdarzeñ, zwïaszcza na podstawie doĂwiadczeñ historycznych. Moĝna zaïoĝyÊ, ĝe zachowania konsumpcyjne bÚdÈ bardziej oparte na bieĝÈcych tendencjach,
podczas gdy zachowania inwestycyjne bÚdÈ w wiÚkszym stopniu zawieraïy element
predykcji. Generalnie do modelu moĝna wprowadzaÊ wiele zaïoĝeñ, aby testowaÊ
przepïywy Ărodków finansowych oraz konsumpcjÚ i oszczÚdnoĂci w sektorze.
Rysunek 10. Popyt mieszkaniowy i oszczÚdnoĂci mieszkaniowe
gospodarstw domowych
Konsumpcja mieszkaniowa

Inwestycje mieszkaniowe

Oszczędności
mieszkaniowe

Obligacje hipoteczne,
instrumenty ﬁnansowe

½ródïo: opracowanie wïasne.
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Przykïadowo, podwyĝka stóp procentowych spowoduje spadek popytu mieszkaniowego poprzez wyĝsze koszty usïugi mieszkaniowej. JednoczeĂnie inwestorzy mogÈ spodziewaÊ siÚ w Ărednim okresie spadku cen nieruchomoĂci, bÚdÈcego
skutkiem ograniczonego popytu, powstrzymajÈ siÚ wiÚc od zakupów inwestycyjnych. Wyĝsze stopy depozytów bÚdÈ natomiast skïaniaïy gospodarstwa domowe do
zwiÚkszenia oszczÚdnoĂci na cele mieszkaniowe w sektorze bankowym. Jeĝeli jednak istnieje moĝliwoĂÊ poĂredniego inwestowania w sektor mieszkaniowy poprzez
zakup papierów opartych na wierzytelnoĂciach hipotecznych, zwïaszcza najbardziej
popularnych instrumentów obstaïym oprocentowaniu, to wzrost stóp procentowych
spowoduje spadek ich wartoĂci ibwzrost rentownoĂci. Jeĝeli sÈ to instrumenty obstaïych stopach, to podwyĝki stóp nie spowodujÈ podwyĝszenia ich ryzyka (ryzyko
kredytowe). Odwrotnie, obniĝka stóp procentowych spowoduje wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, wobec tañszych kredytów i oczekiwañ wzrostów
cen. JednoczeĂnie gospodarstwa posiadajÈce kredyty o staïym oprocentowaniu bÚdÈ
je masowo refinansowaÊ, co spowoduje nadwyĝki pïynnoĂci u inwestorów.

1.7. Podsumowanie
W wielu analizach badajÈcych wpïyw sektora mieszkaniowego na gospodarkÚ
obserwuje siÚ przyjmowanie uproszczeñ rzeczywistoĂci nie uwzglÚdniajÈcych heterogenicznoĂci mieszkania i zïoĝonoĂci podejmowanych decyzji mieszkaniowych,
zarówno konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych. To czÚsto prowadzi do bïÚdnych
wniosków pïynÈcych z tych modeli.
Celem niniejszego artykuïu byïo pogïÚbienie wiedzy o wyborach konsumenta wb ujÚciu mikroekonomicznym, co pozwoli lepiej zrozumieÊ dziaïanie nabywcy
mieszkania oraz jego wpïyw na rynek mieszkaniowy.
KluczowÈ kwestiÈ jest wziÚcie w analizach pod uwagÚ wyborów konsumentów
pomiÚdzy róĝnymi rodzajami konsumpcji (w tym mieszkaniowÈ), popytem mieszkaniowym inwestycyjnym i konsumpcyjnym oraz róĝnymi formami wïasnoĂci mieszkania.
Istotny wpïyw na podejmowane decyzje ma równieĝ wycena wartoĂci mieszkania przez konsumenta. Warto podkreĂliÊ, ĝe gospodarstwa domowe inaczej wyceniajÈ dodatkowÈ iloĂÊ mieszkania posiadajÈc juĝ w zasobie okreĂlonÈ jego iloĂÊ,
abjeszcze inaczej dokonujÈc zakupu pierwszej nieruchomoĂci.
Warto podkreĂliÊ, ĝe za pomocÈ maïo rozpowszechnionych w Polsce modeli hedonicznych moĝna wyróĝniÊ atrybuty, które majÈ istotny wpïyw na ksztaïtowanie
siÚ wartoĂci mieszkania i podjÈÊ próbÚ obiektywnej wyceny nieruchomoĂci.
Dopiero analiza, która ïÈczy powyĝsze aspekty wyborów konsumenta, jest wbstanie adekwatnie opisaÊ i wytïumaczyÊ rzeczywiste funkcjonowanie strony popytowej
na rynku mieszkaniowym.
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2. PRZEDSI}BIORSTWO DEWELOPERSKIE NA RYNKU W POLSCE
ORAZ PROBLEMY JEGO ANALIZY
(Wspóïautorami tego punktu sÈ Hanna Augustyniak, Krzysztof Gajewski
ibGrzegorz ¿ochowski)
2.1. Wprowadzenie
Sektor deweloperski pojawiï siÚ w Polsce w poïowie lat 90., kiedy zaczÚïy siÚ
koñczyÊ subwencje pañstwowe dla budownictwa mieszkaniowego. O rynkowym
funkcjonowaniu sektora, tj. o rozwoju oferty dla szerokiego krÚgu klientów, moĝna mówiÊ po 2000 r., gdy wygasïa wysoka inflacja, a kredyty hipoteczne staïy siÚ
podstawowÈ formÈ finansowania tego rodzaju budownictwa. W 2001 r. sektor ten
zyskaï dominujÈcÈ pozycjÚ jako dostawca mieszkañ w zabudowie wielorodzinnej,
zwïaszcza na obszarach najwiÚkszych miast, a w 2009 r. udziaï sektora mieszkañ na
sprzedaĝ i wynajem w liczbie mieszkañ oddanych do uĝytkowania wyniósï wedïug
GUS okoïo 45%.
Sektor deweloperski w Polsce w trakcie swojego rozwoju przeszedï dwa cykle – w latach 1999–2001 oraz 2005–2008. Pierwszy cykl miaï charakter krajowy
ibjego przyczynÈ byïy klasyczne mechanizmy zwiÈzane z rynkiem nieruchomoĂci,
na które naïoĝyïy siÚ niefortunnie przeprowadzone zmiany regulacji fiskalnych.
Drugi natomiast zwiÈzany byï ze Ăwiatowym boomem na rynkach, generowanym
w znacznej mierze przez system finansowy. Konsekwencje pierwszego cyklu byïy
dla sektora bardziej dotkliwe, ze wzglÚdu na jego sïabe skapitalizowanie, podczas
gdy przy drugim cyklu znacznie bogatsze firmy miaïy juĝ pewne doĂwiadczenie,
abdodatkowo gwaïtowne pÚkniÚcie bañki w USA zatrzymaïo proces jej narastania
w Polsce. Wysoka elastycznoĂÊ cen na wzrost popytu oraz ich usztywnianie siÚ przy
jego spadku, sygnalizujÈ niski poziom konkurencji w sektorze. Wb rzeczywistoĂci
dopiero w ciÈgu ostatnich dwóch lat moĝemy mówiÊ o narastajÈcej konkurencji
wbsektorze.
Prowadzona analiza sektora deweloperskiego ma na celu znalezienie odpowiedzi na dwa pytania:
1. Jaka jest kondycja wiÚkszoĂci firm deweloperskich, zwïaszcza z punktu widzenia zaangaĝowania sektora bankowego?
2. Czy aktualny poziom cen mieszkañ jest stabilny i nie grozi gwaïtownym spadkiem oraz jak wpïywa on na wielkoĂÊ produkcji mieszkañ przez sektor?
Aktualnie w Polsce udziaï produkcji deweloperskiej to okoïo 1% PKB, a udziaï
kredytów deweloperskich wb aktywach sektora bankowego jest jeszcze mniejszy.
Mieszkanie jest kategoryzowane na ogóï jako aktywo rzeczowe, dobro kapitaïowe
produkujÈce usïugi mieszkaniowe, a w ostatniej instancji jako artykuï konsumpcyjny. Problem reakcji banku centralnego na duĝe wzrosty cen mieszkañ oraz kwestiÚ
wïÈczenia cen mieszkania do koszyka dóbr okreĂlajÈcych cel inflacyjny jest ciÈgle
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przedmiotem dyskusji, jednak obecnie wiÚkszoĂÊ ekonomistów jest przekonana,
ĝe bank centralny powinien monitorowaÊ sektor nieruchomoĂci, w tym zwïaszcza ceny. Wynika to z faktu, ĝe ceny i zwiÈzana z tym koniunktura w sektorze
oraz wb pewnym stopniu wpïyw sektora na caïÈ gospodarkÚ (efekty mnoĝnikowe
budownictwa, efekt majÈtkowy, spekulacja ib bañki cenowe) sÈ silnie zwiÈzane
zbpoziomem stóp procentowych oraz mechanizmem zasilania sektora bankowego
wbpïynnoĂÊ, czyli narzÚdziami, którymi posïuguje siÚ bank centralny. W ostatnich
latach mieliĂmy wiele negatywnych przykïadów do czego prowadzi brak rozsÈdku
w tej kwestii (najbardziej spektakularne kryzysy z ostatniego oĂmiolecia wystÈpiïy
wbUSA, Irlandii, Hiszpanii), ale negatywne doĂwiadczenia w tym sektorze majÈ juĝ
kilkusetletniÈ i bogatÈ historiÚ.

2.2. Wybrane problemy analizy sektora deweloperskiego
Deweloper to przedsiÚbiorca dziaïajÈcy w branĝy nieruchomoĂci mieszkaniowych lub komercyjnych, budujÈcy, wynajmujÈcy lub sprzedajÈcy nieruchomoĂci na
swój rachunek wbcelu osiÈgniÚcia zysku. W gospodarkach rozwiniÚtych przedmiotem dziaïalnoĂci deweloperskiej sÈ zazwyczaj nieruchomoĂci mieszkaniowe oraz
komercyjne, przy czym do tych ostatnich zalicza siÚ takĝe nieruchomoĂci mieszkaniowe budowane na wynajem. Deweloperzy operujÈ teĝ na rynku nieruchomoĂci gruntowych, odrolniajÈc, uzbrajajÈc ibsprzedajÈc tereny budowlane (tzw. land
development).
W przypadku nieruchomoĂci mieszkaniowych deweloper zazwyczaj finansuje
ich budowÚ ze Ărodków wïasnych, do których tradycyjnie zalicza siÚ koszty zwiÈzane zbpozyskaniem terenu, który musi byÊ wïasnoĂciÈ dewelopera, lub przedmiotem dïugookresowego najmu, nakïady zwiÈzane z wykonaniem projektu architektonicznego ibuzyskania pozwolenia na budowÚ. Deweloperzy dodatkowo finansujÈ
swoje inwestycje poprzez fundusze inwestycyjne lub tzw. mezzanine finance, które
traktowane sÈ jako udziaï wïasny, jednakĝe sÈ znacznie bardziej kosztowne od kredytu bankowego. Mniej kosztowne ibkïopotliwe, ale zazwyczaj dostÚpne tylko dla
najwiÚkszych firm o dobrej reputacji, jest finansowanie poprzez rynek kapitaïowy
i emisjÚ papierów dïuĝnych. Wb przypadku duĝego ryzyka bank moĝe wymagaÊ
wiÚkszego udziaïu Ărodków wïasnych dewelopera. Dodatkowymi ěródïami finansowania mogÈ byÊ zaliczki przyszïych wïaĂcicieli oraz nierealizowane terminowo
zobowiÈzania przedsiÚbiorstw budowlanych. Dla realizacji przedsiÚwziÚcia deweloper zatrudnia firmy budowlane, czasami firma deweloperska sama realizuje caïoĂÊ
lub czÚĂÊ inwestycji, poprzez wïasnÈ firmÚ budowlanÈ. Jednakĝe system taki uwaĝa
siÚ za gorszy ze wzglÚdu na wiÚksze trudnoĂci zbegzekucjÈ zobowiÈzañ. Bank finansujÈcy inwestycjÚ zwyczajowo ĝÈda utworzenia spóïki specjalnego przeznaczenia
(SPV), która staje siÚ wïaĂcicielem gruntu ibbudowanego obiektu, oraz otworzenia
rachunku, przez który bÚdÈ dokonywane wszelkie przepïywy finansowe zwiÈzane
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z inwestycjÈ. Kredyt budowlany o zapadalnoĂci 3–5 lat wypïacany jest w transzach,
zgodnie z przyjÚtym w umowie kredytowej harmonogramem, po potwierdzeniu
faktycznego postÚpu oraz weryfikacji faktur za poprzedni okres, przy czym bank
dÈĝy do tego, aby nie finansowaÊ zysku dewelopera, który powinien byÊ sfinansowany na koñcu inwestycji. Podobnie jak bank, równieĝ deweloper finansuje firmy
budowlane po odbiorze etapu prac.
Po zakoñczeniu budowy mieszkania sÈ sprzedawane nabywcom za gotówkÚ lub
kredyt hipoteczny, a hipoteka banku kredytujÈcego inwestycjÚ jest zamieniana na
hipotekÚ banku finansujÈcego nabywcÚ mieszkania.
W przypadku nieruchomoĂci komercyjnych przedmiotem obrotu jest zazwyczaj
nie sama nieruchomoĂÊ, ale spóïka bÚdÈca wïaĂcicielem nieruchomoĂci, a kredyt
budowlany jest konwertowany w finansowanie 10–15-letnie.
Okres realizacji przedsiÚwziÚcia deweloperskiego moĝe byÊ zróĝnicowany ze
wzglÚdu na specyfikÚ konkretnej inwestycji, a zawiera w sobie czas zwiÈzany zbprzygotowaniem inwestycji oraz realizacjÈ samego procesu budowlanego. Na ten pierwszy okres istotny wpïyw bÚdÈ miaïy wymogi formalne zwiÈzane z budowÈ obiektów, drugi uzaleĝniony bÚdzie w wiÚkszym stopniu od strony technicznej projektu.
Omówiona specyfika dziaïalnoĂci deweloperskiej ukazuje gïówne problemy powstajÈce wbprzypadku analizy ekonomicznej tej branĝy, czyli nieciÈgïy, jednostkowy
charakter produkcji i dïugi, liczony w latach, czas trwania procesu produkcyjnego. Wbkonsekwencji, ze wzglÚdu na jednostkowy charakter produkcji, trudno jest
stosowaÊ tradycyjnÈ analizÚ wskaěnikowÈ, gdyĝ nakïady i wyniki sÈ w kaĝdym
przypadku niepowtarzalne. Powstaje teĝ problem, jak rozliczaÊ w czasie efekty
wbtradycyjnie przyjÚtych okresach, gdyĝ efekt koñcowy jest odsuniÚty w czasie obkilka lat.
Pewnym rozwiÈzaniem problemu jednostkowego charakteru produkcji jest analiza branĝy jako caïoĂci lub koszyka wybranych firm. Omówiona specyfika branĝy
powoduje, ĝe wiÚksze firmy deweloperskie funkcjonujÈ zwykle jako holdingi, bÚdÈce wïaĂcicielami spóïek projektów. Przy odpowiednio duĝej liczbie takich podmiotów w próbie moĝna zaïoĝyÊ, ĝe mamy do czynienia z dziaïalnoĂciÈ ciÈgïÈ, gdyĝ
zawsze jakieĂ inwestycje sÈ w toku, jakieĂ siÚ rozpoczynajÈ i jakieĂ siÚ koñczÈ.
Problem polega jednak na tym, ĝe w rzeczywistoĂci gdzie indziej liczymy koszty,
abgdzie indziej nakïady, co wiÚcej, koszty te to zbitka kosztów powstaïych na róĝnych etapach procesów budowlanych. W konsekwencji przy staïej próbie ibstabilnej
gospodarce wyniki mierników sÈ do przyjÚcia, jednak przy wiÚkszych szokach skutkujÈcych zmianami kosztów i wielkoĂci produkcji wyniki bÚdÈ obciÈĝone bïÚdem.
Przykïadowo wzrost wartoĂci nowych projektów spowoduje wzrost kosztów ibspadki mierników rentownoĂci, podczas gdy spadek wywoïa efekt odwrotny. Jest to
istotny mankament, gdyĝ sektor ten, z zaïoĝenia, jest cykliczny, co wiÚcej rzetelna
informacja jest nam potrzebna wïaĂnie w okresie takich zmian. Ten mankament
nie dyskwalifikuje omawianej metody, wymaga jednak pewnej ostroĝnoĂci w inter229
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pretacji wyników, znajomoĂci rzeczywistych procesów w branĝy oraz korzystania
zbdodatkowych, niezaleĝnych ěródeï danych. Naleĝy pragmatycznie stwierdziÊ, ĝe
zawsze lepsza jest sïabsza informacja, ale weryfikowana wbróĝnych ěródïach ibczÚsto potwierdzona wiedzÈ eksperckÈ, niĝ ĝadna.
O ile przy pewnych zastrzeĝeniach moĝna posïugiwaÊ siÚ miernikowÈ analizÈ sektora, obtyle analiza pojedynczej firmy wymaga przyjÚcia dodatkowych zaïoĝeñ, zwïaszcza dotyczÈcych przyszïej sprzedaĝy, i jest obarczona istotnie wyĝszym
bïÚdem.
W Polsce do koñca 2004 r. problemem byï brak standardu, kiedy budynek moĝna
byïo kwalifikowaÊ jako sprzedany – w momencie sprzedaĝy kontraktu, bÈdě wbmomencie faktycznego oddania do uĝytkowania. Problem ten rozwiÈzaïo powszechne
przyjÚcie MiÚdzynarodowych Standardów RachunkowoĂci (MSR), wedïug których
budynek moĝna zaksiÚgowaÊ jako sprzedany, gdy podpisany zostaï akt notarialny
sprzedaĝy i budynek byï oddany do uĝytkowania.
W sektorze nieruchomoĂci, podobnie jak w innych sektorach, wystÚpuje tendencja do ukrywania zysku w kosztach i finansowania tÈ drogÈ niektórych wydatków.
Problem ten wystÚpuje zwykle przy wyĝszych stawkach podatku korporacyjnego ib sïabiej rozwiniÚtym rynku kapitaïowym, który nie dyscyplinuje podmiotów,
zwïaszcza wystÚpujÈcych w postaci spóïek publicznych. InnÈ formÈ tego samego
procesu jest wyprowadzanie kapitaïu poprzez koszty z jednej firmy do drugiej,
np. ze spóïki deweloperskiej do firmy budowlanej. Ten proceder moĝe siÚ ïÈczyÊ
zbwyprowadzaniem zbprojektu udzielonego kredytu. W obydwu przypadkach efektem bÚdÈ nadmierne koszty ib sïabe wyniki finansowe branĝy ib firm, nie majÈce
nic wspólnego z rzeczywistoĂciÈ. Wbprzypadku sektora nieruchomoĂci problem ten
moĝna czÚĂciowo rozwiÈzaÊ, stosujÈc obok mierników opierajÈcych siÚ na sprawozdawczoĂci przedsiÚbiorstw, mierniki oparte na cenach rynkowych, kosztach
kosztorysowych oraz wycenie projektów inwestycyjnych wedïug tych danych.
Wb rzeczywistoĂci wyniki firm deweloperskich, ze wzglÚdu na ryzyko tej dziaïalnoĂci i zwiÈzane z nim realne straty, tylko w wyjÈtkowej sytuacji bÚdÈ równe tak
stworzonym miernikom, jednak ich poziom w porównaniu z poziomem mierników
budowanych opartych na sprawozdawczoĂci finansowej pokaĝe przedziaï, w którym
zawarte sÈ rzeczywiste wskaěniki branĝy.
Przy powyĝszych zastrzeĝeniach, w analizie sektora firm deweloperskich moĝna stosowaÊ wiÚkszoĂÊ mierników wykorzystywanych w analizie przedsiÚbiorstwa,
tj.bbazujÈcych na pionowej ibpoziomej analizie bilansu i rachunku wyników, jak teĝ
miernikach rentownoĂci, kosztów, pïynnoĂci, sprawnoĂci w ĂciÈgalnoĂci naleĝnoĂci, etc. Podstawowym kluczem dla doboru mierników powinien byÊ zawsze cel
badania. Obile jednak rachunek wyników ma sens przy duĝej firmie typu holding,
o tyle przy maïych firmach oraz projektach wystÚpuje tylko bilans, gdyĝ mamy
wieloletnie wydatki, rosnÈce aktywa, a dochody pojawiajÈ siÚ dopiero na koñcu
procesu.
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2.3. Zaïoĝenia i podstawowe wskaěniki stosowane w analizach
W analizach sektora nieruchomoĂci NBP stosuje siÚ dwa podstawowe podejĂcia. Wbpierwszym korzystajÈcym z formularzy GUS F-01/I-01 i F-02, opartych na
wzglÚdnie staïej próbie przedsiÚbiorstw, stosuje siÚ analizÚ wskaěnikowÈ opartÈ
na omawianym wczeĂniej podejĂciu do sektora jako zakïadu. Przedmiotem analizy
sÈ maïe i duĝe przedsiÚbiorstwa dzielone wedïug nomenklatury GUS. Mierniki
sytuacji przedsiÚbiorstw sÈ dostosowane do specyfiki branĝy deweloperskiej i celów analizy omawianych wczeĂniej. SÈ to przychody ogóïem, koszty ogóïem, wynik
netto, ROE i ROA, które analizowane w ujÚciu historycznym pokazujÈ finansowÈ
sytuacjÚ branĝy czy przeciÚtnego przedsiÚbiorstwa. Tu wskaěniki te definiuje siÚ
ibwylicza nastÚpujÈco:
Y przychody ogóïem – suma przychodów netto ze sprzedaĝy, pozostaïych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych,
Y koszty ogóïem – koszty dziaïalnoĂci operacyjnej plus pozostaïe koszty operacyjne plus koszty finansowe minus zmiana stanu produktów minus koszt wytworzenia produktów na wïasne potrzeby,
Y wynik netto – wynik finansowy brutto minus podatek dochodowy,
Y ROA – wynik netto na koniec okresu/aktywa na koniec okresu (w %),
Y ROE – wynik netto na koniec okresu/kapitaïy wïasne na koniec okresu (w %).
Mierniki pokazujÈce sytuacjÚ od strony rzeczowej to projekty deweloperskie
wbtoku, mieszkania gotowe, bank ziemi oraz bank ziemi w okresach przeciÚtnej,
rocznej produkcji wbostatnich latach. SÈ to:
Y projekty deweloperskie w toku – zapasy póïproduktów i produktów w toku,
Y mieszkania gotowe – zapasy produktów gotowych,
Y banki ziemi – zapasy towarów,
Y banki ziemi w latach produkcji – zapasy towarów/0,15*przychody ze sprzedaĝy.
Poniewaĝ firmy deweloperskie z zaïoĝenia lewarujÈ swojÈ dziaïalnoĂÊ (korzystajÈ zbděwigni finansowej) i mogÈ stosowaÊ róĝne ěródïa finansowania, o róĝnej
dostÚpnoĂci ib kosztach, istotnÈ informacjÈ jest dynamika struktury tych ěródeï.
Informuje nas ona obpotencjalnych problemach firm (np. wzrost udziaïu zobowiÈzañ, spadek udziaïu kredytów) oraz obkosztach finansowych, które firmy ponoszÈ.
Podstawowym problemem jest zwykle dostÚpnoĂÊ danych. KorzystajÈc ze sprawozdawczoĂci GUS, moĝna wyróĝniÊ nastÚpujÈce ěródïa finansowania:
Y kapitaï wïasny – aktywa trwaïe plus aktywa obrotowe minus zobowiÈzania ibrezerwy na zobowiÈzania,
Y kredyty – zobowiÈzania dïugoterminowe z tytuïu kredytów i poĝyczek plus zobowiÈzania krótkoterminowe z tytuïu kredytów i poĝyczek,
Y dïuĝne papiery wartoĂciowe – zobowiÈzania dïugoterminowe z tytuïu emisji
dïuĝnych papierów wartoĂciowych plus zobowiÈzania krótkoterminowe z tytuïu
emisji dïuĝnych papierów wartoĂciowych,
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Y przedpïaty klientów oraz zobowiÈzania krótkoterminowe z tytuïu zaliczek
otrzymanych na dostawy plus rozliczenia miÚdzyokresowe bierne,
Y zobowiÈzania wobec dostawców – zobowiÈzania z tytuïu dostaw i usïug wobec
innych podmiotów,
Y pozostaïe zobowiÈzania.
Równie istotna jak analiza ěródeï finansowania dziaïalnoĂci jest analiza jej kosztów. Poniewaĝ firma deweloperska z reguïy zatrudnia zewnÚtrzne firmy budowlane, podstawowÈ pozycjÈ jej kosztów sÈ usïugi obce, czyli koszty budowy mieszkañ.
Pozostaïe koszty zwiÈzane sÈ zwykle z dziaïalnoĂciÈ samej firmy deweloperskiej,
która przygotowuje inwestycje, prowadzi nadzór, ksiÚgowoĂÊ i sprzedaĝ gotowych
obiektów. W ujÚciu teoretycznym firma deweloperska moĝe funkcjonowaÊ praktycznie bezkosztowo, gdyĝ koszty te moĝna w znacznej mierze rozliczaÊ jako usïugi
obce. Z drugiej jednak strony czÚĂÊ mniejszych firm sama prowadzi dziaïalnoĂÊ
wykonawczÈ, a zuĝyte materiaïy i usïugi nie muszÈ oznaczaÊ czystych kosztów
dewelopera, lecz koszty zwiÈzane z produkcjÈ mieszkañ. W badaniach NBP stosuje
siÚ nastÚpujÈcy podziaï kosztów:
Y usïugi obce,
Y wynagrodzenia,
Y zuĝycie materiaïów i energii.
Weryfikatorem dla wniosków wynikajÈcych z analizy firm deweloperskich jest
analiza sfery realnej, tj. rzeczywistych kosztów budowy mieszkañ, cen rynkowych
i zwiÈzanej z tym zyskownoĂci mieszkaniowych projektów inwestycyjnych, która
powinna siÚ przeïoĝyÊ na sytuacjÚ firm deweloperskich, a takĝe odpowiedzieÊ na
pytanie, czy firmy bÚdÈ zwiÚkszaÊ produkcjÚ mieszkañ. Najprostszym, i w zwiÈzku z tym wiarygodnym, miernikiem jest struktura rynkowej ceny mieszkania na
rynku lokalnym. Punktem wyjĂcia sÈ notowania rynkowych cen mieszkañ, kosztów
produkcji i sprzedaĝy mieszkañ oraz kosztów pozyskania terenów budowlanych.
W NBP do tego celu stosuje siÚ cenÚ transakcyjnÈ na lokalnym rynku pierwotnym, uzyskanÈ z bazy danych cen mieszkañ BaRN. Do szacowania kosztów budowy
metra kwadratowego powierzchni uĝytkowej budynku, uznanego za przeciÚtny,
wykorzystujemy informacje z Biuletynu cen obiektów budowlanych (obiekty kubaturowe) firmy Sekocenbud. Jako przeciÚtny przyjÚto budynek (typ 1121)8. W kaĝdym kwartale notowane sÈ ceny poszczególnych stanów budowy (np. stan zerowy,
8

