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Wstęp
Problematyka nieruchomości mieszkaniowych przez wiele lat była 

poza głównym nurtem badań nauk ekonomicznych. Ostatni globalny 
kryzys finansowy nadał mieszkalnictwu należne miejsce w ekonomii. Ten 
obszar badań naukowych stał się ważny, tak w wymiarze naukowym, jak 
i praktycznym. W ten nurt wzmożonego zainteresowania szeroko pojętym 
mieszkalnictwem wpisuje się problem racjonalizacji polityki mieszka-
niowej, zwłaszcza w kwestii preferencji co do form władania tymi nieru-
chomościami, a ściślej – zakupu mieszkania na własność czy jego najmu. 
Wokół tego tematu narosło szereg mitów i emocji, często bez meryto-
rycznego uzasadnienia. Jest to niewątpliwie problem złożony, na który 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast jako naukowcy i praktycy 
jesteśmy zobligowani do poszukiwania racjonalnych rozwiązań systemo-
wych, a także doskonalenia przesłanek decyzji w zakresie wyboru formy 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Problem racjonalizacji form władania nieruchomościami mieszkanio-
wymi nie był dotąd przedmiotem zainteresowań, także rodzimych eko-
nomistów. Możemy raczej mówić o pewnej luce w teorii i w badaniach 
stosowanych. Nadszedł zatem czas, by podjąć konstruktywną dyskusję 
i zapoczątkować twórczy proces rozwoju wiedzy i społecznej debaty 
w zakresie zarówno prawa własności, jak i prawa najmu jako alternatyw-
nych form władania nieruchomościami mieszkaniowymi.

Podstawową tezą artykułu jest twierdzenie, iż warunkiem zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych i, tym samym, rozwoju społeczno-gospodarczego 
naszego państwa jest wspieranie mieszkalnictwa czynszowego i zapew-
nienie dostępności mieszkań, o odpowiednim standardzie, dla wszystkich 
grup obywateli.

Uczestnicząc w tej dyskusji, nie pretenduję oczywiście do formułowania 
rozstrzygnięć. Wyrażam natomiast pogląd, iż każda rzetelna opinia w tej 
trudnej sprawie nie jest bez znaczenia na drodze poszukiwań racjonalnych 
rozwiązań tego ważnego problemu.
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Dla zachowania poprawności metodycznej uczestniczenia w przedmio-
towej dyskusji konieczne jest moim zdaniem rozważenie problemu na kan-
wie fundamentalnych zasad ekonomiki mieszkalnictwa i współczesnych 
doświadczeń rynku nieruchomości. Kwestie te zostaną zaledwie zasygna-
lizowane, na miarę możliwości i potrzeb merytorycznych tego artykułu.

1. Co ważnego i nowego w mieszkalnictwie?
Mieszkanie jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Nikt tej tezy 

nie kwestionuje, wręcz znajduje ona potwierdzenie w licznych porozumie-
niach międzynarodowych uznanych również przez Polskę. „Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka” ONZ uchwalona w 1948 r. (art. 25 ust. 1) 
stanowi, że każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej 
opiekę zdrowotną i dobrobyt jemu i rodzinie, a także dach nad głową. 
„Europejska Karta Społeczna” (2005 r.) również zobowiązuje państwa do 
zapewnienia człowiekowi prawa do mieszkania. Jest to niekwestionowany 
paradygmat społeczeństwa gospodarującego. Funkcje mieszkania i rola 
mieszkalnictwa w kształtowaniu wielu sfer gospodarczych, a ostatecznie 
rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, potwierdza istotność pro-
blemu i potrzebę profesjonalnych, wymagających holistycznego podejścia, 
rozwiązań.