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, piÚciokondygnacyjny, z podziemnym garaĝem oraz pomieszczeniami usïugowymi na parterze; konstrukcja tradycyjna (nadziemna czÚĂÊ murowana
z cegieï ceramicznych); przyjÚto dla uproszczenia, ĝe koszt budowy m kw. garaĝu oraz pomieszczeñ usïugowych jest zbliĝony do kosztu budowy mieszkania w standardzie deweloperskim;
rzeczywista, oparta na kosztach budowy cena m kw. mieszkania zaleĝy od udziaïu zewnÚtrznych
powierzchni, odmiennych dla róĝnych budynków; przy obliczaniu ceny m kw. powierzchni uĝytkowej mieszkania dla konsumenta przyjÚto 20% udziaï powierzchni zewnÚtrznych w stosunku
do powierzchni mieszkania i o wielkoĂÊ tÚ skorygowano w górÚ cenÚ m kw. mieszkania.
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surowy, wykoñczeniowy wewnÚtrzny i zewnÚtrzy oraz koszty poszczególnych instalacji) danego budynku oraz procentowy udziaï poszczególnych skïadników ceny
kosztorysowej w cenie caïkowitej obiektu, z wyodrÚbnieniem robocizny, materiaïów,
sprzÚtu, kosztów poĂrednich oraz zysku firmy budowlanej. Do tych elementów
dodajemy koszt projektu (okoïo 3%), koszt ziemi (wedïug wïasnej bazy cen ziemi),
inne koszty zwiÈzane z rozpoczÚciem procesu inwestycyjnego (okoïo 5%) oraz podatek VAT. PrzybliĝonÈ wielkoĂÊ skumulowanego zysku deweloperskiego brutto (dla
caïego okresu inwestycji, nie uwzglÚdniajÈcego odpisów na ryzyka inwestycyjne)
uzyskujemy rezydualnie po odjÚciu od ceny pozostaïych skïadników.
Przy interpretacji wielkoĂci zysku deweloperskiego naleĝy jednak pamiÚtaÊ,
ĝe nie oznacza to faktycznego udziaïu zysku w sprzedaĝy, ani tym bardziej stopy
zwrotu zb kapitaïu. Inwestycja deweloperska trwa wiele lat, zatem aby obliczyÊ
wskaěniki tego typu naleĝaïoby odpowiednio skorygowaÊ wynik. Z drugiej strony
deweloper nie angaĝuje caïego swojego kapitaïu od poczÈtku inwestycji. Korzysta
takĝe z obcych ěródeï finansowania, w tym przedpïat klientów. Czynniki te bardzo
silnie wpïywajÈ na zakïadane wskaěniki efektywnoĂci inwestycji. Na podstawie
obserwacji polskiego rynku moĝna jednak przyjÈÊ, ĝe marĝe wbprzedziale 20–30%
zapewniajÈ dobrÈ opïacalnoĂÊ produkcji. Poniĝej tego przedziaïu naleĝy liczyÊ siÚ
zbograniczaniem rozmiarów produkcji. Zaleĝy to takĝe od moĝliwoĂci alternatywnej
alokacji kapitaïu przez dewelopera. W konsekwencji, aby w ujÚciu rocznym obliczyÊ wskaěniki efektywnoĂci produkcji mieszkañ, naleĝy – korzystajÈc z omawianej
informacji – zbudowaÊ uproszczony business plan projektu mieszkaniowego. Dla
celów analitycznych NBP stosuje wbtym przypadku nastÚpujÈce zaïoĝenia.
Caïy proces budowlany, trwajÈcy okoïo 18 kwartaïów, moĝna podzieliÊ na trzy
etapy:
1. Przygotowawczy trwajÈcy okoïo 7 kwartaïów (zakup terenu budowlanego, przygotowanie projektu oraz uzyskanie wszystkich pozwoleñ).
2. Wykonawczy, budowlany zajmujÈcy okoïo 7 kwartaïów.
3. Sprzedaĝowy, który powinien zamknÈÊ siÚ z 4 kwartaïach.
Opis modelu procesu budowlanego zawiera tabela 2.

2.4. Podsumowanie
Wskaěniki ekonomiczne liczone wedïug tak zbudowanego modelu majÈ charakter teoretyczny, tj. nie uwzglÚdniajÈ rzeczywistych warunków ekonomicznych
ibfinansowych firmy oraz specyfiki projektu. Rzeczywiste warunki firmy to w szczególnoĂci jej sytuacja finansowa9 oraz ěródïa finansowania inwestycji. Rzeczywiste
9

Na przykïad zakupy ziemi i kontrakty na budowÚ podpisane w okresie boomu ibwysokich stawek, kiedy wbprojekcie dominujÈ mieszkania luksusowe, sprzedaĝ w czasie stagnacji, konieczne
przeprojektowywania lub scenariusz odwrotny.

233

234
0

½ródïo: NBP, REAS.

0%

0

3

0%

16%

20

¥rednie kwartalne
zaangaĝowanie wpïat
klientów w inwestycji

0

udziaï %

2

15

0%

1

0

udziaï %

kw.

1

kw.

¥rednie kwartalne
zaangaĝowanie
kredytu w inwestycji

Finansowanie
zbkredytu

¥rednie kwartalne
zaangaĝowanie
kapitaïu wïasnego
wbinwestycji

0

4

20

4

0

5

20

5

0

6

20

6

0

7

20

7
30

9
30

10

30%

30

11
30

12
30

13

7

8
15

9
25

10

34%

36%

26

11

50

12

63

13

zaciÈgniÚcie kredytu na 70% kosztów
caïkowitych inwestycji wedïug
harmonogramu:

30

8

70

14

30

14

70

15

30

15

70

16

30

16

51%

26%

23%

35

17

30

17

0

18

0

18

ziemia (100%), dokumentacja (100%), pozwolenia
(100%)

Finansowanie
zbkapitaïu wïasnego
3

40% mieszkañ finansowanych
z kapitaïu wïasnego i zysku
(sprzedawane w 15–18 kw.)

30% kosztów caïkowitych inwestycji (20%
z okresu ubiegïego, uzupeïnione o 10%,
jako warunek uzyskania kredytu)

ziemia (15%), dokumentacja + pozwolenia (5%),
do 20% kosztów inwestycji

Koszty

2

koszty sprzedaĝy (3,5%
przychodów inwestycji)

do 100% kosztów caïkowitych inwestycji

zakup ziemi, dokumentacja i pozwolenia

Dziaïanie

start

Etap projektu

sprzedaĝ 40% gotowych
mieszkañ, spïata kredytu,
zamykanie inwestycji, utworzenie
wspólnoty mieszkaniowej

15–18 kwartaï

budowa budynków i infrastruktury,
odbiory techniczne, sprzedaĝ 60%
mieszkañ

8–14 kwartaï
sprzedaĝ i zamykanie inwestycji

0–7 kwartaï
budowa + odbiory + sprzedaĝ czÚĂci
mieszkañ

Czas
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warunki projektu to takĝe dodatkowe koszty zwiÈzane zbinfrastrukturÈ technicznÈ, czy trudne do przewidzenia utrudnienia geologiczne. DziaïalnoĂÊ deweloperska
zwiÈzana jest ze znacznym ryzykiem, poczynajÈc od cyklicznego charakteru rynku,
po ryzyka ogólnej koniunktury, polityczne, prawne, nie wspominajÈc o katastrofach
budowlanych czy naturalnych. W konsekwencji zyski uwzglÚdniajÈce premiÚ za
ryzyko sÈ zazwyczaj wyĝsze niĝ w innych branĝach. Jednak deweloperzy wykazujÈ
wysokÈ elastycznoĂÊ w przystosowywaniu siÚ do warunków ekonomicznych.

3. WST}PNA ANALIZA PODSTAWOWYCH ZALE¿NO¥CI
NA RYNKU MIESZKA DLA 17 MIAST W POLSCE10
(Autorami tego punktu sÈ Robert Leszczyñski i Krzysztof Olszewski)
Dynamika cen mieszkañ na rynku pierwotnym jest przedmiotem staïego zainteresowania ze strony banków centralnych oraz regulatorów, poniewaĝ bardzo szybko
przekïada siÚ na zmiany produkcji deweloperskiej, przyczynia siÚ do powstawania
silnych cykli (por. Augustyniak i in., 2013) i generuje ryzyko dla sektora bankowego. W badaniu skupiono siÚ na determinantach Ăredniej ceny m kw. mieszkania na
rynkach 17 najwiÚkszych miast Polski. Moĝna zaïoĝyÊ, ĝe mieszkania budowane
przez deweloperów (rynek pierwotny), z uwagi na podobnÈ technologiÚ budowy
oraz podobny standard, pomijajÈc oczywiĂcie róĝne ich lokalizacje, sÈ wzglÚdnie
porównywalne na kaĝdym poszczególnym rynku. W skali makro moĝna takĝe zaïoĝyÊ, ĝe pewne zmienne fundamentalne, obserwowane na wszystkich rynkach,
bÚdÈ wbstanie tïumaczyÊ zmiany Ărednich cen. Analiza, która uwzglÚdnia relatywnie stabilny okres na rynku mieszkaniowym (lata 2002–2005), okres boomu (lata
2006–2008) oraz powolne wracanie rynku do poziomu równowagi, daje dobry obraz
determinantów zmiany cen na pierwotnym rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych.
Specyfikacja modelu dla rynku pierwotnego oraz dodatkowo próba estymacji podobnego modelu dla rynku wtórnego na tych samych rynkach zostaïa szerzej zaprezentowana wbartykule Leszczyñskiego, Olszewskiego (2013), tutaj skupiamy siÚ
wyïÈcznie na rynku pierwotnym.
Celem analizy jest stwierdzenie, na ile wzrost cen mieszkañ na rynku pierwotnym motywowany byï zmiennymi fundamentalnymi, jak dochody, bezrobocie czy
stopa procentowa. Przeanalizowano czynniki, które wpïywajÈ na popyt na nowe
mieszkania na lokalnych rynkach, korzystajÈc z wyników analizy procesów konwergencji i róĝnicowania rynków lokalnych oraz zmian strukturalnych przedstawionej w opracowaniu analitycznym w aneksie 1 (por. teĝ Andrews, 2010 oraz Igan
i Loungani, 2012). Na ceny nowych mieszkañ powinny wpïywaÊ czynniki struk10