Mieszkanie jest więc przede wszystkim trwałym dobrem konsumpcyj-
nym, a także dobrem inwestycyjnym. Mieszkanie jest zarazem dobrem 
pierwszej potrzeby, niekiedy elitarnej konsumpcji, kapitałem generującym 
liczne usługi, aktywem generującym dochód, zabezpieczającym zobowią-
zania finansowe, kształtującym rynek lokalny i powiązanym z zagospo-
darowaniem przestrzeni, z terenami budowlanymi itp. Mieszkanie jest 
zarazem dobrem heterogenicznym i o jego wartości decyduje jednocześnie 
szereg cech o charakterze jakościowym i ilościowym, bieżącym czy też 
długookresowym. Dodatkowo transakcje na rynku mieszkaniowym są 
indywidualne, niepowtarzalne. Polityka mieszkaniowa powiązana jest 
zaś interesami z instytucjami finansowymi, deweloperami i politykami 
zabiegającymi o głosy wyborców. Rynek nieruchomości mieszkaniowych, 
jako rynek niedoskonały, charakteryzuje się asymetrią informacyjną, 
cyklicznością rozwoju, zbiorowymi reakcjami uczestników rynku, efek-
tami mnożnikowymi, zachowaniami spekulacyjnymi itd. Rynek mieszka-
niowy, pomimo oddziaływania czynników o charakterze ogólnokrajowym 
i międzynarodowym, ma z natury rzeczy charakter lokalny i tak należy 
go badać. Rynek ten powiązany jest z sektorem usług finansowych i spe-
cjalistycznych, z rynkiem pracy przez szerokie usługi, produkcję budow-
laną i eksploatację zasobów, rynkiem kapitałowym i budownictwem. 
System finansowy, jego instytucje i stosowane instrumenty finansowe, 
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wobec ich roli w kształtowaniu podaży i popytu mieszkań, mogą stać się 
przyczyną napięć i zmienności na rynku nieruchomości mieszkaniowych, 
czego doświadczamy w ostatnich latach. Słowem, sektor mieszkaniowy 
ma zasadniczy i wielokierunkowy wpływ na poziom życia obywateli, 
a także na dynamikę rozwoju gospodarczego kraju. Nasuwa się pytanie, 
dlaczego brakuje dostatecznego rozumienia tej oczywistej prawidłowości 
ekonomicznej przez decydentów?

Powyższe cechy mieszkalnictwa i zakres jego powiązań z wieloma sek-
torami gospodarki zaledwie sygnalizują problem specyficzności i złożono-
ści tej sfery działalności. Oznacza to, iż wszelkie badania sektora mieszkal-
nictwa wymagają podejścia holistycznego. Ma to dla badacza daleko idące 
reperkusje, albowiem wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia 
i znajomości, adekwatnych do podejmowanego problemu, metod badaw-
czych [Kucharska-Stasiak, 2016]. Wyrażam pogląd, iż poszukiwanie roz-
wiązań leży w naszych kompetencjach, choć, co już podkreślałam, wymaga 
dogłębnej wiedzy, zwłaszcza zrozumienia współczesnych procesów doko-
nujących się na rynku nieruchomości mieszkaniowych w naszym kraju.

Jakie są zatem doświadczenia mieszkalnictwa w Polsce w ostat-
nich latach? Oto niektóre z zaobserwowanych prawidłowości na rynku 
mieszkaniowym.

Współcześnie w Polsce obserwuje się przyrost wartości zasobu miesz-
kaniowego. Szacuje się, iż na koniec 2015 r. wartość majątku mieszkanio-
wego wyniosła ok. 3,1 bln zł [Raport o sytuacji…, 2016]. Szacowany majątek 
nieruchomości mieszkaniowych w tymże roku to 173% PKB, choć jego 
dynamika była niższa niż dynamika PKB o 1,5 p.p.

Z ekonomicznego punktu widzenia ważny jest poziom wydatków 
na mieszkanie statystycznego gospodarstwa domowego. I tak szacuje się, 
że wydatki na utrzymanie mieszkania to od 15–35% wydatków ogółem, 
co przekłada się wprost na popyt dóbr i usług w gospodarce [Łaszek, 
2015]. Wydatki związane z finansowaniem mieszkania kredytem obciążają 
dodatkowo budżet rodziny o dalsze 25–35%. Zatem budżet gospodarstwa 
domowego może być, w znacznej mierze, absorbowany przez wydatki 
mieszkaniowe. Skutkuje to wysoką społeczną wrażliwością sektora, która 
szczególnie uwidacznia się w sytuacji szokowych zmian, zwłaszcza na ryn-
kach finansowych, które zazwyczaj wynikają z oczekiwań efektywnościo-
wych sektora bankowego.