Do analizy wïÈczono GdyniÚ, która jest duĝym rynkiem nieruchomoĂci, stanowiÈcym niemal
jednolity rynek z Gdañskiem.
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turalne (tj. liczba nowych maïĝeñstw na 1000 mieszkañców, migracja, wskaěnik
ludnoĂci produkcyjnej do poprodukcyjnej, etc.) oraz czynniki ekonomiczne (wzrost
dochodów, spadek bezrobocia, wzrost dostÚpnoĂci kredytowej). Duĝa czÚĂÊ zmiennych wykazuje jednak wyïÈcznie trend wzrostowy, a nie wahania, które mogïyby
tïumaczyÊ wzrosty i spadki cen. Ich uwzglÚdnienie doprowadziïoby do pozornych
regresji. Ponadto wiele danych wykazuje silne wspóïliniowoĂci. Po przeprowadzeniu
wielu regresji oraz testów zdecydowaliĂmy siÚ uwzglÚdniÊ jako zmienne objaĂniajÈce: liczbÚ maïĝeñstw na 1000 mieszkañców, przeciÚtne wynagrodzenie wbsektorze
przedsiÚbiorstw, stopÚ bezrobocia oraz dostÚpnoĂÊ kredytu11. Dla kaĝdego rynku
wykorzystujemy lokalne dane objaĂniajÈce.
Analiza transakcyjnych cen mieszkañ na rynku pierwotnym dla 17 miast wbPolsce
opiera siÚ na danych rocznych z lat 2002–201212. We wszystkich regresjach wykorzystano logarytmy powyĝej opisanych zmiennych, co pozwala lepiej wychwyciÊ pewne
nieliniowe zaleĝnoĂci miÚdzy zmianÈ ceny a zmiennymi objaĂniajÈcymi. Wszystkie zmienne monetarne byïy deflowane wskaěnikiem CPI. Dodatkowo podzielono
miasta na 8 duĝych oraz 9 mniejszych13. Wbestymacji wykorzystano model efektów
staïych (regresja fixed effects)14 zb odpornymi (bootstrap) bïÚdami standardowymi.
Ceny mieszkañ, podobnie jak wiÚkszoĂÊ zmiennych objaĂniajÈcych sÈ niestacjonarne,
jednak za pomocÈ testu Pesarana (2004) wykazano, ĝe reszty zbregresji nie sÈ skorelowane. Analiza reszt regresji wykazaïa, ĝe sÈ stacjonarne. Dlatego moĝna uznaÊ,
ĝe modele sÈ poprawnie wyspecyfikowane. Wyniki regresji pokazujemy w tabeli 3.
We wszystkich specyfikacjach model dobrze tïumaczy zmiany cen. Modele uzyskujÈ lepszÈ ocenÚ parametrów dla caïego kraju niĝ w przypadku rozbicia rynku
na „duĝe” ib„maïe”. Jedynie w przypadku Katowic ze wzglÚdu na specyfikÚ rynku
(wysokie wynagrodzenia, niskie bezrobocie, relatywnie niskie ceny transakcyjne)
11

12

13

14

DostÚpnoĂÊ kredytu obliczona na podstawie przeciÚtnych dochodów w sektorze przedsiÚbiorstw
przy zaïoĝeniu udzielanych kredytów zïotowych i walutowych wb okresie 2005–2011 r. oraz
wyïÈcznie zïotowych dla pozostaïych lat. Szerzej w Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomoĂci
mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (NBP, 2011a).
Ceny transakcyjne mieszkañ dla lat 2006–2012 pochodzÈ z bazy BaRN (rynek pierwotny),
ab wczeĂniejsze ceny zostaïy ekstrapolowane na podstawie dynamiki cen z PONT Info z lat
2002–2006 (rynek pierwotny).
Podziaïu dokonano wedïug liczby ludnoĂci danego miasta. Miasta „duĝe”, tj. z liczbÈ ludnoĂci
powyĝej 400 tys. mieszkañców to: Gdañsk i Gdynia (jako jeden rynek), Kraków, ódě, Poznañ,
Szczecin, Warszawa, Wrocïaw. Do grupy „maïych” miast, tj. z liczbÈ ludnoĂci poniĝej 400 tys.,
naleĝÈ: Biaïystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Zielona Góra.
Wybór regresji efektów staïych ma teoretyczne podstawy. Stosuje siÚ tÚ metodÚ, gdy wybrana
próba nie jest losowa, lecz odpowiada caïej populacji. Ponadto ekonomiczna analiza poszczególnych rynków, zawarta w aneksie 1 Raportu NBP (2013a), pokazuje, ĝe kaĝdy rynek ma pewien
indywidualny charakter, który praktycznie nie zmienia siÚ w czasie. Metoda staïych efektów
pozwala wyïÈczyÊ ten wïaĂnie staïy element, którego nie jesteĂmy w stanie wychwyciÊ ĝadnÈ
zmiennÈ, a zostaïby bïÚdnie przypisany do reszt modelu. Z powodu krótkiego szeregu danych
przeprowadzenie testu Hausmana byïo niemoĝliwe.
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obserwuje siÚ zwiÚkszonÈ róĝnicÚ pomiÚdzy zmiennymi obserwowanymi a tymi
szacowanymi. Przy próbie wyïÈczenia Katowic z modelu dla caïej Polski oraz z grupy „maïych miast” nie uzyskano lepszych parametrów oceny modelu ibw zwiÈzku
zbtym zdecydowano siÚ nie wyïÈczaÊ tego miasta z procesu dalszej estymacji.
Tabela 3. Wyniki poszczególnych regresji
L_cena RP

(1)

(2)

(3)

(4)

L_cena RP
L1.

,3638***
[,0956]

,5313***
[,0624]

L_bezrobocie

–,3351***
[,0677]

L_koszty_budowy
D1.

,4304***
[,1644]

,0397
[,1265]

L_wynagrodzenia

,7685***
[,2077]

1,5736***
[,2339]

–,5310***
[,0798]

–,4415***
[,0497]

–,4794***
[,0570]

1,2270***
[,2329]

–,2412
[,3206]

–,0505
[,1148]

,1260
[,0842]

–0,1962
[1,2435]

,7289
[1,9191]

4,9583***
[1,7318]

–3,3197*
[1,9602]

170

170

170

170

R-sq.

0,8744

0,8001

0,8653

0,8450

wewnÈtrzgrupowy

0,5962

0,3835

0,7205

0,3654

miÚdzygrupowy

0,7397

0,6721

0,7888

0,5278

L_koszty_budowy
L_dost_kredytu
staïa
Liczba obserwacji

Poziom istotnoĂci: 10% – *; 5% – **; 1% – ***; odporne bïÚdy standardowe oszacowane za pomocÈ
metody bootstrap.
½ródïo: opracowanie wïasne.

W pierwszej regresji cenÚ transakcyjnÈ m kw. mieszkania na rynku pierwotnym
tïumaczono opóěnionÈ cenÈ (o jeden okres), stopÈ bezrobocia, kosztami budowy oraz
przeciÚtnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiÚbiorstw. Wszystkie zmienne sÈ
istotne statystycznie na poziomie istotnoĂci 1%. W naszej opinii ten model najlepiej
obrazuje zachowanie siÚ ceny w analizowanym okresie oraz dobrze tïumaczy okres
boomu. UwzglÚdnione koszty budowy wskazujÈ, ĝe wraz z ich wzrostem rosïa cena
transakcyjna.
W drugim modelu jako zmienne objaĂniajÈce przyjÚliĂmy stopÚ bezrobocia,
koszty budowy oraz dostÚpnoĂÊ kredytowÈ. Stopa bezrobocia okazaïa siÚ bardzo
waĝnym czynnikiem i silnie wpïywaÊ na ceny. Wydaje siÚ, ĝe stopa bezrobocia od237
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zwierciedla cykl koniunkturalny, który ma bezpoĂredni wpïyw na ceny. Spadek
stopy bezrobocia Ăwiadczy oboĝywieniu gospodarczym, co moĝe zachÚcaÊ gospodarstwa domowe do zakupu mieszkañ. Zbkolei wzrost tej stopy moĝe byÊ traktowany
jako wskaěnik pogarszajÈcej siÚ sytuacji na rynku pracy, co bÚdzie hamowaïo popyt
mieszkaniowy. Ta zmienna fundamentalna istotnie tïumaczy zmiany cen, natomiast dostÚpnoĂÊ kredytowa okazaïy siÚ nieistotna.
W regresji trzeciej po stronie zmiennych niezaleĝnych dodatkowo w stosunku do
modelu drugiego uwzglÚdniliĂmy opóěnionÈ (o jeden okres) cenÚ transakcyjnÈ. Jej
wïÈczenie do modelu spowodowaïo, ĝe nieistotne staïy siÚ koszty budowy, co wynika
poĂrednio w ich „skonsumowaniu” w cenie z poprzedniego okresu.
NastÚpnie przeprowadziliĂmy regresjÚ czwartÈ, w której cenÚ m kw. mieszkania objaĂniamy stopÈ bezrobocia, kosztami budowy (ich przyrostami) oraz wynagrodzeniami. Wbtej specyfikacji stopa bezrobocia oraz wynagrodzenia okazaïy siÚ
istotne, co potwierdza istotny wpïyw spadku lub wzrostu stopy bezrobocia na popyt
mieszkaniowy.
Analiza potwierdziïa, ĝe ceny transakcyjne mieszkañ na rynku pierwotnym zaleĝaïy od zmiennych fundamentalnych, przede wszystkim stopy bezrobocia, ale
równieĝ od dostÚpnoĂci kredytowej lub zmian wynagrodzenia. Warto podkreĂliÊ,
ĝe stopa bezrobocia jest istotna wb kaĝdym z wyspecyfikowanych modeli i dosyÊ
dobrze odwzorowuje koniunkturÚ wbgospodarce, która bezpoĂrednio przekïada siÚ
na popyt na nowe mieszkania oraz na poziom cen. Jak wykazuje czÚĂÊ specyfikacji,
w latach 2007–2008 ceny byïy nadmiernie wysokie, co moĝe ĂwiadczyÊ o obserwowanym wówczas boomie popytowym.

4. CYKLE NA RYNKU NIERUCHOMO¥CI MIESZKANIOWYCH
I KOMERCYJNYCH, RYZYKO DLA INWESTORA
ORAZ POTRZEBA ADEKWATNEJ I OSTRO¿NEJ WYCENY15
(Wspóïautorami tego punktu sÈ Hanna Augustyniak, Krzysztof Olszewski
i Joanna Waszczuk)
4.1. Wprowadzenie
Poniĝszy tekst przedstawia gïówne czynniki, które powodujÈ wahania cen nieruchomoĂci, a w konsekwencji tworzÈ ryzyko dla inwestora oraz dla banku kredytujÈcego zakup tych nieruchomoĂci. Zarówno zakup mieszkania przez gospodarstwo domowe, jak i zakup nieruchomoĂci komercyjnej przez inwestora, zazwyczaj
finansowane sÈ ze Ărodków obcych. W przypadku mieszkañ zakup finansowany
15

Tekst oparty na analizach przeprowadzonych w NBP byï przedstawiony jako Working Paper na
Sympozjum Wyceny NieruchomoĂci i PrzedsiÚbiorstw 2012.
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jest kredytem hipotecznym, w przypadku nieruchomoĂci komercyjnych dodatkowo
mogÈ to byÊ obligacje lub Ărodki funduszy inwestycyjnych. Niezaleĝnie od typu
nieruchomoĂci, do jej sfinansowania uĝywane sÈ Ărodki zewnÚtrzne, przez co cykle
na rynku nieruchomoĂci majÈ wpïyw na sektor finansowy.

4.2. CyklicznoĂÊ jako cecha strukturalna rynku nieruchomoĂci
Powstawanie napiÚÊ pomiÚdzy krótkookresowo sztywnÈ podaĝÈ oraz zmiennym
popytem, a w efekcie cyklicznoĂÊ rynku mieszkaniowego, jest jego strukturalnÈ
cechÈ, która wynika z jego charakteru, zwïaszcza z cech nieruchomoĂci jako dobra.
Problem cyklicznoĂci pojawiï siÚ w okresie intensywnej industrializacji ibwbróĝnych
formach wystÚpuje do dziĂ16. Herring i Wachter (1999) wystÚpowanie cykli na rynku nieruchomoĂci tïumaczÈ trzema czynnikami: krótkowzrocznoĂciÈ inwestorów
dotyczÈcÈ zaïamañ rynku, ich nadmiernym optymizmem oraz dïugim okresem budowy nieruchomoĂci. Praktycznie nie obserwuje siÚ moĝliwoĂci krótkiej sprzedaĝy,
która mogïaby powstrzymaÊ nadmierny optymizm. Inwestorzy szybko zapominajÈ
o poprzednich zaïamaniach na rynku ibobecny poziom ryzyka jest przez nich niedoszacowywany. Dïugi proces budowy skutkuje tym, ĝe podaĝ podÈĝa za popytem,
ale z duĝym opóěnieniem.
SpoĂród wielu cech specyficznych, omawianych w podstawowej literaturze
przedmiotu, za najwaĝniejsze czynniki przyczyniajÈce siÚ do cyklicznoĂci rynku
uwaĝa siÚ:
Y lokalnoĂÊ rynku, która uniemoĝliwia arbitraĝ,
Y dïugi i skomplikowany proces budowlany, zwiÚksza ryzyko powstania cyklu na
rynku oraz usztywnia podaĝ,
Y zmienny popyt fundamentalny, bÚdÈcy wynikiem migracji, wzrostu dochodów
oraz czynników demograficznych, a w przypadku nieruchomoĂci komercyjnych,
nakïadajÈcych siÚ cykli biznesowych,
Y silne powiÈzanie z rynkiem gruntów dodatkowo usztywnia podaĝ i wzmacnia
spekulacjÚ,
Y zaangaĝowanie systemu finansowego zwiÚksza zmiennoĂÊ popytu, zarówno spowodowanÈ czynnikami fundamentalnymi, spekulacjÈ, jak teĝ zmianami wbsamym sektorze finansowym (koszty kapitaïu, instrumenty, ocena ryzyka, etc.),
Y wysokie koszty transakcyjne i heterogenicznoĂÊ mieszkania ograniczajÈ arbitraĝ, abzwïaszcza krótkÈ sprzedaĝ, co powoduje kumulacjÚ napiÚÊ, w tym tendencjÚ do dïugookresowego utrzymywania siÚ wysokich cen i nadwyĝek na rynku.
Ponadto na rynek nieruchomoĂci mieszkaniowych oddziaïujÈ:
16

Analiza dïugoĂci cykli w 19 krajach czïonkowskich OECD, przeprowadzona przez Bracke (2011),
pokazaïa, ĝe Ărednio faza wzrostowa trwa 24 kwartaïy, natomiast faza spadkowa trwa 18 kwartaïów.
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Y konsumpcyjny i inwestycyjny charakter mieszkania powodujÈcy, z jednej strony,
wysokie zainteresowanie polityków tym sektorem i czÚsto procyklicznÈ politykÈ
mieszkaniowÈ oraz procyklicznie dziaïajÈcÈ spekulacjÚ,
Y kapitaïochïonnoĂÊ mieszkania oraz jego wysoka elastycznoĂÊ dochodowa, ujawniajÈca siÚ jako popyt na zagregowany zasób, powodujÈ, ĝe przy nadmiernym
popycie globalnym powstajÈ efekty akceleracyjne na rynku mieszkaniowym.
Przy próbach dostosowañ w sferze realnej rosnÈ napiÚcia w caïej gospodarce
(problem ten jest sïabo opisany w literaturze).
Rynek nieruchomoĂci komercyjnych uwarunkowany jest dodatkowo poprzez:
Y miÚdzynarodowe przepïywy kapitaïu,
Y realokacjÚ produkcji lub usïug,
Y wykorzystywanie děwigni finansowej,
Y ograniczone ryzyko po stronie inwestora, przerzucone czÚĂciowo na kredytodawcÚ lub stronÚ finansujÈcÈ przedsiÚwziÚcie,
Y maïo pïynny rynek i róĝne formy transakcji, które czyniÈ rynek maïo przejrzystym oraz utrudniajÈ wycenÚ.
CyklicznoĂÊ rynków mieszkaniowych wynikajÈca z czynników fundamentalnych oraz problemy zwiÈzane ze spekulacjÈ byïy przyczynÈ znacznych problemów
z tym rynkiem juĝ wbXIX w. Obecnie rynki te sÈ w wiÚkszym stopniu monitorowane ibzwykle napotykajÈ reakcjÚ polityki mieszkaniowej, choÊ dotyczy to gïównie
pañstw najwyĝej rozwiniÚtych. Problemy typu socjalnego, charakterystyczne dla
XIX w., zastÈpiïy problemy stabilnoĂci sektora finansowego.
Na cykle na rynku nieruchomoĂci komercyjnych majÈ wpïyw czynniki koniunkturalne oraz miÚdzynarodowe. Globalizacja i zwiÈzane z niÈ umiÚdzynarodowienie
sektora finansowego spowodowaïy nowÈ jakoĂciowo sytuacjÚ, gdyĝ zwielokrotniïy
moĝliwoĂci niekontrolowanych szoków popytowych na rynkach narodowych czy
lokalnych. Pierwszymi sygnaïami byïy kryzysy w krajach rozwijajÈcych siÚ, a ich
zwieñczeniem kryzys w USA, który rozprzestrzeniï siÚ globalnie.
PowiÈzanie rynku nieruchomoĂci z cyklem koniunkturalnym oraz jego podÈĝanie za nim najproĂciej tïumaczy Mueller (1995). Stwierdziï on, ĝe cyklicznoĂÊ
moĝna rozwaĝaÊ w dwóch pïaszczyznach: fizycznej, determinowanej przez relacjÚ
popytu i podaĝy, oraz finansowej, skïadajÈcej siÚ zbprzepïywów kapitaïu przeznaczanego na zakup istniejÈcych juĝ obiektów lub rozwój nowych projektów. Taki podziaï
pozwala lepiej zrozumieÊ opóěnione zaleĝnoĂci wystÚpujÈce pomiÚdzy poziomem
pustostanów, czynszów oraz cen nieruchomoĂci. Fizyczna czÚĂÊ cyklu nieruchomoĂci podÈĝa za cyklem koniunkturalnym ibprzebiega w nastÚpujÈcy sposób:
Y faza depresji charakteryzuje siÚ brakiem nowych, rozpoczynanych projektów,
abiloĂÊ wolnych nieruchomoĂci zmniejsza siÚ;
Y w fazie oĝywienia iloĂÊ pustostanów stale siÚ zmniejsza, a deweloperzy rozpoczynajÈ budowÚ nowych inwestycji;
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Y w fazie spowolnienia pojawia siÚ nadpodaĝ, gdyĝ projekty rozpoczÚte w poprzedniej fazie zaczynajÈ byÊ wystawiane na rynek, co wpïywa na wzrost liczby ofert;
Y w fazie recesji coraz wiÚcej nieruchomoĂci pojawia siÚ na rynku, co jest rezultatem koñczenia projektów z poprzednich etapów cyklu koniunkturalnego. Cykl
na rynku nieruchomoĂci bÚdzie trwaï tak dïugo, aĝ duĝa liczba nowo wchodzÈcych na rynek obiektów nie zrównowaĝy popytu na nie, co skutecznie zniechÚci
inwestorów do rozpoczynania nowych projektów.