Po roku 2000 stopniowo poprawia się sytuacja mieszkaniowa w Pol-
sce mierzona liczbą mieszkań na 1000 ludności, przeciętną liczbą osób 
w mieszkaniu i przeciętną powierzchnią użytkową per capita [Raport o sytu-
acji…, 2016, s. 14]. Było to wynikiem budowy nowych mieszkań, remontów 
posiadanych zasobów, procesami demograficznymi, w tym związanymi 
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z emigrację zagraniczną. Akcja kredytowa banków w zakresie finansowa-
nia mieszkań w latach 2014–2015 była dość ostrożna i stabilna, bez napięć 
kredytowych. Sektor bankowy w 2015 r. zareagował na zaostrzenie polityki 
nadzorczej, ryzyko wprowadzenia podatku bankowego i prace nad tzw. 
ustawą frankową. Z Raportu NBP wynika, że ceny ofertowe i transak-
cyjne m2 powierzchni mieszkań, w ostatnich latach, na lokalnych rynkach 
pierwotnych i wtórnych, były dość stabilne. Preferowane na rynku były 
mieszkania o relatywnie małym metrażu, co przekładało się na wyższą ich 
cenę jednostkową. Zaobserwowano wyraźny wzrost popytu na mieszka-
nia, co było wynikiem, w szczególności, wzrostu wynagrodzeń, niskiego 
poziomu stóp procentowych, realizacji programu subsydiów „Mieszkanie 
dla Młodych”. Rok 2015 zapowiadał znaczący wzrost podaży mieszkań, 
bowiem rozpoczęto o blisko 14% więcej niż w roku 2014 nowych projektów 
i wydano ponad 20% więcej nowych pozwoleń na budowę mieszkań niż 
w roku poprzednim.

W Polsce w strukturze własnościowej mieszkań dominują, jak już sygna-
lizowano, mieszkania zamieszkałe przez właścicieli. Według danych GUS 
stanowiły one ok. 83,5% w roku 2014. Stan taki jest w pewnej mierze wyni-
kiem przeprowadzonego w okresie transformacji procesu uwłaszczenia 
mieszkań. Uwłaszczenie stosunkowo ubogich ludzi z mieszkań publicznych 
nie zatrzymało jednak procesu dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych.

Odnotowano również w 2015 r. wzrost średnich stawek najmu mieszkań 
o ok. 5%. Najwyższe stawki za m2 powierzchni mieszkania były w War-
szawie, średnio na poziomie 45 zł, w Krakowie – ponad 34 zł, Gdańsku – 
ok. 34 zł, Poznaniu i Wrocławiu – ok. 31 zł. Znamiennym wskaźnikiem 
charakteryzującym rynek mieszkań jest relacja cen mieszkań do prze-
ciętnych dochodów, która w roku 2015 kształtowała się w granicach od 
3,5% do 5,8%, osiągając tym samym poziom podobny jak z okresu przed 
kryzysem [Raport o sytuacji…, 2016, s. 14]. Ten kierunek zmian może trwać 
w najbliższym czasie, wobec utrzymujących się niższych stóp zwrotu 
na rynku kapitałowym.

Zarysowane kierunki rozwoju mieszkalnictwa są dość optymistyczne 
i, jak się wydaje, rokują pozytywnie na przyszłość. Na czym zatem polegają 
problemy mieszkalnictwa w Polsce?

Otóż podstawową sprawą jest przeludnienie mieszkań w Polsce, tak 
w odniesieniu do populacji ogółem, jak i gospodarstw o niższych docho-
dach. Z informacji Komisji Europejskiej z 2013 r. wynika, iż prawie 45% 
osób mieszka w przeludnionych mieszkaniach. Wskaźnik ten dla Unii Euro-
pejskiej przekracza nieco 17%, zaś w Belgii jest ponad 20-krotnie niższy niż 
w Polsce [Salamon, Musioł-Więcłowicz, 2015, s. 55]. Główna przyczyna tego 
stanu rzeczy tkwi w znaczącym udziale mieszkań o niewielkiej powierzchni. 
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Badania ankietowe prowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej 
dowiodły, iż brak mieszkania i perspektyw na rozwiązanie problemu zgła-
szało w 2013 r. prawie 53% ankietowanych [Opinia o problemach…, 2013]. 
Z kolei z badań przeprowadzonych przez Fundację Habitat for Humanity 
Poland w 2015 r. deficyt mieszkań w Polsce wynosi ok. 600 tys. [Badania 
na temat…, 2013]. Zatem w Polsce problemem jest ciągle deficyt mieszkań 
powiązany z ich niedostateczną dostępnością i przeludnieniem.