4.3. Ryzyko i potrzeba rzetelnej i ostroĝnej wyceny
Duĝa děwignia finansowa oraz dïugookresowa spïata kapitaïu zewnÚtrznego,
przy jednoczeĂnie cyklicznie zmieniajÈcej siÚ wartoĂci zabezpieczenia, wiÈĝe siÚ
z ryzykiem dla banku oraz innych instytucji finansujÈcych nieruchomoĂci. Szczególnie w przypadku nieruchomoĂci komercyjnych spïata kredytu finansowana jest
przez dochody, które dana nieruchomoĂÊ generuje. Równieĝ w przypadku mieszkañ
czynsz z wynajmu moĝe byÊ ěródïem spïaty kredytu. MoĝliwoĂÊ obsïugi kredytu
przez dïuĝnika zaleĝy wiÚc od cyklu koniunkturalnego, a wszelkie jego problemy
ze spïatÈ mogÈ siÚ negatywnie odbiÊ na bankach, które je finansujÈ.
Wyĝej wymienione czynniki powodujÈ, ĝe banki sÈ naraĝone na ryzyko wynikajÈce zbcyklu na rynku nieruchomoĂci komercyjnych. aszek (2006) podkreĂla, ĝe
interakcja pomiÚdzy sektorem finansowym oraz rynkiem nieruchomoĂci zwiÚksza
siïÚ wahañ poprzez dostarczanie kredytów i wzmacnianie lub osïabianie popytu.
Bardzo waĝnym czynnikiem, który pozwala wygïadzaÊ cykl, jest stosowanie bezpiecznej17 dla banku oraz klienta, a wiÚc caïego sektora, relacji kredytu do wartoĂci
(LTV). Konieczna jest do tego rzetelna i ostroĝna wycena nieruchomoĂci, która
bazuje na szerokim zestawie danych oraz metodach wyceny uwzglÚdniajÈcych wartoĂÊ w dïugim okresie.

4.4. Model rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych
Zazwyczaj wb literaturze, w zaleĝnoĂci od kontekstu, mieszkanie traktuje siÚ
jako trwaïe dobro konsumpcyjne, aktywo rzeczowe lub kapitaï generujÈcy usïugi
mieszkaniowe18. W modelu mieszkañ wïasnoĂciowych (Owner Occupied Housing,
zwany dalej OOH) uwzglÚdnia siÚ czynsze imputowane, czyli takie, które wïaĂciciel,
stajÈcy siÚ deweloperem swojego wïasnego mieszkania, musiaïby pïaciÊ za podobne,
17

18

Przykïadem bezpiecznego poziomu LTV w przypadku listów zastawnych w Europie jest maksymalnie 80% dla nieruchomoĂci mieszkaniowych i 60% dla nieruchomoĂci komercyjnych (por.
Packer, Stever i Upper, 2007).
Pierwsze i trzecie podejĂcia byïy historycznie tematem interesujÈcej dyskusji w literaturze polskiej (zob. Brus, 1970), a praktycznym aspektem jest róĝne traktowanie mieszkania w rachunku
PKB róĝnych krajów.
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gdyby chciaï je wynajmowaÊ jako konsument. Zasób kapitaïu jest w takim ujÚciu
dostarczany przez rynek kapitaïowy, abnastÚpnie przeksztaïcany w mieszkanie, po
czym poprzez stopÚ procentowÈ19 zamieniany na strumieñ pïatnoĂci ponoszonych
przez wïaĂciciela mieszkania. WïaĂciciel, jako konsument, bÚdzie w równowadze,
jeĝeli czynsze imputowane zrównajÈ siÚ zbpïatnoĂciami odsetkowymi. Oznacza to
zrównanie kosztu wïasnoĂci zbczynszami brutto, a wiÚc brak arbitraĝu ibrównowagÚ
pomiÚdzy zasobem na wynajem i zasobem wïasnoĂciowym. Jeĝeli koszt wïasnoĂci
bÚdzie wyĝszy od kosztu czynszów imputowanych, wïaĂciciel nie bÚdzie wbrównowadze jako deweloper, a w odwrotnym przypadku jako konsument.
Model przedstawiony na rysunku 11 jest zbliĝony do modelu DiPasquale
ibWheaton (1992), jednak istotnÈ róĝnicÈ jest rozpatrywanie liczby mieszkañ, a nie
wielkoĂci powierzchni, jak wbklasycznym modelu DiPasquale i Wheaton.
Rysunek 11. Model rynku OOH na podstawie modelu DPW
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½ródïo: opracowanie wïasne.

W punkcie wyjĂcia jest to model równowagi OOH, a mechanizm jego funkcjonowania moĝna przedstawiÊ za pomocÈ ukïadu wspóïrzÚdnych. Zasób w Êwiartce
pierwszej oznacza peïen zasób kapitaïu mieszkaniowego na danym, lokalnym rynku i moĝna go utoĝsamiaÊ ze zagregowanÈ podaĝÈ. Zasób ten jest dany w krótkim

19

Empiryczna analiza Hott i Jokipii (2012) wykazaïa, ĝe na bañki na rynku mieszkaniowym silny
wpïyw majÈ dïugookresowo niskie stopy procentowe.
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okresie i sztywny, dlatego reprezentowany jest liniÈ pionowÈ A. Zasób ten moĝe byÊ
rynkowo rozdzielony pomiÚdzy róĝne zastosowania mieszkania, jednak zazwyczaj,
podobnie jak wb przypadku rynku pracy (bezrobocie naturalne), przy danej cenie
równowagi pozostanie pewien zasób nieskomercjalizowany (sprzedany, wynajÚty,
etc.). PrzyczynÈ mogÈ byÊ niedopasowania podaĝy do popytu, migracja, zmiany gustu lub oczekiwanie na wyĝsze ceny. W miarÚ wzrostu cen, a wiÚc wzrostu kosztów
alternatywnych, udziaï tego zasobu maleje. RzeczywistÈ, komercyjnÈ podaĝ zasobu
wyznacza wiÚc linia B. Popyt na zasób C to zbiór uporzÈdkowanych od najbardziej
do najmniej opïacalnych projektów wykorzystania zasobu. MiarÈ opïacalnoĂci jest
cena za jednostkÚ kapitaïu (przykïadowo m kw. mieszkania, za którÈ inwestor jest
skïonny zapïaciÊ lub stopa zwrotu z m kw. mieszkania). Dla uproszczenia, wbpunkcie wyjĂcia zakïadamy, ĝe rynek mieszkaniowy dobrze funkcjonuje i dokonuje siÚ
zamiana pomiÚdzy alternatywnymi zastosowaniami kapitaïu mieszkaniowego,
który wyrównuje stopy zwrotu i ryzyko pomiÚdzy róĝnymi zastosowaniami, jako
mieszkania wïasnoĂciowe OOH, mieszkania na wynajem bÈdě mieszkania przeznaczone na cele komercyjne (dziaïalnoĂÊ usïugowa). Zakïadamy takĝe pewnÈ pïynnoĂÊ w moĝliwoĂciach zmiany wykorzystania kapitaïu mieszkaniowego. Nie jest to
jednak proste, ze wzglÚdu na wysokie, zróĝnicowane koszty transakcyjne, róĝnÈ,
czÚsto znaczÈcÈ dïugoĂÊ kontraktów oraz ograniczenia nakïadane na czÚĂÊ z nich.
Zasoby mieszkaniowe sÈ silnie zróĝnicowane narodowo, a w wyniku zmian doktryn
realizowanej polityki mieszkaniowej caïy czas róĝnicujÈ siÚ w czasie. WbwiÚkszoĂci
krajów dominuje wprawdzie zasób mieszkañ OOH, jednak w wielu innych duĝy
udziaï w zasobie majÈ mieszkania na wynajem, w tym te obcharakterze socjalnym
czy o poĂrednich formach wïasnoĂci i silnie oddziaïujÈ one na caïy sektor (por. dane
Eurostat, 2013 przedstawione w Augustyniak i in., 2013a). W zasobie na wynajem,
równieĝ rynkowym, w róĝnym zakresie funkcjonujÈ prawa ochrony lokatorów ograniczajÈc moĝliwoĂÊ zmiany kontraktu w czasie trwania umowy najmu. W znacznej
czÚĂci zasobu regulowanego zmiana przeznaczenia nie jest moĝliwa. Co wiÚcej, szoki powodowane poprzez zmiany polityki mieszkaniowej (np. prywatyzacja zasobu
komunalnego) sÈ czÚsto istotnym czynnikiem cyklu. Aby rozwiÈzaÊ ten problem,
z uwagi na krótkookresowy charakter modelu, ostatecznie rozwaĝamy tylko zasób
dostÚpny wbdanym okresie dla alternatywnych zastosowañ komercyjnych. Zazwyczaj bÚdzie to zasób wolnorynkowych mieszkañ na wynajem oraz OOH.
KolejnÈ kwestiÈ jest lokalnoĂÊ rynków nieruchomoĂci. Zakïadamy, ĝe w dïugim
okresie na rynkach lokalnych dysproporcje pomiÚdzy popytem i podaĝÈ wyrównujÈ
siÚ poprzez budownictwo i deprecjacjÚ zasobu. Poniewaĝ zmiany te liczymy wbznikomych procentach zasobu, dopasowania trwajÈ kilkadziesiÈt lat i wobec zmiennoĂci popytu nie majÈ szans zakoñczyÊ siÚ równowagÈ.
mwiartka druga oznacza rynek kapitaïu finansowego. Gdy na rynku kapitaïu
trwaïego roĂnie popyt na jego usïugi, roĂnie teĝ cena jednostkowa i stopa zwrotu.
W konsekwencji powoduje to przepïywy kapitaïu z innych sektorów oraz wzrost
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stopy oszczÚdnoĂci gospodarstw domowych (wybór konsumpcja bieĝÈca versus konsumpcja przyszïa) i ich alokacjÚ wbsektorze.
mwiartka trzecia oznacza sektor deweloperski. Przetwarza on kapitaï z postaci finansowej w postaÊ rzeczowÈ. W warunkach równowagi produkuje i remontuje
mieszkania tak, aby zapewniÊ staïy poziom zasobu, a jego zyski to koszty alternatywne ibpremia za ryzyko sektorowe. Linia podaĝy to krzywa kosztów krañcowych,
a jej przesuniÚcie oznacza koszty wejĂcia w sektor. W krótkim okresie konsekwencjÈ
droĝejÈcych mieszkañ na rynku sÈ rosnÈce koszty produkcji, gdyĝ firmy budowlane
i dostawcy materiaïów zaczynajÈ walczyÊ o udziaï w zyskach deweloperskich. Dodatkowo w warunkach braków materiaïowych powstaje koniecznoĂÊ ich przewozów,
abtransport jest drogi. W dïuĝszym okresie potencjaï wykonawczy ibprzemysï materiaïów budowlanych dostosujÈ siÚ do rosnÈcego popytu, pojawiÈ siÚ substytuty i innowacje, a krzywa kosztów powinna nieco opaĂÊ. Przy bardzo duĝym przyspieszeniu mogÈ
jednak pojawiÊ siÚ problemy, np. przeciÈĝenie transportu. Dlatego krótkookresowa
krzywa kosztów krañcowych jest wznoszÈca, podczas gdy krzywa kosztów dïugookresowych jest do pewnego poziomu ïagodnie wznoszÈca siÚ, a nastÚpnie bardziej stroma.
Generalnie zaleĝnoĂci te powtarzajÈ zaleĝnoĂci z Êwiartki pierwszej, tylko bez rozpatrywania zasobu. Ze wzglÚdu na omawiane juĝ róĝne skale budownictwa i zasobu, ze
wzglÚdów prezentacyjnych, model lepiej omawiaÊ rozdzielajÈc zasób od budownictwa.
Ostatnia, czwarta Êwiartka to amortyzacja i odtworzenie zasobu. Poziom zasobu okreĂlony w Êwiartce pierwszej podlega procesowi deprecjacji i jest odtwarzany
wbsektorze deweloperskim. Róĝnica pomiÚdzy fizycznÈ deprecjacjÈ a odtworzeniem
zasobu przesuwa wbjednÈ lub drugÈ stronÚ liniÚ okreĂlajÈcÈ poziom zasobu. Sektor
znajduje siÚ w równowadze, gdy deprecjacja jest równa inwestycjom odtworzeniowym. Warto jednak zwróciÊ uwagÚ, ĝe przestrzenny rozkïad inwestycji restytucyjnych moĝe byÊ inny niĝ deprecjacji, gdyĝ jest to normalna realokacji zasobu
tj.bdopasowywania podaĝy do zmieniajÈcego siÚ popytu.
Mechanizm dziaïania modelu wyglÈda nastÚpujÈco: szok popytowy dodatni
na rynku mieszkañ, powodowany czynnikami fundamentalnymi lub spekulacjÈ,
prowadzi do wzrostu popytu, który przekïada siÚ na wzrost cen. Daje to napïyw
kapitaïu do sektora deweloperskiego, wzrost produkcji mieszkañ, wzrost zasobu
mieszkaniowego i stopniowy spadek cen. Z kolei negatywny szok popytowy przynoszÈcy spadek cen poniĝej dïugookresowych kosztów reprodukcji, powoduje brak
inwestycji restytucyjnych i stopniowy spadek zasobu poïÈczony ze wzrostem poziomu cen aĝ do osiÈgniÚcia poziomu równowagi.
Model umoĝliwia analizÚ cykli poprzez wïÈczenie krótkookresowych szoków popytowych i spekulacji oraz opóěnionej, i zazwyczaj niewspóïmiernej, reakcji podaĝy.
Wbswojej rozwiniÚtej postaci jest on teĝ modelem równowagi dïugookresowej, gdyĝ
pokazuje mechanizmy równowaĝÈce rynek obiektów. Dla potrzeb analizy krótkich
cykli problemy deprecjacji i umorzenia zasobu moĝna pominÈÊ, uznajÈc je za problemy równowagi dïugookresowej.
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4.5. Rynek nieruchomoĂci komercyjnych i jego cykl20
Rynek nieruchomoĂci komercyjnych skïada siÚ gïównie z nieruchomoĂci biurowych, handlowych, magazynów oraz hoteli. W wielu krajach moĝna teĝ spotkaÊ
nieruchomoĂci mieszkaniowe, które nie sïuĝÈ zamieszkaniu przez wïaĂciciela,
lecz sÈ profesjonalnie wynajmowane. GïównÈ cechÈ rynku komercyjnego jest to,
ĝe budynki kupowane sÈ przez wïaĂciciela w celu wynajmowania ich innym podmiotom. Rynek nieruchomoĂci komercyjnych podÈĝa za cyklem koniunkturalnym
ibjest zbnim silnie powiÈzany21. Budowa nowych nieruchomoĂci komercyjnych jest
zazwyczaj reakcjÈ inwestorów na wzrastajÈcy popyt, uwidoczniony przez rosnÈce
czynsze oraz malejÈce stopy pustostanów. Jednak dïugi okres budowy powoduje, ĝe
czÚĂÊ nieruchomoĂci zostaje oddana do uĝytku, gdy cykl koniunkturalny znajduje
siÚ juĝ w fazie spadkowej, a popyt na nie spowalnia. Poniewaĝ dochody pïynÈce
z wynajmowania nieruchomoĂci komercyjnych zaleĝÈ od cyklu ekonomicznego,
dochodzi do silnych wahañ ich cen, które mogÈ zakoñczyÊ siÚ kryzysem ekonomicznym ib bankowym. Do zaïamañ na rynku dochodzi zazwyczaj wb momentach
zawirowañ w Ăwiatowej gospodarce.
Cykle wzrostów i spadków cen nieruchomoĂci komercyjnych wystÚpujÈ niemalĝe na wszystkich rynkach Ăwiatowych. W wiÚkszoĂci pañstw UE, po zaïamaniu na
poczÈtku lat 90., rynek wykazywaï znaczny rozwój w latach 2003–2006, co wynikaïo ze wzrostu gospodarczego w tym czasie (EBC, 2008). Do wzrostu cen przyczyniïy
siÚ innowacje finansowe, lepsze warunki kredytowe oraz inwestorzy miÚdzynarodowi, którzy poszukiwali inwestycji o wysokiej stopie zwrotu. Jednak juĝ w momencie wybuchu globalnego kryzysu ceny ulegïy znacznym spadkom ib spowodowaïy
powaĝne problemy dla banków, które te nieruchomoĂci finansowaïy.
Podstawowe modele rynku nieruchomoĂci komercyjnych dotyczÈ na ogóï rynku
nieruchomoĂci na wynajem i bazujÈ na modelu, w którym zasób nieruchomoĂci
generuje usïugi, a zwiÈzane z nimi czynsze (popyt i podaĝ na zasób) wyceniane sÈ
na rynku kapitaïowym, co okreĂla cenÚ nieruchomoĂci. W modelach tych w krótkim okresie szoki popytowe powodujÈ wzrost cen poprzez kanaï czynszów, który
w dïugim okresie przekïada siÚ na napïyw kapitaïu do sektora osiÈgajÈcego zyski
nadzwyczajne i wzrost podaĝy. Efekty podobne do wzrostu popytu wywoïuje spadek
stóp procentowych, który, przez spadek stopy dyskontowej, skutkuje wzrostem cen
przy danym poziomie czynszów.
Wzrost podaĝy po pewnym czasie powoduje spadek cen, spadek stóp zwrotu
i powrót do stanu równowagi dïugookresowej. Wpïyw na popyt na powierzchnie
komercyjne ma przede wszystkim wzrost PKB, który przyczynia siÚ do wzrostu
20
21

Syntetyczne opracowanie wedïug Olszewskiego (2012), oraz raportów NBP (2011a; 2011b).
Badanie Zhu (2003) wykazaïo, ĝe ceny nieruchomoĂci zaleĝÈ od wzrostu PKB, stóp procentowych, wzrostu kredytów udzielanych przez banki oraz wzrostu cen papierów wartoĂciowych.
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zatrudnienia. To z kolei wpïywa na wiÚkszy popyt na powierzchnie biurowe oraz
magazynowe i produkcyjne. WiÚksze zarobki zwiÚkszajÈ siïÚ nabywczÈ spoïeczeñstwa, co wpïywa na budowÚ nowych galerii handlowych.
Podobnie jak na rynku mieszkaniowym, trudniej przebiegajÈ dopasowania
wb dóï, gdyĝ odbywajÈ siÚ poprzez deprecjacjÚ zasobu. NieruchomoĂci komercyjne majÈ jednak pod tym wzglÚdem duĝÈ przewagÚ wobec rynku mieszkaniowego.
Zazwyczaj istnieje jeden wïaĂciciel obiektu, który wynajmuje powierzchniÚ innym
firmom. Kontrakty sÈ wzglÚdnie krótkie (od 3 do 10 lat), a na wïaĂciciela nie jest
wywierana presja polityczna. To pozwala zbpewnym opóěnieniem dopasowaÊ obiekt
lub go caïkiem wyburzyÊ i wybudowaÊ inny.
Rynek nieruchomoĂci komercyjnych moĝemy wytïumaczyÊ za pomocÈ znanego
wbliteraturze modelu DiPasquale i Wheaton (DPW, 1992), który poza stronÈ popytowÈ uwzglÚdnia sektor deweloperski dostarczajÈcy nowej powierzchni oraz bierze
pod uwagÚ naturalnÈ deprecjacjÚ obiektów i popyt odtworzeniowy.
Rysunek 12. Model rynku nieruchomoĂci komercyjnych wedïug DPW
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Dziaïanie rynku nieruchomoĂci komercyjnych jest bardzo zbliĝone do funkcjonowania rynku mieszkaniowego. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe rynek nieruchomoĂci
komercyjnych to rynek powierzchni, a nie obiektów. Poniewaĝ w krótkim okresie podaĝ powierzchni jest sztywna, niedopasowanie podaĝy do popytu skutkuje
zmianÈ czynszów. Zaïóĝmy, ĝe poprzez wzrost PKB roĂnie zapotrzebowanie na powierzchniÚ biurowÈ. Linia popytu zostanie wiÚc przesuniÚta, co wpïynie na wzrost
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czynszu (I Êwiartka). Wyĝszy czynsz (T), poprzez stopÚ procentowÈ, przekïada siÚ
na wyĝszÈ cenÚ powierzchni S (II Êwiartka).
Wzrost ceny metra kwadratowego obiektu zachÚci deweloperów do budowania
nowych obiektów, a wiÚc zwiÚkszenia powierzchni (III Êwiartka). Gdy w dïuĝszym
okresie zasób zrównowaĝy siÚ poprzez przyrost nowej powierzchni oraz jej deprecjacjÚ z popytem, rynek bÚdzie w równowadze (IV Êwiartka).
W przypadku spowolnienia PKB i wynikajÈcego z niego spadku popytu, spadek
popytu spowoduje, ĝe spadnÈ czynsze oraz wzroĂnie wskaěnik pustostanów. To
zbkolei obniĝy wartoĂÊ nieruchomoĂci komercyjnych. Inwestor, który bÚdzie spïacaï
kredyt ze strumienia czynszów, bÚdzie miaï trudniejszÈ sytuacjÚ finansowÈ, bank
zaĂ pomniejszonÈ wartoĂÊ zabezpieczenia.

4.6. Prosty model cyklu
Cykle w gospodarce generowane sÈ przez egzogeniczne szoki. Specyficzne cechy
rynku nieruchomoĂci powodujÈ, ĝe cyklicznoĂÊ jest praktycznie nie do unikniÚcia. Na silnÈ cyklicznoĂÊ rynku nieruchomoĂci majÈ wpïyw dwa istotne czynniki
mnoĝnikowe, które sÈ niekiedy ignorowane w literaturze. Pierwszy to mnoĝnik
kredytowy, a wiÚc reakcja popytu na wzglÚdnie maïe zmiany stopy procentowej.
Przykïadowo zmiana stopy procentowej z 4% do 3% to nominalnie zmiana o jedynie 1 pkt. proc. Jednakĝe dla kredytobiorcy oznacza to spadek kosztów o 25% lub
wzrost zdolnoĂci kredytowej o podobnej skali. Skutkiem mnoĝnika kredytowego
jest wiÚc silny wzrost popytu. Z kolei, poniewaĝ popyt dotyczy na ogóï caïego zasobu, a podaĝ jedynie kilku procent, dziaïa mnoĝnik fundamentalny. Na przykïad
na rynku mieszkaniowym nowa podaĝ to 2% zasobu. Gdy poprzez efekt kredytowy
popyt na zasób wzroĂnie o 10%, potrzebny byïby wzrost podaĝy o 400%. Poniewaĝ
taki wzrost podaĝy jest niewykonalny, ceny gwaïtownie wzrosnÈ.
Na rynku dziaïa wiÚc mnoĝnikowy efekt cenowy, bÚdÈcy zïoĝeniem mnoĝnika
kredytowego i mnoĝnika fundamentalnego, który powoduje silne szoki na rynku ib wb konsekwencji reakcjÚ podaĝy. Natomiast rynek raz wprowadzony w stan
nierównowagi replikuje, a nawet pogïÚbia cykle poprzez sztywnÈ krótkookresowo
podaĝ i elastycznÈ oraz opóěnionÈ reakcjÚ popytu, co zostaïo przedstawione na
rysunku 13.
Na poczÈtku wzrost popytu podnosi silnie cenÚ (I). W reakcji na wzrost ceny
deweloperzy rozwijajÈ znacznie produkcjÚ (II). Jednak dopiero z pewnym opóěnieniem (1–4 lat) nowo budowane obiekty zwiÚkszÈ zasób. Poniewaĝ deweloperzy
zwykle przeszacowujÈ przyszïy popyt, zasób w pewnym momencie przewyĝsza popyt, wiÚc ceny zaczynajÈ spadaÊ (III). W konsekwencji spowalnia siÚ budownictwo,
co z kolei prowadzi do kolejnego niedopasowania podaĝy do popytu (IV). Ceny wiÚc
znów rosnÈ, a cykl siÚ powtarza.
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4.7. Wpïyw cyklu na zabezpieczenie kredytu
oraz potrzeba rzetelnej wyceny
WiÚě banków z rynkiem nieruchomoĂci, w tym teĝ komercyjnych, jest bardzo
mocna. Poniewaĝ banki sÈ gïównym ěródïem finansowania nieruchomoĂci, problemy na rynku nieruchomoĂci silnie siÚ na nich odbijajÈ. Waĝnym narzÚdziem
pomniejszajÈcym ryzyko kredytowe banku jest rzetelna oraz ostroĝna wycena nieruchomoĂci.
Davis i Zhu (2011) stwierdzili, ĝe banki majÈ ogromny wpïyw na rynek nieruchomoĂci, gdyĝ poĝyczajÈ Ărodki na zakup ziemi przez deweloperów, finansujÈ
projekty budowlane, udzielajÈ kredytów instytucjom finansowym, które finansujÈ
rynek nieruchomoĂci, oraz udzielajÈ poĝyczek przedsiÚbiorstwom, których dziaïalnoĂÊ opiera siÚ na kredytach zabezpieczanych nieruchomoĂciami. Tak rozbudowany zakres Ăwiadczeñ wskazuje na duĝÈ chÚÊ i zdolnoĂÊ banków do udzielania kredytów hipotecznych, co znaczÈco wpïywa na inwestycje oraz transakcje zawierane na
tym rynku. JednoczeĂnie cyklicznoĂÊ rynku nieruchomoĂci ma równieĝ wpïyw na
wyniki finansowe banków. Davis i Zhu (2009) stwierdzili na empirycznych danych,
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ĝe kiedy ceny nieruchomoĂci komercyjnych spadajÈ, liczba kredytów niespïacanych
w terminie roĂnie. To z kolei odbija siÚ negatywnie na bilansie banku, a jego baza
kapitaïowa spada. Bank bÚdzie wiÚc zmuszony udzielaÊ mniej poĝyczek, abto z kolei wywoïa dalsze negatywne skutki dla rynku w postaci spadku popytu oraz cen.
NieruchomoĂci mieszkaniowe finansowane sÈ najczÚĂciej przez kredyt hipoteczny, abnajwaĝniejszym czynnikiem wpïywajÈcym na zakup mieszkania jest dostÚpnoĂÊ kredytowa. Analiza Burnham (1972), Aoki, Proudman i Vlieghe (2002) oraz
Levin i Pryce (2009) pokazuje, ĝe na zakup mieszkania wpïywa gïównie podaĝ
kredytów hipotecznych. Banki chÚtnie udzielajÈ kredytów hipotecznych, poniewaĝ
kredyt zabezpieczony nieruchomoĂciÈ jest wzglÚdnie bezpieczny dla banku. Zazwyczaj wymagajÈ teĝ znacznego wkïadu wïasnego, by wartoĂÊ udzielanego kredytu
byïa niĝsza niĝ wartoĂÊ zabezpieczenia. Pozwala to pokryÊ wartoĂÊ kredytu, gdyby
mieszkanie musiaïo byÊ bardzo szybko sprzedane, gdy kredytobiorca nie obsïuguje
kredytu. Jednak nadmierna akcja kredytowa ze strony banków prowadzi czÚsto
do silnych wzrostów cen mieszkañ. To z kolei podnosi ceny mieszkañ i umoĝliwia
udzielanie jeszcze wiÚkszych kredytów, jeĂli pozwala na to zdolnoĂÊ kredytowa gospodarstw domowych. Po jakimĂ czasie prowadzi to do bañki cenowej. Gdy rynek
siÚ przesyci i zostanie wybudowane zbyt duĝo mieszkañ, ceny zaczynajÈ spadaÊ.
Przez to wartoĂÊ zabezpieczenia spada i moĝliwa jest sytuacja, w której dïug przewyĝsza zabezpieczenie (LTV > 100%). Gdy z róĝnych powodów wïaĂciciele nie sÈ
wbstanie spïacaÊ dïugu, banki muszÈ licytowaÊ mieszkania. Wtedy zazwyczaj zbywajÈ nieruchomoĂÊ mieszkaniowÈ po jeszcze niĝszej cenie i ponoszÈ straty, które
muszÈ odpisaÊ zbbilansu.
Równieĝ inwestycje w nieruchomoĂci komercyjne w znacznej mierze finansowane sÈ ze Ărodków zewnÚtrznych, w tym czÚsto kredytów. Děwignia finansowa
pozwala inwestorom szybko zakupiÊ wiele nieruchomoĂci, pozyskaÊ zdywersyfikowany portfel inwestycyjny ibpodnieĂÊ stopÚ zwrotu z kapitaïu wïasnego. Jest to teĝ
korzystne dla banków, które udzielajÈ jednorazowo duĝych, wysokooprocentowanych kredytów. Ponadto majÈ do czynienia zbprofesjonalnym kontrahentem, abzabezpieczenie nie podlega politycznej presji. Jednak poniewaĝ inwestor przerzuca
czÚĂÊ ryzyka na bank, który nie do koñca jest w stanie przeĂwietliÊ inwestycjÚ,
finansowanie nieruchomoĂci komercyjnych moĝe byÊ powaĝnym zagroĝeniem dla
banków22. Istnieje niebezpieczeñstwo, ĝe inwestor bÚdzie braï na siebie nadmierne
ryzyko, wiedzÈc, ĝe jeĝeli nie bÚdzie on mógï spïaciÊ kredytu, to bank finalnie poniesie straty. WiedzÈc, ĝe wymuszona sprzedaĝ generuje straty dla banku, inwestor
oczekuje pewnej wyrozumiaïoĂci ze strony banku, w przypadku problemu zbkrót-

22

Ryzyko wynikajÈce dla banku z tytuïu nieruchomoĂci komercyjnych, jego pochodzenie, a wreszcie moĝliwoĂci jego ograniczania, opisujÈ szerzej Kucharska-Stasiak (2006), Czerkas (2006) oraz
Jajuga (2006). DogïÚbnÈ analizÚ modeli finansowania nieruchomoĂci komercyjnych w Polsce
oraz powiÈzane z tym ryzyka przedstawia Czerkas (2010).
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kookresowÈ obsïugÈ dïugu. Takie przewrotne zachowanie inwestorów (perverse
incentives) omawiajÈ Herring i Wachter (1999).
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe nieruchomoĂci komercyjne mogÈ sïuĝyÊ teĝ jako zabezpieczenie pod kredyty na dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorcy. Herring i Wachter (1999) zaznaczajÈ, ĝe bank wbtakim przypadku jest naraĝony na ryzyko firmy oraz jednoczeĂnie
na ryzyko zmiany wartoĂci tych nieruchomoĂci.

4.8. Porównanie ryzyka dla banku kredytujÈcego
Udzielanie kredytów hipotecznych gospodarstwom domowym traktowane jest
jako bezpieczne, jednak, jak wykazaï zapoczÈtkowany w Stanach Zjednoczonych
kryzys globalnej gospodarki, nieroztropnie i nieodpowiedzialnie udzielane kredyty
na mieszkania mogÈ doprowadziÊ do zaïamania siÚ systemu finansowego. Co prawda pojedynczy kredyt jest wzglÚdnie maïy, jednak banki udzielajÈ kredytów setkom
tysiÚcy osób, wiÚc ïÈczna skala zadïuĝenia jest ogromna.
Inwestycje w nieruchomoĂci komercyjne mogÈ przynosiÊ znaczne zyski inwestorom oraz bankom, które udzielajÈ kredytów. Jednak z powodu swojej skali oraz specyficznego charakteru ich cyklu mogÈ teĝ przynosiÊ znaczne straty lub powodowaÊ
kryzysy sektora bankowego – co pokazuje nieodlegïa historia Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy ostatnio Danii i Irlandii. W potocznym rozumowaniu inwestycje wbnieruchomoĂci komercyjne wydajÈ siÚ wzglÚdnie bezpieczne,
zarówno dla inwestora, jak i dla finansujÈcego je banku. Zakïada siÚ zazwyczaj,
ĝe rynek komercyjny jest na tyle zróĝnicowany, ĝe ïatwo moĝna dywersyfikowaÊ
ryzyko, inwestujÈc w róĝne typy nieruchomoĂci. Kearns i Woods (2006) przytaczajÈ argumenty przeczÈce temu zaïoĝeniu. Po pierwsze, poszczególne instytucje
finansowe mogÈ skupiaÊ swÈ dziaïalnoĂÊ wyïÈcznie na nieruchomoĂciach mieszkaniowych lub komercyjnych. Po drugie, badania miÚdzynarodowe, które przytaczajÈ
autorzy, wykazaïy, ĝe istnieje silna korelacja cen nieruchomoĂci komercyjnych na
róĝnych rynkach i w róĝnych regionach. Istnieje teĝ ryzyko, ĝe rynki, które nie
sÈ skorelowane w normalnych czasach, w momencie zawirowañ ekonomicznych
mogÈ zachowywaÊ siÚ bardzo podobnie. Wallace (2011) z kolei podkreĂla, ĝe wielu
inwestorów oraz badaczy bïÚdnie ocenia ryzyko tego rynku. Poniewaĝ nieadekwatnie obliczajÈ wahania cen na tych rynkach, uwaĝajÈ nieruchomoĂci komercyjne za
bardziej bezpieczne niĝ nieruchomoĂci mieszkaniowe. ¿eby zaprzeczyÊ temu bïÚdnemu mniemaniu, autorka przeprowadziïa dogïÚbnÈ analizÚ skïadowych wskaěnika nieruchomoĂciowych funduszy inwestycyjnych REIT ze Stanów Zjednoczonych
dla lat 1995–2005. Analiza ta pokazaïa, ĝe wahania cen nieruchomoĂci biurowych
ibhandlowych byïy o 50% wyĝsze niĝ nieruchomoĂci mieszkaniowych.
Na róĝnice w ryzyku kredytowym dla banku moĝe mieÊ wpïyw takĝe fundamentalna róĝnica w formie prawnej wïaĂciciela i znaczenie mieszkania jako dobra (por.
wypowiedě Nyberga, 2005, przytoczonÈ przez Woods, 2007). Kredyt na nierucho250
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moĂci komercyjne spïacany jest z dochodów, które generujÈ, wiÚc ryzyko kredytowe
jest bezpoĂrednio zwiÈzane z cyklem na rynku tych nieruchomoĂci. Wbprzypadku
niewypïacalnoĂci inwestor moĝe ogïosiÊ upadïoĂÊ. Natomiast wïaĂciciel mieszkania
spïaca kredyt z dochodów zazwyczaj niepowiÈzanych z cyklem rynku mieszkaniowego, a w przypadku utraty mieszkania odczuwa znacznÈ stratÚ, co silnie motywuje go do spïacania kredytu. Naleĝy tu jednak dodaÊ, ĝe mieszkania podlegajÈ
róĝnym ograniczeniom prawnym (np. prawo ob ochronie lokatora) oraz sÈ przedmiotem zainteresowania polityków, co moĝe utrudniÊ bankowi wyegzekwowanie
dïugu wbprzypadku niespïacania go przez gospodarstwo domowe.
NieruchomoĂci komercyjne wpïywajÈ natomiast silniej na stabilnoĂÊ gospodarki
oraz systemu finansowego niĝ nieruchomoĂci mieszkaniowe. Z powyĝszych powodów rynek nieruchomoĂci komercyjnych, zwïaszcza po wybuchu obecnego kryzysu,
podlega staïemu zainteresowaniu ze strony EBC, innych banków centralnych oraz
miÚdzynarodowych instytucji finansowych23. Instytucje te podkreĂlajÈ koniecznoĂÊ
analizy cen nieruchomoĂci komercyjnych, ich rzetelnÈ wycenÚ oraz potrzebÚ tworzenia wskaěników sïuĝÈcych wczesnemu ostrzeganiu o powstajÈcych napiÚciach.