Przedłożona przez poprzedni rząd Polski „Strategia Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020” trafnie diagnozuje rodzimą sytuację w mieszkalnictwie: 
„(…) w Polsce problemem jest mała dostępność mieszkań (zwłaszcza 
mieszkań na wynajem) w ośrodkach generujących miejsca pracy. Problem 
ten jest spowodowany między innymi niską skłonnością do inwestowania 
na wynajem, ze względu na wysokie ryzyko wiązane z regulacjami doty-
czącymi ochrony praw lokatorów. Taki stan rzeczy jest czynnikiem zmniej-
szającym skłonność do migracji wewnętrznych. (…) opóźnienie wieku 
usamodzielnienia się młodych ludzi (…) Osoby najuboższe, a także osoby 
znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej (ze względu np. na wiek, 
niepełnosprawność, sytuację rodzinną) mają problem z samodzielnym 
zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych na akceptowanym poziomie” 
[uchwała, 2013].

Dotąd jednak rządy RP, pomimo dość dobrego rozpoznania proble-
mów mieszkalnictwa, nie były dostatecznie konsekwentne w realizacji 
zobowiązań ustawowych, działają dorywczo, preferują cele gospodarcze, 
stymulują popyt na nowe mieszkania, preferencje podatkowe dla dużych 
podmiotów i zamożnych nabywców mieszkań przed wsparciem na rzecz 
zwiększenia dostępności mieszkań dla tej części społeczeństwa, która nie 
jest w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych na warunkach rynkowych.

Podejmowane były próby ożywienia rynku mieszkań pod wynajem. 
Początkowo rząd wspierał podatkową ulgą inwestorów nabywających 
mieszkania pod wynajem. Po rezygnacji z tej formuły zaczęto wspierać 
powstawanie Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS). Państwo 
wspierało rozwój TBS, umożliwiając skorzystanie z nisko oprocentowa-
nego kredytu na budowę lokali mieszkaniowych. Później zaangażowało 
się w programy kredytowe „Rodzina na Swoim” i „Mieszkanie dla Mło-
dych”. Pod koniec kadencji poprzedniego rządu próbowano wrócić do 
programu TBS.

Ważne i pilne jest, uwzględniwszy również doświadczenia rynków 
międzynarodowych, wdrożenie efektywnych form podaży mieszkań 
na wynajem, z jednej strony poprzez eliminowanie ryzyka inwestowa-
nia w prywatne budownictwo mieszkań na wynajem, a z drugiej strony, 
z aktywnym i transparentnym włączeniem państwa (instytucjonalnie 
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i instrumentalnie) w proces pomocy mniej zamożnej części społeczeństwa 
w dostępie do najmu mieszkań o umiarkowanych czynszach. Powyższa 
teza nie jest odkrywcza, lecz jest kolejnym głosem za potrzebą stanowczych 
i konsekwentnych działań, a nie pozornych, na rzecz ludzi i rodzin, które 
z powodu warunków materialnych nie mają dostępu do rynku miesz-
kań, nie mogą zrealizować podstawowego prawa do mieszkania. Proble-
mem na dzisiaj jest natomiast staranne przygotowanie programu pomocy 
i rzetelne monitorowanie jego skuteczności. To zasadnicza sprawa, którą 
przy wiedzy, doświadczeniu naukowców i praktyków można przygoto-
wać z najwyższą starannością. Złożony mechanizm rynku nieruchomości 
mieszkaniowych nie powinien być domeną polityków, lecz profesjonali-
stów, których potencjał nie jest dotąd wykorzystany.

2. Cechy rynku najmu mieszkań
Mieszkania na własność, prócz funkcji konsumpcyjnych, są dla większo-

ści osób rodzajem majątku, inwestycji, a także lokatą oszczędności. Najem 
jako alternatywna forma władania nieruchomościami mieszkaniowymi 
rozdziela funkcję konsumpcyjną i funkcję inwestycyjną; dla właściciela 
jest dobrem inwestycyjnym, a najemcy zapewnia użyteczność.