4.9. Analiza ryzyka kredytowego dla banków w Polsce
z tytuïu udzielania kredytów na nieruchomoĂci24
Poniewaĝ rynki mieszkaniowe ibkomercyjne mogÈ siÚ znacznie róĝniÊ pod wzglÚdem ryzyka wbposzczególnych krajach oraz trzeba uwzglÚdniÊ cyklicznoĂÊ rynku,
powyĝsza teoretyczna analiza ryzyka nie daje jednoznacznych wniosków. Powyĝsze
stwierdzenia moĝna jednak podeprzeÊ analizujÈc wskaěnik kredytów zagroĝonych
dla nieruchomoĂci mieszkaniowych oraz komercyjnych, dostÚpne w bazie NBP. Porównanie tego wskaěnika obrazuje bieĝÈcy, krótkookresowy poziom ryzyka kredytowego pïynÈcego z obu rynków.
UwzglÚdniajÈc znacznÈ róĝnicÚ skali25 kredytów mieszkaniowych ib komercyjnych dla przedsiÚbiorstw na nieruchomoĂci (por. rysunki 14 i 15), porównujemy
wskaěnik kredytów zagroĝonych26 dla tych nieruchomoĂci. MaïÈ skalÚ kredytów na
nieruchomoĂci komercyjne moĝna wytïumaczyÊ dominujÈcym udziaïem inwesto-

23

24
25
26

Analiza cen nieruchomoĂci komercyjnych zostaïa dogïÚbnie omówiona podczas konferencji zorganizowanej przez BIS, EBC, Eurostat, MFW oraz OECD w dniach 10–11 maja 2012 r. wbsiedzibie EBC. Materiaïy z konferencji, w tym materiaïy opracowane przez NBP, znajdujÈ siÚ na
stronie EBC: http://www.ecb.europa.eu/events/conferences/html/20120511_cppi.en.html
Analiza wedïug danych NBP, publicznie dostÚpnych oraz omówionych w NBP (2012a), abwbzbliĝonej formie zostaïa przedstawiona w raporcie NBP (2012b).
Saldo kredytów mieszkaniowych wynosiïo pod koniec I kwartaïu 2012 r. 311 mld zï, natomiast
dla wszystkich nieruchomoĂci komercyjnych 42 mld zï.
Zgodnie z definicjÈ podanÈ w NBP (2012b) jest on wyraĝony jako iloraz wartoĂci kredytów
zbutratÈ wartoĂci i wartoĂci wszystkich kredytów w portfelu.
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rów zagranicznych, którzy finansujÈ siÚ na korzystniejszych warunkach za granicÈ,
oraz poprzez gieïdÚ lub papiery dïuĝne, zatem nie zaciÈgajÈ kredytów bankowych
w Polsce.
Rysunek 14. Saldo kredytów na nieruchomoĂci mieszkaniowe
w latach 2009–2013 (w mld PLN)
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Wskaěnik kredytów zagroĝonych wĂród kredytów hipotecznych dla gospodarstw
domowych wynosiï w III kwartale 2013 r. 3% i, mimo lekkiego wzrostu, wydaje
siÚ marginalny. Wskaěnik ten w przypadku biur oscyluje wokóï 5%, a dla pozostaïych nieruchomoĂci komercyjnych sukcesywnie rósï, z poczÈtkowych 5% do ponad
12% obecnie. Natomiast kredyty dla deweloperów mieszkaniowych obarczone sÈ
najwyĝszym ryzykiem. PodkreĂla to wskaěniki kredytów zagroĝonych, który poczÈwszy od wybuchu kryzysu Ăwiatowej gospodarki w 2008 r. rósï z 8% do ponad
28% obecnie.
Co prawda finansowanie nieruchomoĂci komercyjnych wydaje siÚ stanowiÊ dla
banków wiÚksze ryzyko niĝ finansowanie mieszkañ, jednak z powodu maïej skali
tych kredytów ryzyko dla systemu bankowego jest bardzo ograniczone i nie budzi obaw (por. teĝ raport NBP (2012a), z którego wynika, ĝe nawet w przypadku
kredytów dla deweloperów ryzyko kredytowe27 dotyczy tylko kilku banków, zaĂ te
kredyty stanowiÈ maïy uïamek kredytów udzielanych przez te banki).
27

Raport NBP (2012 r.) przytacza ponadto, na podstawie ankiety przeprowadzonej przez UKNF,
ĝe w przypadku czÚĂci tych kredytów, zaostrzenia polityki banków prowadzÈ do utraty ich
wartoĂci, mimo regularnej spïaty.
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Rysunek 15. Struktura (w mld PLN) i jakoĂÊ salda kredytów przedsiÚbiorstw
na nieruchomoĂci w latach 2009–2013
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Pomimo ĝe wskaěnik udziaïu kredytów zagroĝonych dla nieruchomoĂci komercyjnych rósï, sytuacja tych nieruchomoĂci oraz sytuacja banków je finansujÈcych
wbPolsce wydaje siÚ dobra. Na stabilnoĂÊ wpïynÚïa zapewne roztropnoĂÊ banków,
które analizujÈ zdolnoĂÊ spïaty kredytu dochodami finansowanej nieruchomoĂci
komercyjnej (por. Cyburt 2010). FinansujÈc nieruchomoĂci o skali lokalnej, zazwyczaj nie przekraczajÈcej 50 mln euro, banki ograniczaïy ekspozycjÚ na ryzyko.
WiÚksze inwestycje, jak stwierdza Cyburt, byïy zazwyczaj kredytowane przez banki
miÚdzynarodowe, np. niemieckie, lub przez fundusze nieruchomoĂciowe.
DominujÈcy udziaï inwestorów miÚdzynarodowych oraz moĝliwoĂci finansowania nieruchomoĂci komercyjnych przez gieïdÚ lub papiery dïuĝne powoduje, ĝe
skala kredytów na nieruchomoĂci komercyjne, w porównaniu do mieszkaniowych,
jest bardzo maïa. Wydaje siÚ jednak prawdopodobne, ĝe bÚdÈ rosïy kredyty na nieruchomoĂci biurowe oraz inne nieruchomoĂci komercyjne. Powodowane to moĝe
byÊ wrostem zamoĝnoĂci polskich inwestorów oraz potencjalnym, istotnym spowolnieniem kredytów mieszkaniowych. Wówczas banki bÚdÈ musiaïy bardzo rzetelnie
oceniaÊ ryzyko, natomiast nadzór finansowy bÚdzie musiaï bardziej szczegóïowo
analizowaÊ ryzyko pïynÈce z tego segmentu dla caïego sektora bankowego.
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4.10. Wnioski – potrzeba rzetelnej i ostroĝnej wyceny
Odpowiednia wycena nieruchomoĂci mieszkaniowych i komercyjnych jest niezwykle waĝna dla banków udzielajÈcych poĝyczki, jak równieĝ dla inwestorów,
poniewaĝ pozwala ograniczyÊ ryzyko. Powstawanie i rozwój miÚdzynarodowych
standardów wyceny nieruchomoĂci, a takĝe ewolucjÚ systemu szacowania wartoĂci
nieruchomoĂci w Polsce, przedstawiajÈ Grzesik, ½róbek oraz ½róbek (2007). Zbkolei
Kucharska-Stasiak (2007) ocenia zasadnoĂÊ i moĝliwoĂci przyjÚcia definicji oraz
interpretacji wartoĂci rynkowej w Polsce. Pawlukowicz (2007) oceniï przydatnoĂÊ
modeli ekonometrycznych dla okreĂlania wartoĂci nieruchomoĂci. Dowiódï on toĝsamoĂci modelu ekonometrycznego i stosowanych obecnie w Polsce metod porównywania parami oraz korygowania ceny Ăredniej.
Zagadnienie wyceny, stosowane metody i obowiÈzujÈce uwarunkowania prawne
wb przypadku Polski przedstawia szczegóïowo MÈczyñska (2008). PodkreĂla róĝne
stosowane podejĂcia do wartoĂci nieruchomoĂci, w tym wartoĂÊ rynkowÈ, godziwÈ,
ksiÚgowÈ oraz odtworzeniowÈ. Waĝne w przypadku wyceny jest ustalenie obiektywnej wartoĂci nieruchomoĂci. Ta, zdaniem MÈczyñskiej, moĝe odpowiadaÊ wartoĂci
rynkowej, jeĝeli obwysokoĂci ceny decydujÈ wolnorynkowe siïy, a wiÚc relacja popytu
do podaĝy. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe tak ustalona wartoĂÊ jest jedynie podstawÈ,
abrzeczywista wartoĂÊ ujawnia siÚ dopiero w trakcie negocjacji. Ta zaĂ zaleĝna bÚdzie
od uwarunkowañ ekonomicznych, jak i subiektywnej wyceny kupujÈcego oraz sprzedajÈcego. Regulacje prawne i obowiÈzujÈce rzeczoznawców majÈtkowych standardy
ïagodzÈ czÚĂciowo problem subiektywizmu. UwzglÚdniajÈc jednak wczeĂniej przedstawione miÚdzynarodowe doĂwiadczenia zbproblematykÈ wyceny, naleĝy podkreĂliÊ
potrzebÚ dalszego dopracowywania dobrych praktyk ib przejrzystych reguï wyceny,
które pozwolÈ minimalizowaÊ ryzyko dla inwestora oraz banku finansujÈcego.
Wedïug wyników analizy przeprowadzonej przez Sivitanides (2003), podmioty
dziaïajÈce na rynku, podejmujÈc decyzjÚ, opierajÈ siÚ na ocenie obecnej sytuacji,
abnie prognozie przyszïych trendów. Kucharska-Stasiak (2002) stwierdza podobnie,
ĝe inwestorzy wyceniajÈ nieruchomoĂci wedïug cen transakcyjnych oraz dochodów
z przeszïoĂci. Powoduje to subiektywne zaniĝanie wartoĂci nieruchomoĂci wbokresie boomu, zaĂ zawyĝanie w momencie spowolnienia gospodarczego.
Nie ma sposobu, aby zmusiÊ gospodarstwa domowe, deweloperów, inwestorów
oraz banki do racjonalnego postÚpowania, powinni byÊ oni jednak Ăwiadomi obecnie panujÈcych warunków, co uïatwia wycena nieruchomoĂci. PojawiajÈ siÚ jednak dwa problemy przy wycenie nieruchomoĂci. Pierwszy dotyczy wiarygodnoĂci
i precyzyjnoĂci szacowania wartoĂci poszczególnych nieruchomoĂci. Drugi natomiast odnosi siÚ do trafnoĂci ibuĝytecznoĂci metodyki, stosowanej przy tworzeniu
wspóïczynników. Te dwie kwestie sÈ ĂciĂle ze sobÈ powiÈzane, poniewaĝ indeks
rynkowy skïada siÚ z oszacowañ poszczególnych nieruchomoĂci, a wspóïczynniki sÈ
wykorzystywane jako punkt odniesienia przy wyznaczaniu wartoĂci nieruchomoĂci.
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Podczas wyceny nieruchomoĂci istnieje ryzyko popeïniania bïÚdów. Na przykïad
Centralny Bank Irlandii (2011) przeanalizowaï procedury sïuĝÈce wycenie przed wybuchem kryzysu i odkryï znaczÈce bïÚdy. ChoÊ te konkretne bïÚdy wykryto wbprzypadku Irlandii, to uwaĝamy, ĝe czÚĂÊ z nich moĝe dotyczyÊ procedur stosowanych
takĝe wbinnych krajach. Zgodnie z Centralnym Bankiem Irlandii przyczynami bïÚdów
byïy: nieodpowiednia definicja wymagañ wyceny przez instytucje udzielajÈce kredytu,
co powodowaïo niepoprawnÈ wycenÚ oraz niejednokrotnie bïÚdne rozumienie otrzymanej wyceny; niebranie pod uwagÚ spójnoĂci procesów wyceny; brak standardów
wyceny; niedoszacowanie ryzyka, pïynÈce z lekcewaĝenia dokumentacji (np. raportu
wyceny). Problemy te sÈ rezultatem siedmiu kluczowych niedoskonaïoĂci w procesie ewaluacyjnym, które szczegóïowo opisuje Centralny Bank Irlandii, my natomiast
wymienimy najwaĝniejsze dla nas. Po pierwsze, banki byïy nieprecyzyjne i podawaïy
bïÚdne zaïoĝenia do wyceny. Po drugie, kredytodawcy akceptowali wyceny dostarczane
im przez kredytobiorców. Kolejnym problemem byï brak wyszkolonej kadry, która nie
byïa wbstanie zakwestionowaÊ wyceny, przeprowadzonej przy bïÚdnych zaïoĝeniach.
Poza tym banki bardzo dïugo nie rewaluowaïy oszacowanych cen nieruchomoĂci, co
skutkowaïo nieaktualnymi wartoĂciami zabezpieczeñ kredytu. Po wybuchu kryzysu
Centralny Bank Irlandii opracowaï przewodnik opisujÈcy proces wyceny, majÈcy na
celu wyeliminowanie bïÚdów, i obecnie wymaga, aby banki siÚ do niego stosowaïy.
Co wiÚcej, Crosby, Huges i Murdoch (2004) stwierdzili, ĝe w Wielkiej Brytanii
kredytodawcy, kredytobiorcy oraz brokerzy mogli wybieraÊ rzeczoznawcÚ, jak równieĝ wpïywaÊ na wynik wyceny. KluczowÈ rolÚ odgrywali poĂrednicy, zaangaĝowani
w caïy proces transakcyjny, majÈcy od poczÈtku interes w tym, aby sfinalizowaÊ
umowÚ. Crosby, Huges i Murdoch (2004) uwaĝajÈ, ĝe poĝyczkodawca podejmujÈcy najwyĝsze ryzyko powinien móc wybraÊ rzeczoznawcÚ oraz kontrolowaÊ jego
dziaïania. MiÚdzy obydwoma podmiotami powinien byÊ zawarty ukïad, regulujÈcy
wzajemne prawa i obowiÈzki.

5. MODELOWANIE CYKLI NA RYNKU NIERUCHOMO¥CI
MIESZKANIOWYCH – UWZGL}DNIENIE INTERAKCJI
POMI}DZY RYNKIEM PIERWOTNYM ORAZ WTÓRNYM
I EFEKTY MNO¿NIKOWE
(Wspóïautorami tego punktu sÈ Hanna Augustyniak, Krzysztof Olszewski
i Joanna Waszczuk)
5.1. Wprowadzenie
W przypadku nieruchomoĂci mieszkaniowych, podobnie jak i na innych rynkach,
zauwaĝalne sÈ cykliczne zmiany w cenach oraz liczbie budowanych lokali. Wahania te nie sÈ przypadkowe, lecz sÈ wynikowÈ dziaïania wielu czynników. Jednym
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z nich, odróĝniajÈcym rynek mieszkañ wïasnoĂciowych od innych rynków, jest odmienny sposób zachowania w krótkim i dïugim okresie. W dïugim okresie obpopycie
na mieszkania decydujÈ czynniki fundamentalne, a struktura podaĝy dopasowuje
siÚ do struktury popytu. Dopasowania podaĝowe majÈ charakter wieloletni poprzez
nowe budownictwo lub deprecjacjÚ zasobu, zaĂ na szoki popytowe duĝy wpïyw ma
wielkoĂÊ zasobu. Przy krótkookresowych, silnych wzrostach popytu charakter rynku
ulega zmianie ibzaczynajÈ dominowaÊ mechanizmy krótkoterminowych dopasowañ.
Szoki popytowe generujÈ efekty akceleracyjne, gdyĝ faktyczna podaĝ jest marginalna
do zasobu, zaĂ popyt w duĝej czÚĂci odnosi siÚ do niego w caïoĂci. Dodatkowo silnie
procyklicznie oddziaïuje system finansowy i zachowania konsumentów, w tym spekulacja. Poniewaĝ efekt w postaci zmian podaĝy jest znaczÈco odsuniÚty w czasie
od impulsu cenowego, a elastycznoĂÊ podaĝy jest na ogóï wiÚksza od elastycznoĂci
popytu, wystÚpuje krótkookresowa tendencja do generowania trwaïych cykli, które
mogÈ przy kumulacji czynników przeksztaïciÊ siÚ w kryzysy nieruchomoĂciowe.
AnalizujÈc rynek mieszkaniowy, odchodzimy od modelowania dïugookresowego rynku przestrzeni na rzecz krótkookresowego modelowania rynku obiektów.
Wbtym ujÚciu nawet niewielka zmiana czynników oddziaïywujÈcych na rynek nieruchomoĂci wpïywa mnoĝnikowo na powstawanie silnych szoków po stronie popytu, abwbkonsekwencji nadmiernÈ reakcjÚ podaĝy.
Modele rynku nieruchomoĂci opisywane sÈ szeroko w literaturze. Najbardziej
znany jest model DiPasquale i Wheaton (1992), jednakĝe skupia siÚ on na powierzchni, abnie na obiektach, co uniemoĝliwia analizÚ cykli na tym rynku. Cykle
na rynku nieruchomoĂci oraz ich powstawanie opisuje np. Wheaton (1999), z kolei
analizÚ strony podaĝowej przedstawia DiPasquale (1999). Natomiast empiryczna
analiza Hott i Jokipii (2012) wykazaïa, ĝe na bañki na rynku mieszkaniowym silny
wpïyw majÈ dïugookresowo niskie stopy procentowe.
Mieszkanie jako dobro kapitaïowe generuje usïugi mieszkaniowe, które mogÈ
bezpoĂrednio zaspokajaÊ potrzeby wïaĂciciela, byÊ przedmiotem dziaïalnoĂci komercyjnej lub spekulacji. Jako aktywo rzeczowe mieszkanie staje siÚ przedmiotem
spekulacji gïównie na przyroĂcie jego wartoĂci. Case i Schiller (2003) stwierdzili, ĝe
kupujÈcy w fazie ostatniego boomu mieli nadmiernie optymistyczne i nierealistyczne oczekiwania co do dalszych wzrostów cen. JednoczeĂnie historycznie mieszkanie
jest teĝ dobrem konsumpcyjnym, zaspokajajÈcym potrzeby mieszkaniowe wïaĂciciela, gwarantujÈcym bezpieczeñstwo mieszkaniowe i, dodatkowo, w miarÚ bezpiecznÈ
lokatÚ dïugookresowych oszczÚdnoĂci konsumenta. Mieszkanie jest wiÚc nie tylko
przestrzeniÈ, ale obiektem, który charakteryzujemy przez wiÈzkÚ jego uĝytecznoĂci
w kaĝdym z powyĝszych zastosowañ. Przestrzeñ jest tylko jednÈ z jego charakterystyk wycenianÈ na rynku i przez to wpïywajÈcÈ na wartoĂÊ mieszkania. DodaÊ
naleĝy, ĝe mieszkanie jest dobrem heterogenicznym, nie tylko z punktu widzenia
realizacji trzech omawianych funkcji, lecz równieĝ zbuwagi na jego charakterystykÚ,
czÚsto odmiennie wpïywajÈcÈ na wartoĂÊ w kaĝdej z omawianych funkcji. Dlatego
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przyjmujemy koncepcjÚ Rosena (1974), traktujÈc mieszkanie jako dobro heterogeniczne, którego wartoĂÊ okreĂla suma cen jego atrybutów.
Juĝ King (1976), korzystajÈc z koncepcji Lancastera (1966) o dobrach heterogenicznych, stwierdziï, ĝe mieszkanie moĝe byÊ traktowane jako koszyk dóbr, który
generuje strumieñ usïug. Ten strumieñ w przypadku mieszkania zaleĝy gïównie
od jakoĂci i lokalizacji, co wpïywa na decyzjÚ, ile wydaÊ na ten koszyk. Wb celu
uzyskania analogii do klasycznej analizy konsumenta, zakïadamy, ĝe pïatnoĂÊ
wbformie spïaty kredytu jest cenÈ, którÈ pïacimy za ten strumieñ usïug. AnalizÚ
popytu mieszkaniowego, uwzglÚdniajÈcÈ wartoĂÊ hedonicznÈ mieszkania, traktujÈcÈ mieszkanie jako dobro tworzÈce strumieñ usïug, przedstawiï Goodman (1988).
UwzglÚdniï on równieĝ relacjÚ czynszów do wartoĂci mieszkania podczas decyzji
konsumenta.
Dla naszych potrzeb analizy rynku mieszkanie jest przede wszystkim zasobem
kapitaïowym generujÈcym strumieñ usïug dla jego wïaĂciciela. To podejĂcie umoĝliwia nam rozpatrywanie rynku mieszkaniowego w skali makroekonomicznej, opierajÈc naszÈ analizÚ na fundamentach mikroekonomicznych. Jedynie jeĝeli analiza
ta oparta jest na dobrych, rzeczywistych zaïoĝeniach, pozwala wytïumaczyÊ zachodzÈce procesy oraz daje wskazówki dla polityki makroekonomicznej.
Pomimo heterogenicznoĂci mieszkania, moĝemy zastosowaÊ elementy klasycznej ekonomii, stosowanej dla analizy rynków dóbr homogenicznych (por. Rosen
(1974), King (1976) oraz Goodman (1988)). Zaïoĝenie o istnieniu funkcji hedonicznej na rynkach mieszkaniowych Polski potwierdzajÈ empirycznie Tomczyk i Widïak
(2009). Pozwala to nam na sprowadzenie wartoĂci rynkowej kaĝdego mieszkania do
poziomu mieszkania przeciÚtnego, jednowymiarowego, charakteryzowanego przez
jego wartoĂÊ rynkowÈ bÚdÈcÈ zagregowanÈ sumÈ wyceny cech i oczekiwaniami
sprzedawcy lub nabywcy. Zgodnie z teoriÈ rynków implikowanych, nabywca kupujÈcy mieszkanie dokonuje wyboru nie tylko pomiÚdzy mieszkaniem a innymi
dobrami, ale teĝ pomiÚdzy cechami mieszkania. AnalizujÈc równowagÚ od strony
mikroekonomicznej, poruszamy siÚ w wielowymiarowych bryïach, które dla potrzeb analizy makroekonomicznej redukujemy do przestrzeni dwuwymiarowych.

5.2. Mikroekonomiczne podstawy zaleĝnoĂci makroekonomicznych
wbmodelowaniu popytu na rynku mieszkaniowym
PodstawÈ analizy popytu oraz podaĝy w skali makroekonomicznej, która pozwala wyciÈgaÊ rzeczywiste, precyzyjne wnioski dla polityki monetarnej, fiskalnej oraz
regulacyjnej, jest model oparty na mikroekonomicznych podstawach (por. Heckman, 2011). Modelowanie popytu na rynku mieszkaniowym, przy uwzglÚdnieniu
przejĂcia ze skali mikroekonomicznej do makroekonomicznej, przedstawiajÈ miÚdzy innymi Westaway (1992) oraz Pain i Westaway (1997). W artykule skupiamy siÚ
na poszczególnych czÚĂciach rynku, które potem ïÈczymy w caïoĂÊ. W literaturze
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toczy siÚ dyskusja, czy stosowaÊ modele strukturalne, które próbujÈ uwzglÚdniÊ
wszystkie czÚĂci gospodarki, czy raczej spojrzeÊ na niÈ z lotu ptaka, uwzglÚdniajÈc tylko te jej czÚĂci, które sÈ tematem analizy (reduced form). Heckman (2011)
przedstawia przeglÈd tej dyskusji i stwierdza, ĝe naleĝy stosowaÊ dopracowany
model czÈstkowy, który pozwala dogïÚbnie przeanalizowaÊ reakcjÚ wybranej czÚĂci gospodarki na dane szoki. My podÈĝamy tym tropem i przedstawiamy bardzo
uproszczonÈ gospodarkÚ rynku mieszkaniowego, która skïada siÚ z popytu i podaĝy
mieszkañ. Analizujemy liczbÚ mieszkañ, poniewaĝ na rynku mieszkaniowym miarÈ oraz czynnikiem napiÚÊ jest niedopasowanie liczby mieszkañ poĝÈdanych oraz
dostÚpnych na rynku.
W klasycznej analizie makroekonomicznej uwzglÚdnia siÚ reprezentatywnego
konsumenta, który przeznacza czÚĂÊ swoich dochodów na koszyk dóbr konsumpcyjnych. Wb przypadku analizy konsumpcji usïug mieszkaniowych podchodzimy
wbpodobny sposób, który prezentujemy poniĝej. Pojedyncze gospodarstwo domowe
podejmuje decyzjÚ o zakupie mieszkania, które moĝe byÊ traktowane jako koszyk
dóbr lub usïug (zwany H) i przeznacza na ten cel czÚĂÊ swoich dochodów28. DecyzjÚ
gospodarstwa domowego dotyczÈcÈ zakupu danego mieszkania moĝna tïumaczyÊ
za pomocÈ modelu z drzewem decyzyjnym, zaproponowanego przez Kim (2010),
w którym wpïyw na decyzjÚ nabywcy lokalu majÈ kolejno: wartoĂÊ mieszkania,
nastÚpnie lokalizacja i inne cechy. Ograniczenie ludzkiego umysïu, wzglÚdem jednoczesnego przetwarzania duĝego zbioru informacji, powoduje podejmowanie hierarchicznych decyzji (por. Kahn, Moore i Glazer, 1987)29. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe na
decyzjÚ o zakupie konkretnego mieszkania wpïywa zarówno status spoïeczny jego
otoczenia, jak i jego jakoĂÊ (por. Phe i Wakely, 2000).
Kolejnym krokiem jest przejĂcie od decyzji pojedynczego gospodarstwa domowego na caïÈ populacjÚ potencjalnych nabywców mieszkania oraz faktycznie sprzedawanÈ liczbÚ mieszkañ. Zakïadamy, ĝe jedno gospodarstwo kupi mieszkanie duĝe,
inne maïe, a jeszcze inne w ogóle nie zdecyduje siÚ na zakup mieszkania lub kupi
wiÚcej niĝ jedno mieszkanie. Decyzja o kupnie danego mieszkania, w danej lokalizacji, przez gospodarstwo domowe, traktowana moĝe byÊ jako decyzja dyskretna (por.
Anas, 1982; 1990). Poniewaĝ potencjalnych kupujÈcych jest bardzo wielu, moĝemy
zastosowaÊ prawo wielkich liczb. Przypisujemy kaĝdemu gospodarstwu domowemu

28

29

W rzeczywistoĂci decyzja ta jest bardziej skomplikowana. Gospodarstwo domowe rozwaĝa wiele
cech: lokalizacjÚ, wyglÈd, liczbÚ pokoi etc. Do rozwiÈzanie tego problemu moĝna podejĂÊ za
pomocÈ koncepcji modelu hedonicznego (por. Widïak, Tomczyk, 2010).
Podejmowanie hierarchicznych decyzji przez konsumenta analizowane jest szeroko w literaturze dotyczÈcej marketingu (por. Kahn, Moore i Glazer, 1987 oraz Fotheringham, 1988). Kahn,
Moore i Glazer (1987) przedstawiajÈ ten problem na przykïadzie wyboru napoju orzeěwiajÈcego,
uwzglÚdniajÈc róĝne uwarunkowania, w których decyzja jest podejmowana.
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wektor prawdopodobieñstwa30 zakupu mieszkania ob róĝnej cenie i otrzymujemy
prawdopodobieñstwo zakupu mieszkania przez spoïeczeñstwo. Po przemnoĝeniu
tego wyniku przez liczbÚ osób na rynku otrzymujemy liczbÚ poĝÈdanych mieszkañ.
W ten oto sposób przechodzimy z indywidualnego popytu na globalny popyt na
danym rynku, mierzony w sztukach mieszkañ31. Podobnie dziaïa analiza podaĝy,
którÈ jednak przedstawiamy w uproszczonej wersji.

5.3. Modelowanie strony popytowej
Przedstawimy tu wybiórczy przeglÈd modeli z podstawÈ mikroekonomicznÈ,
stosowanych do analitycznego opisu strony popytowej na rynku mieszkaniowym.
Rozpoczynamy od prostego modelu optymalnej alokacji dochodów pomiÚdzy konsumpcjÚ mieszkania oraz pozostaïe dobra. Waĝne i motywowane empirycznie jest
zaïoĝenie, ĝe gospodarstwo domowe finansuje zakup mieszkania poprzez kredyt.
Zakïadamy, ĝe przy staïych ratach, rocznym kosztem32 gospodarstwa domowego
jest wartoĂÊ mieszkania Hp pomnoĝona przez stopÚ procentowÈ r. Model ten, poszerzony o stronÚ podaĝowÈ oraz dopasowania cenowe, przedstawiony zostaï przez
nas w komplementarnym artykule (Augustyniak, aszek i Olszewski, 2012).

5.4. Model najprostszy – konsument „tu i teraz”
Rozpoczynamy analizÚ od gospodarstwa domowego, które w aktualnym czasie
podejmuje decyzjÚ, jakÈ czÚĂÊ swoich dochodów przeznacza na mieszkanie, a jakÈ
na pozostaïe dobra. UĝytecznoĂÊ gospodarstwa domowego wynika z konsumpcji
mieszkania, pozostaïych dóbr oraz dodatkowo z oczekiwanego wzrostu zamoĝnoĂci, mierzonego aprecjacjÈ mieszkania. W naszym modelu funkcja uĝytecznoĂci
zostaïa tak dobrana, by rozwaĝaÊ jak najbardziej rzeczywisty problem konsumenta,
abjednoczeĂnie umoĝliwiÊ jego analityczne rozwiÈzanie. Funkcja uĝytecznoĂci rozpisana jest za pomocÈ funkcji CES, przy czym parametr Ƨ uwzglÚdnia, jakÈ wagÚ
konsument przykïada do konsumpcji dóbr pozostaïych, zaĂ parametr ŝ sïuĝy do
ustalenia elastycznoĂci substytucji pomiÚdzy mieszkaniem a pozostaïymi dobrami.
30
31

32

Carter (2011) stwierdziï za pomocÈ empirycznej analizy, ĝe prawdopodobieñstwo zakupu mieszkania zaleĝy od dochodów oraz róĝnych uwarunkowañ gospodarstwa domowego.
Pomimo ĝe mieszkania róĝniÈ siÚ pod wzglÚdem wielkoĂci, to przez dïugi okres wielkoĂÊ Ăredniego sprzedanego mieszkania pozostaje stabilna (por. Raport o sytuacji na rynku nieruchomoĂci
mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, NBP).
Moĝna zaïoĝyÊ, ĝe koszty utrzymania mieszkania sÈ proporcjonalne do wielkoĂci oraz wartoĂci
mieszkania. Ich uwzglÚdnienie nie zmienia istotnie wniosków pïynÈcych z modelu, dlatego zostanÈ, dla uproszczenia, zignorowane. Poniewaĝ zazwyczaj kredyt spïacany jest staïymi ratami,
w pierwszych paru latach dominujÈcÈ czÚĂÊ raty stanowiÈ odsetki. W modelu jako koszt mieszkania uwzglÚdnia siÚ odsetkowÈ czÚĂÊ raty, która bezpoĂrednio zaleĝy od stóp procentowych
oraz, w przypadku kredytu walutowego, od wahañ kursu.
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1

U ^C, H h = ^iC n + ^1 - ih A c H nh n
1

ElastycznoĂÊ substytucji oblicza siÚ jako క = 1 - n . Ponadto parametr Ƣ ustala,
jak silny wpïyw na decyzjÚ konsumenta ma przyszïa aprecjacja lub deprecjacja
mieszkania. Aprecjacja to stosunek oczekiwanej ceny w przyszïym roku do ceny
pt + 1
obecnej A =
. AprecjacjÚ mieszkania w funkcji uĝytecznoĂci uwzglÚdniajÈ
pt
miÚdzy innymi Dunsky i Follain (1997) oraz Sommervoll i in. (2010). Oczekiwany wzrost cen bÚdzie pozytywnie wpïywaï na decyzje, deprecjacja zaĂ negatywnie.
Konsument musi przestrzegaÊ ograniczenia budĝetowego:
b = rpH + C
¿eby znaleěÊ równowagÚ konsumenta, a nastÚpnie ĂcieĝkÚ jego wyboru konsumpcji mieszkaniowej wzglÚdem stopy procentowej, ceny oraz preferencji, rozwiÈzujemy jego problem za pomocÈ równania Lagrange’a:
1

L = ^iC n + ^1 - ih A c H nh n + m ^b - rpH - C h
W ten sposób otrzymujemy optymalnÈ substytucjÚ pomiÚdzy konsumpcjÈ mieszkania abpozostaïych dóbr:
^1 - ih C n - 1 rp = iA c H n - 1

Natomiast ïÈczÈc tÚ substytucjÚ z ograniczeniem budĝetowym, otrzymujemy
funkcjÚ popytowÈ mieszkania i innych dóbr wzglÚdem dochodów, stopy procentowej
oraz ceny mieszkania:

C *=

b
1
n-1
1 + rp c 1 - i rp 1c m
i
A

H *=

b
1
1-n
rp + c 1 - i rpA c m
i

Na efekty dochodowe i substytucyjne konsumentów nakïadaÊ siÚ tutaj bÚdzie
dodatkowo wzrost lub spadek liczby gospodarstw domowych kwalifikujÈcych siÚ
zgodnie z regulacjami ostroĝnoĂciowymi do uzyskania kredytu. ElastycznoĂÊ dochodowa przyjmuje wartoĂci okoïo 1 (por. np. Lin i Lin, 1999), co oznacza, ĝe wzrost
dochodu przekïada siÚbbezpoĂrednio jeden do jednego na wzrost popytu na mieszkanie.
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5.5. Model z decyzjÈ rozïoĝonÈ w czasie – cykl ĝycia
Intuicyjnym rozszerzeniem poprzedniego modelu jest uwzglÚdnienie decyzji
wbczasie, które opierajÈ siÚ na modelu Aoki, Proudman i Vlieghe (2002). Poniewaĝ
naszym celem jest opisanie i przeanalizowanie cykli na polskim rynku wbprosty, analityczny sposób, wykorzystujemy tylko poszczególne czÚĂci ich bardzo szczegóïowego i szerokiego modelu. Bierzemy pod uwagÚ konsumenta, zwanego po angielsku
permanent-income-hypothesis consumer. Konsument ten ma wyïÈcznie jedno mieszkanie na wïasnoĂÊ, jednak moĝe powiÚkszyÊ lub pomniejszyÊ w przyszïym okresie
wydatki na mieszkanie. Konsument moĝe teĝ oszczÚdzaÊ dzisiaj (St to oszczÚdnoĂci),
by zwiÚkszyÊ swojÈ konsumpcjÚ jutro (Ct+1). Jego celem jest maksymalizacja uĝytecznoĂci wbokresie caïego ĝycia. Aby uwzglÚdniÊ decyzjÚ konsumenta wbczasie, naleĝy przyjÈÊ zaïoĝenie, ĝe funkcja uĝytecznoĂci skïada siÚ zbuĝytecznoĂci zróĝnicowanej
wbzaleĝnoĂci od rozpatrywanego okresu. Parametr ơ<1 uwzglÚdnia dyskontowanie
uĝytecznoĂci w czasie. Indeks t okreĂla w tym modelu zazwyczaj nie poszczególne
lata, lecz dïuĝsze okresy ĝycia. Przykïadem moĝe byÊ mïode maïĝeñstwo, które najpierw z powodu ograniczenia budĝetowego kupuje maïe mieszkanie. Gdy jednak pojawiajÈ siÚ dzieci, a jednoczeĂnie rosnÈ dochody, decyduje siÚ sprzedaÊ stare mieszkanie
ibkupiÊ wiÚksze. Problem gospodarstwa domowego moĝemy przedstawiÊ nastÚpujÈco:

max U ^C, H h = / t3= 0 b t ^iCt n + ^1 - ih Ht nh n
1

uwzglÚdniajÈc miÚdzyokresowe ograniczenie budĝetowe

b t = c t + rt p t H t + S t
oraz

b t + 1 + ^1 + rt h S t = c t + 1 + rt + 1 p t + 1 H t + 1
z którego wynika:

b t + 1 + ^1 + rt h^b t - c t - rt p t H t h - c t + 1 - rt + 1 p t + 1 H t + 1 = 0
Problem ten, analogicznie jak wyĝej, rozwiÈzujemy za pomocÈ równania Lagrange’a,:

L = / t3= 0 b t ^iCt n + ^1 - ih Ht nh n + m ^b t + 1 + ^1 + rt h^b t - c t - rt p t H t h 1

- c t + 1 - rt + 1 p t + 1 H t + 1h
i otrzymujemy optymalne relacje miÚdzyokresowe:
n-1

H tn - 1 = rt p t ^1 + rt h H t + 1

b
rt + 1 p t + 1

n-1

C tn - 1 = ^1 + rt h C t + 1 b
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oraz Ăródokresowe:

1 = iC n - 1
t
rt p t
n-1
1
= iC t + 1
rt + 1 p t + 1

n-1

^1 - ih H t

n-1

^1 - ih H t + 1

Wynik optymalizacji pokazuje, jak gospodarstwa domowe dokonujÈ optymalnego wyboru miÚdzy oraz Ăródokresowego.

5.6. Model z uwzglÚdnieniem demografii
Na popyt oddziaïujÈ teĝ czynniki fundamentalne, jak demografia oraz migracje.
Demografia przesuwa zagregowanÈ krzywÈ popytu, zwiÚkszajÈc lub zmniejszajÈc
liczbÚ gospodarstw na rynku chÚtnych na zakup mieszkañ. Zbfunkcji proponowanej przez Waldron i Zampolli (2010), rozwiniÚta funkcja popytu na mieszkania,
uwzglÚdniajÈca liczbÚ osób w gospodarstwie domowym {N}, bÚdzie wiÚc wyglÈdaïa
nastÚpujÈco:
{

n
n
U ^C, H, N h = 1 ` i ` C j + ^1 - ih` H j j n .
1-{
N
N

Niniejsze rozszerzenie funkcji uĝytecznoĂci spowoduje, ĝe przy wiÚkszej liczbie
czïonków rodziny bÚdzie wiÚksze zapotrzebowanie na mieszkanie.

5.7. Optymalna alokacja przy obciÚtej linii budĝetowej
We wszystkich wczeĂniej przedstawionych modelach zakïadano, ĝe gospodarstwo
domowe moĝe wziÈÊ dowolny kredyt, pod warunkiem, ĝe ograniczenie budĝetowe
jest przestrzegane. Jednakĝe banki nakïadajÈ pewne restrykcje ostroĝnoĂciowe na
kredytobiorcÚ, przez co dostÚpny kredyt moĝe ulec znacznemu ograniczeniu. Ta
sytuacja dotyczy wszystkich pañstw, jednakĝe w szczególnoĂci gospodarek szybko
rozwijajÈcych siÚ, gdzie zasób mieszkaniowy jest niewielki w stosunku do dochodów i istnieje wielka presja na posiadanie wïasnego mieszkania, sfinansowanego
poprzez kredyt. Formalnie moĝna zaïoĝyÊ, ĝe gospodarstwo domowe moĝe przeznaczyÊ jedynie czÚĂÊ dochodów na spïatÚ kredytu: bHb=bkbbbb, kbD (0, 1). Wbpraktyce
oznacza to obciÚtÈ liniÚ budĝetu i naleĝy rozpatrzyÊ dwa przypadki decyzji konsumenta dotyczÈcych wydatków na mieszkanie.