Nieprzerwanie trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 
uzasadnia, moim zdaniem, potrzebę korekty polityki mieszkaniowej 
w kierunku wspierania budownictwa na wynajem. Krajowy rynek najmu 
w Polsce należy do najmniej rozwiniętych w UE, co oczywiście nie jest 
argumentem zasadniczym rozwoju tej formy władania mieszkaniami, lecz 
sygnałem i nauką płynącą z rodzimych doświadczeń. Należy wykorzystać 
wiedzę rodzimych profesjonalistów, a także wyniki badań i doświadczeń 
międzynarodowych rynków najmu, zwłaszcza w zamożnych krajach UE, 
do grupy których przecież pretendujemy. Szczególnie istotne jest pytanie 
o czynniki determinujące rozwój rynku na wynajem1.

Dostępność najmu mieszkań w krajach strefy euro jest istotnie zróż-
nicowana. I tak w 2013 r. w Niemczech około 47% gospodarstw domo-
wych było najemcami. Dla porównania wskaźnik ten dla Austrii wyniósł 
42%, Francji – 38%, a w Grecji i Hiszpanii niewiele ponad 20% [Eurostat]. 
Z analizy struktury podaży mieszkań na wynajem wynika, „że średnio 
w krajach strefy euro dwie trzecie lokatorów płaci czynsz rynkowy, a jedna 

1 Zgodnie z definicją Eurostatu przez rynek najmu należy rozumieć wszystkie (…) lokale 
mieszkalne, które nie są użytkowane przez ich właścicieli. Najemcy mogą przy tym płacić 
czynsz rynkowy, czynsz subsydiowany i niższy od rynkowego (np. mieszkania komunalne, 
akademiki) lub użytkować lokal za darmo (np. mieszkania pracownicze). W tym sensie 
pojęcie najmu mieszkań obejmuje różne formy mieszkalnictwa społecznego (np. mieszka-
nia komunalne, socjalne, TBS-y) ale z wyłączeniem spółdzielczych lokali własnościowych 
[Czerniak, Rubaszek, 2016].
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trzecia z nich płaci preferencyjny czynsz lub w ogóle nie musi płacić za 
użytkowanie nieruchomości. (…) Pod tym względem wyjątek stanowią 
tylko Finlandia i Portugalia, gdzie więcej lokatorów płaci czynsz niższy od 
rynkowego (odpowiednio 16% i 15% wszystkich gospodarstw domowych 
wobec 11% płacących za wynajem stawkę rynkową). To rezultat wysokiej 
dostępności mieszkań socjalnych i wysokich subsydiów dla najemców 
w obu krajach” [Czerniak, Rubaszek, 2016, s. 10].

W drugiej dekadzie XXI wieku podejmowane były profesjonalne 
badania nad identyfikacją czynników kształtujących strukturę własno-
ściową rynku mieszkaniowego w krajach strefy euro. „Zgodnie z wyni-
kami dotychczasowych badań [Andrews, Coldera Sanchez, 2011; Cuerpo 
i inni, 2014] na udział mieszkań własnościowych i mieszkań na wynajem 
w gospodarce wpływ mają przede wszystkim czynniki demograficzne oraz 
instytucjonalne, związane głównie z prowadzoną w danym kraju polityką 
mieszkaniową, a także wartość symboliczna przypisywana mieszkaniu 
własnościowemu” [Czerniak, Rubaszek, 2016, s. 12].

Wśród czynników demograficznych, jak wynika z badań empirycznych 
z 2011 r., dominuje struktura wiekowa społeczeństwa [Andrews, Coldera 
Sanchez, 2011]. Starsze społeczeństwo cechuje niższy udział mieszkań 
na wynajem, albowiem wraz z wiekiem rośnie skłonność do posiadania 
mieszkania na własność. Istotnej wagi czynnikiem demograficznym jest 
liczba imigrantów w strukturze ludności. Imigranci, z uwagi na większą 
mobilność, niższe dochody, ograniczone prawo dziedziczenia własności, 
mają relatywnie większą skłonność do najmu mieszkania.