H *, rpH * # kb
H = * kb , rpH * 2 kb
rp
To oczywiĂcie wpïywa na optymalny popyt na pozostaïe dobra, który ksztaïtuje
siÚ nastÚpujÈco:
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rpH * # kb
C *,
C='
^ 1 - k h b, rpH * 2 kb
Jeĝeli optymalny punkt bÚdzie niedostÚpny przez ograniczenie kredytowe, konsument bÚdzie zmuszony dopasowaÊ swojÈ konsumpcjÚ – bÚdzie konsumowaï mniej
mieszkania ibwiÚcej dóbr pozostaïych niĝ by chciaï. To z kolei prowadzi do nieliniowych skoków popytu, jeĝeli stopy procentowe znacznie spadnÈ, dojdzie do wzrostu
dostÚpnoĂci kredytowej mieszkañ. Jak pokazujÈ dane dla Polski (por. NBP, 2011
oraz aktualny raport NBP), a takĝe analiza przeprowadzona przez Brzoza-BrzezinÚ, Chmielewskiego i NieděwiedziñskÈ (2010) dla pañstw Europy ¥rodkowo-Wschodniej, gospodarstwa domowe z ïatwoĂciÈ zastÚpowaïy wysoko oprocentowane
kredyty krajowe niĝej oprocentowanymi kredytami walutowymi, nie uwzglÚdniajÈc
przy tym wysokiego ryzyka kursowego.

5.8. Wpïyw kanaïu kredytowego na sytuacjÚ na rynku nieruchomoĂci
UwzglÚdniajÈc wczeĂniej omówione modele popytu, przedstawiamy, jak zmiany dochodów, cen, stóp procentowych lub regulacji ostroĝnoĂciowych wpïywajÈ na
popyt. WczeĂniej opisane reakcje konsumenta ïÈczymy w caïoĂÊ i przedstawiamy,
jak takie czynniki, jak stopa procentowa oraz wymogi ostroĝnoĂciowe, wpïywajÈ
na jego decyzje. Sektor finansowy oddziaïuje na sferÚ realnÈ poprzez instrumenty
kredytowe (kanaï kredytowy), ab podstawowym parametrem ksztaïtujÈcym popyt
sektorowy staje siÚ stopa procentowa ibzwiÈzane z niÈ realne i alternatywne koszty
kapitaïu oraz wymogi ostroĝnoĂciowe banku, wbtym udziaï wïasny.
Stopa procentowa zamienia wartoĂÊ kapitaïu, jakim jest mieszkanie, w miesiÚczny strumieñ opïat bÚdÈcy finansowym kosztem wïasnoĂci w postaci spïat
kredytu lub kosztów alternatywnych od wïasnego mieszkania. W konsekwencji
gospodarstwa domowe dokonujÈ wyboru koszyka nabywanych dóbr, kierujÈc siÚ ich
rynkowÈ cenÈ oraz swoimi preferencjami. W przypadku traktowania mieszkania
jako kapitaïu generujÈcego usïugi, cenÈ jest miesiÚczny koszt wïasnoĂci (odsetki
od kredytu lub koszt alternatywny wïasnego kapitaïu) oraz koszty utrzymania
zasobu (rysunek 16).
Zmiana stóp procentowych powoduje ograniczenie konsumpcji poprzez efekty
substytucyjne i dochodowe. Efekty substytucyjne obejmujÈ zarówno wzrost popytu
na substytuty, którymi bÚdzie zasób mieszkañ na wynajem (pominiÚty dla uproszczenia) oraz zmiana struktury konsumpcji w kierunku wzrostu udziaïu innych
dóbr konsumpcyjnych. Efekt dochodowy bÚdzie ograniczaï lub zwiÚkszaï konsumpcjÚ mieszkaniowÈ.
Na decyzjÚ o zakupie mieszkania majÈ wpïyw stopy procentowe oraz wymagany
wkïad wïasny. Juĝ Burnham (1972) przytacza wynik analizy FED, która wykazaïa,
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ĝe podaĝ kredytów hipotecznych jest jednym z najwaĝniejszych czynników, jeĝeli
nie gïównym, wpïywajÈcym na budowÚ mieszkañ. Ta relacja wciÈĝ siÚ utrzymuje
(Aoki i in., 2002; Levin i Pryce, 2009). Bank, poza analizÈ zdolnoĂci kredytowej,
wymaga znacznego wkïadu wïasnego. Empiryczna analiza Jaffe i Rosen (1979)
oraz Stein (1995) pokazuje, ĝe wysokoĂÊ tego wkïadu ma istotny wpïyw na ceny
mieszkañ, jak i na póěniejszÈ decyzjÚ zmiany mieszkania. Ortola-Magne i Rady
(2006) stwierdzajÈ, ĝe wkïad wïasny ma najwiÚksze znaczenie dla mïodych gospodarstw domowych, które kupujÈ pierwsze mieszkanie. Z kolei Rubaszek (2012)
uwzglÚdniï wpïyw restrykcyjnego wymogu kapitaïu wïasnego na dobrobyt gospodarstw domowych w Polsce. Wykazaï, ĝe wyĝszy wymagany wkïad wïasny powoduje
znaczne opóěnienie w zakupie mieszkania, co przekïada siÚ na póěniejsze zamiany
mieszkania oraz prowadzi do zmniejszenia uĝytecznoĂci w cyklu ĝycia. Wymienione prace analizujÈ problem zakupu mieszkania w ujÚciu cyklu ĝycia gospodarstwa
domowego, tu natomiast uwzglÚdniamy ten wymóg w ograniczeniu budĝetowym.

Dostępność mieszkania

Rysunek 16. Oddziaïywanie sektora finansowego

Ścieżka
ekspansji

α2
H1
α1
H2

Dochód gospodarstwa domowego

Konsumpcja innych dóbr

½ródïo: opracowanie wïasne.

W rzeczywistoĂci na popyt mieszkaniowy wpïyw majÈ teĝ inne, nieoparte na
stopie procentowej parametry finansowe, jak wskaěniki ostroĝnoĂciowe czy limity
iloĂciowe stosowane standardowo przez banki oraz dodatkowo w sytuacjach wzrostu ryzyka. Te limity oddziaïujÈ na liniÚ ograniczenia budĝetowego, przesuwajÈc
punkt równowagi w kierunku jeszcze bardziej ograniczajÈcym konsumpcjÚ mieszkañ (rysunek 17). Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe w sytuacji silnych preferencji mieszkaniowych (funkcja uĝytecznoĂci silnie nachylona wbkierunku konsumpcji mieszkaniowej) i ograniczeniach ostroĝnoĂciowych banków, uniemoĝliwiajÈcych osiÈgniÚcie
optimum konsumenta, popyt mieszkaniowy bÚdzie rósï tak, jak dostÚpnoĂÊ kredytowa (rysunek 18). W warunkach nieodciÚtej linii budĝetowej wzrost dochodów
przekïada siÚ bezpoĂrednio na popyt na mieszkanie. Jednak w przypadku odciÚtej
linii budĝetowej, konsument jest w punkcie suboptymalnym i wzrost dochodu po-
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woduje skokowy wzrost popytu na mieszkanie, co generuje szoki popytowe. Konsument nie tylko przeznacza ten dodatkowy dochód, ale ma teĝ moĝliwoĂÊ poĂwiÚciÊ
wiÚcej konsumpcji pozostaïych dóbr, ĝeby wydaÊ wiÚcej na mieszkanie.
Zjawisko to tïumaczy, obserwowany przez wiele lat na rynku polskim, fenomen
podÈĝania akcji kredytowej za zagregowanÈ dostÚpnoĂciÈ kredytowÈ oraz kredytowÈ dostÚpnoĂciÈ mieszkania (por. aszek, Augustyniak i Widïak, 2009 oraz NBP,
2012). Wzrost popytu powoduje gïównie efekty cenowe, poniewaĝ w krótkim okresie podaĝ mieszkañ jest sztywna. Jeĝeli wraz ze wzrostem cen mieszkañ banki bÚdÈ
luzowaÊ ograniczenia kredytowe, popyt mieszkaniowy moĝe pozostaÊ na stabilnym
poziomie lub nawet rosnÈÊ tak dïugo, aĝ osiÈgnie punkt równowagi konsumenta (konsument wybierze alokacjÚ C zamiast B, rysunek 19). Podobnie bÚdzie ze
wzrostem stóp procentowych, które w tym wypadku oddziaïujÈ tak samo jak ceny
mieszkañ, zwiÚkszajÈc koszt usïugi mieszkaniowej.
Opisane zaleĝnoĂci dotyczÈ nabywców nowych mieszkañ, którzy wzrost cen
mieszkania odczujÈ poprzez wzrost potrzebnej gotówki oraz kredytu, którym to
mieszkanie finansujÈ. W przypadku nabywców juĝ posiadajÈcych mieszkanie, dalszy wzrost cen na rynku powinien skïoniÊ ich, poprzez efekt substytucyjny, do próby monetyzacji przyrostu wartoĂci i jego zamiany na mniejsze mieszkanie o niĝszej
cenie, co poprzez wzrost podaĝy powinno poprawiaÊ sytuacjÚ na rynku. Czynnikiem ograniczajÈcym to zjawisko bÚdÈ wysokie na tym rynku koszty transakcyjne33
ib przyzwyczajenia. Zazwyczaj wïaĂciciel mieszkania zgodzi siÚ na zamianÚ, jeĝeli
dodatkowy zysk lub uĝytecznoĂÊ pïynÈca z nowego mieszkania znacznie przekroczy
wymienione koszty.
Jednak nawet bardzo wysokie wzrosty cen nie muszÈ prowadziÊ do zjawiska
wyprzedaĝy mieszkañ. Zmiana wartoĂci mieszkania i zwiÈzanej z tym bieĝÈcej konsumpcji moĝe spowodowaÊ zmianÚ preferencji konsumenta w kierunku mieszkania,
przy przejĂciu na jej wyĝszy poziom dochodu i utrzymanie popytu mieszkaniowego na dotychczasowym poziomie (nie sprzeda droĝszego mieszkania). Zmiana
preferencji musi nastÈpiÊ w taki sposób, aby efekt substytucyjny wzrostu ceny
mieszkania (zmniejszy konsumpcjÚ mieszkania, a zwiÚkszy inne dobra) zostaï
zrównowaĝony efektem dochodowym (wzrósï mu dochód, wiÚc konsumuje droĝsze
mieszkanie, rysunek 20). W Polsce w okresie boomu wzrósï wolumen transakcji na
rynku wtórnym, moĝna wiÚc przypuszczaÊ, ĝe obserwowaliĂmy na rynku obydwa
typy zachowañ.
33

Zamiana mieszkania wiÈĝe siÚ z kosztami – zarówno poĂrednimi i bezpoĂrednimi monetarnymi,
jak i moralnymi. Koszty monetarne mogÈ wynosiÊ do 15% ceny mieszkania, a na nie skïadajÈ
siÚ koszty transakcyjne wynikajÈce z róĝnych opïat. Ponadto podczas przeprowadzki moĝe dojĂÊ
koszt wynajmu mieszkania na czas remontu poprzedniego mieszkania. Do poĂrednich kosztów
moĝna zaliczyÊ koszty powstaïe podczas remontu, które mogÈ byÊ stracone, poniewaĝ nowy wïaĂciciel moĝe mieÊ caïkiem inny gust i chcieÊ remontowaÊ mieszkanie inaczej. Ponadto dochodzÈ
koszty niemonetarne, wynikajÈce z przyzwyczajenia do sÈsiadów i miejsca zamieszkania.
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Rysunek 17. WysokoĂÊ kredytu
ibpopyt na mieszkania w warunkach
swobodnego wyboru konsumenta
ibregulacji ostroĝnoĂciowych banków
Linia budżetu

Rysunek 18. ¥cieĝka ekspansji
konsumenta w warunkach
ograniczeñ ostroĝnoĂciowych
banków
H

H
Krzywa użyteczności

A
Odcięta linia budżetu
B

C

C

Rysunek 19. Kredyt i popyt
mieszkaniowy w warunkach wzrostu
stóp procentowych i liberalizacji
ograniczeñ ostroĝnoĂciowych banków

H

Rysunek 20. Kredyt i popyt
mieszkaniowy w warunkach
wzrostu cen mieszkañ
i oddziaïywaniu efektu
majÈtkowego
H
H1

A
B’

H0
B

C

C

½ródïo: opracowanie wïasne.

5.9. PrzejĂcie z popytu indywidualnego do popytu na zasób
AgregujÈc zachowania pojedynczych konsumentów, otrzymujemy funkcjÚ popytu na mieszkania (obiekty), która przy danej cenie bÚdzie odwrotnie proporcjonalna
do stopy procentowej. MnoĝÈc popyt indywidualnego gospodarstwa domowego Ht*b
na mieszkanie przez liczbÚ gospodarstw w gospodarce N, otrzymujemy zagregowany popyt na zasób mieszkañ: Dt=Ht*Nt. W równowadze dïugookresowej, liczba
mieszkañ poĝÈdanych bÚdzie identyczna z dïugookresowÈ wielkoĂciÈ zasobu mieszkaniowego, zwanego St.
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5.10. Strona podaĝy i dopasowanie ceny
Po omówieniu strony popytowej, analizujemy poziom zasobu, stronÚ podaĝowÈ
oraz reakcjÚ cen na zmianÚ popytu. Zasób mieszkañ St (liczba) dostÚpnych ibzamieszkaïych na rynku skïada siÚ ze zdeprecjowanego zasobu z poprzedniego okresu (dbto
deprecjacja zasobu), który odtwarzany jest poprzez budowÚ nowych mieszkañ It
(por. Sommervoll i in., 2010):
St = St–1(1 – d) + It
W przypadku równowagi produkcja nowych mieszkañ równa siÚ deprecjacji,
wiÚc zasób pozostaje ten sam. Ponadto, zasób St równa siÚ popytowi na zasób Dt.
Natomiast, jeĝeli zbwczeĂniej omówionych powodów popyt na zasób wzroĂnie ibprzewyĝszy podaĝ zasobu, ceny zaczynajÈ rosnÈÊ. Zmiana ceny mieszkañ wynika zbniedopasowania podaĝy do popytu. W uproszczeniu moĝna ten proces opisaÊ nastÚpujÈcym wzorem (por. Tse, Ho i Ganesan, 1999):
6Pt = r(Dt – St),
gdzie r oznacza elastycznoĂÊ reakcji ceny na niedopasowania (moĝe byÊ niesymetryczne wbdóï i w górÚ).
Wzrost cen powoduje, ĝe deweloperzy zaczynajÈ zwiÚkszaÊ produkcjÚ mieszkañ.
Bardzo waĝnÈ rolÚ dla cen odgrywa fakt, ĝe szok popytowy dotyczy caïego zasobu,
zaĂ nowa produkcja zazwyczaj dotyczy tylko jego marginalnej czÚĂci. RelacjÚ pomiÚdzy budowÈ nowych mieszkañ a zasobem moĝemy okreĂliÊ parametrem kb=bIt/St,
który przyjmuje zazwyczaj wartoĂci rzÚdu kilku procent. Mnoĝnik ten, zwany fundamentalnym, powoduje, ĝe nawet maïa zmiana popytu na zasób generuje szokowy
skok popytu na produkcjÚ nowych mieszkañ. To przynosi skokowy wzrost cen oraz
motywuje deweloperów do zwiÚkszania produkcji.
Deweloperzy czÚsto ekstrapolujÈ historyczne wzrosty cen, zakïadajÈc, ĝe jeĝeli
ceny rosnÈ w roku obecnym, to teĝ bÚdÈ rosïy w przyszïoĂci. Funkcja produkcji
zaleĝy od poprzednich wzrostów cen oraz wzrostów kosztów produkcji. Deweloper
zazwyczaj wystawia na sprzedaĝ kontrakt na mieszkanie, gdy jest ono w budowie
od dwóch lat, i za okoïo dwa lata zostanie oddane do uĝytku. W momentach bardzo duĝego popytu oraz silnego wzrostu cen, sprzedawane sÈ nawet kontrakty na
wïaĂnie rozpoczÚte inwestycje, tzw. dziury w ziemi. Modyfikujemy funkcjÚ produkcji mieszkañ, zaproponowanÈ przez Tse, Ho i Ganesan (1999), dopasowujÈc jÈ do
empirycznych obserwacji. Produkcja mieszkañ skïada siÚ z produkcji deweloperskiej, w tym z czÚĂci autonomicznej34 oraz zaleĝnej od opóěnionej zmiany cen (6pt)
ibopóěnionych kosztów budowy Ct:
34

Przy duĝych, staïych kosztach, deweloper buduje czÚĂÊ mieszkañ na zapas, nie uwzglÚdniajÈc
bieĝÈcych cen oraz zmiennych kosztów. ProdukcjÚ takÈ nazywamy autonomicznÈ.
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It = _0 + _16pt–2 + _26pt–1 – _3Ct–2
ÈczÈc liczbÚ nowo budowanych mieszkañ przez deweloperów, z wczeĂniej omówionym zasobem mieszkañ na rynku, otrzymujemy:
St = S0 + _16pt–2 + _26pt–1 – _3Ct–2
Ten prosty model tïumaczy powstawanie cykli na rynku. Zaïóĝmy, ĝe stopy procentowe spadajÈ, co przy ograniczonej linii budĝetowej powoduje skokowy wzrost
popytu na mieszkania. MalejÈce stopy procentowe bÚdÈ wiÚc stymulowaÊ przepïyw
kapitaïu z rachunków bankowych do sektora mieszkañ wïasnoĂciowych (Owner
Occuped Housing – OOH). Empiryczne potwierdzenie tych zjawisk przedstawili
Levin i Pryce (2009). Przy krótkookresowo sztywnej podaĝy ceny zaczynajÈbszybko
rosnÈÊ. Deweloperzy obserwujÈ wzrost cen, kalkulujÈ potencjalne zyski i rozpoczynajÈ budowÚ kolejnych mieszkañ. Po okoïo dwóch latach wstawiajÈ kontrakty na
rynek. Poniewaĝ nie sÈ w stanie dokïadnie oszacowaÊ przyszïego popytu oraz nie
wiedzÈ dokïadnie, ile mieszkañ buduje konkurencja, w pewnym momencie budujÈ
za duĝo mieszkañ. W chwili kiedy podaĝ istotnie przekracza popyt, ceny zaczynajÈ
spadaÊ i zaczyna siÚ spadkowa faza cyklu. Deweloperzy obserwujÈ, ĝe mieszkania
sÈ coraz wolniej sprzedawane, a ponadto przy spadajÈcych cenach i zazwyczaj rosnÈcych kosztach spada ich marĝa. Deweloperzy spowalniajÈ produkcjÚ nowych
mieszkañ, dopóki ceny nie zacznÈ znów rosnÈÊ i zacznie siÚ nowy cykl.
Sïowa kluczowe: modelowanie rynku nieruchomoĂci, sektor deweloperski, cyklicznoĂÊ
rynku nieruchomoĂci.

Abstract
This article presents the modelling of the real estate sector. First, housing
is presented as a consumption and investment good and it is explained how the
various functions that it serves affect housing demand. The supply side, thus the
housing developer economics are presented in detail in the subsequent part. The
analysis of the determinants of house prices in 17 regional cities helps to understand why house prices rose during the recent boom. The next section describes
housing cycles, their evolution and how they can be modeled. In order to understand the occurrence of housing cycles one needs to understand the decisions of
housing buyers and their interaction with housing producers, which is explained
in the last section of this part.
Key words: real estate market modeling, real estate development sector, real estate
market cyclicality.
268