Dynamika rynku najmu jest powiązana z rozwiązaniami natury instytu-
cjonalnej, które z kolei są pochodną realizowanej polityki mieszkaniowej, 
w szczególności organizacji systemu mieszkalnictwa oraz instrumentów 
regulujących jego funkcjonowanie. Najogólniej można do nich zaliczyć: 
narzędzia regulujące finansową dostępność mieszkań, opłaty skarbowe 
i ubezpieczeniowe, podatki od czynszu czy sprzedaży mieszkań, poda-
tek kapitałowy, podatek od nieruchomości, instrumenty prawne chro-
niące prawo własności, zasady windykacji wierzytelności kredytowych, 
warunki ogłoszenia upadłości, ustawowe regulowanie wysokości czyn-
szu, koszty transakcyjne obrotu nieruchomościami, gwarancje rządowe 
na spłatę kredytów hipotecznych, zasady ewentualnej sekurytyzacji ryzyka 
bankowego, subsydia dla prywatnych właścicieli wynajmowanych miesz-
kań, granty na zakup mieszkania. Nie bez znaczenia w kształtowaniu 
rynku nieruchomości mieszkaniowych jest relacja ceny nieruchomości 
i czynszu najmu. W tym zakresie wypracowane są różne warianty regu-
lacji wysokości czynszu oraz relacji pomiędzy najemcą i najmującym. 
Z badań przeprowadzonych przez Cuerpo i innych ekonomistów w 2014 r. 
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[Cuerpo i inni, 2014] wynika, iż w odniesieniu do wysokości czynszu, 
zwłaszcza w zakresie czynszu za najem mieszkania niższego od rynko-
wego, stosuje się restrykcyjne ustawodawstwo w krajach skandynawskich, 
Niemczech, Holandii, Belgii i Włoszech. Generalnie zachowane być muszą 
rozsądne relacje w strukturze mieszkań na wynajem, to jest mieszkań pry-
watnych o czynszu rynkowym, mieszkań po cenach subsydiowanych, czy 
mieszkań socjalnych, by nie spowodować ograniczenia podaży mieszkań 
prywatnych, dzięki inwestycjom mieszkaniowym. Niebezpieczeństwo 
wyparcia z rynku mieszkań na własność może mieć bardzo negatywne 
skutki ogólnogospodarcze.

Wśród twardych, głównie o charakterze finansowym, determinant roz-
woju rynku nieruchomości na wynajem wyróżnia się czynniki kulturowe 
danej społeczności. Podzielam pogląd, iż „wybór formy użytkowania 
mieszkania jest nie tylko manifestacją statusu finansowego powiązanego 
z zatrudnieniem, ale także przyczynia się, jako symboliczny akt konsumpcji 
z przypisanymi jej estetycznymi i moralnymi wartościami, do podziału 
jednostek na te odnoszące sukcesy i te wybrakowane” [Czerniak, Rubaszek, 
2016, s. 12]. W wielu krajach Europy mieszkania na własność są wartością 
symboliczną, są wyrazem tożsamości człowieka sukcesu.

A. Czerniak i M. Rubaszek, w ramach prac Instytutu Ekonomicznego 
NBP, przeprowadzili w 2016 r. estymację szeregu modeli ekonometrycz-
nych, gdzie zmienną objaśnianą był udział mieszkań na wynajem w relacji 
do licznych zmiennych objaśniających. Wyniki przeprowadzonych badań 
ekonometrycznych dowodzą, iż podstawowymi determinantami wielkości 
rynku najmu jest udział imigrantów w społeczności, udział osób młodych 
oraz faza cyklu koniunkturalnego (zachowanie antycykliczne). „Wyższej 
dostępności mieszkań na wynajem sprzyjają ponadto następujące czyn-
niki instytucjonalne: (1) wyższa restrykcyjność regulacji ustalania czynszu 
przez wynajmującego (…); (2) wysokie obciążenia podatkowe właścicieli 
nieruchomości; (3) duża dostępność subsydiów dla najemców; (4) wysoki 
stopień rozwoju rynku finansowego (…); (5) duża dostępność kredytów 
hipotecznych o stałej stopie procentowej” [Czerniak, Rubaszek, 2016, s. 23].

Powyższe uwagi i wyniki badań rynku najmu wybranych krajów euro-
pejskich potwierdzają złożoność problemu racjonalnego kształtowania 
struktury rynku nieruchomości mieszkaniowych. Oznacza to zarazem, iż 
przygotowanie nowego programu mieszkalnictwa jest trudnym i odpowie-
dzialnym zadaniem. Wymaga bowiem rzetelnej interdyscyplinarnej wie-
dzy, umiejętności badawczych, znajomości dostępnych narzędzi analitycz-
nych i prognostycznych oraz szerokiej dyskusji profesjonalnej i społecznej.

W roku 2016 obecny rząd podjął kwestię zwiększenia dostępności miesz-
kań na wynajem, tzw. program „Mieszkanie Plus”. Wyrazem tej misji jest 
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dyskutowana ustawa o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym (NFM), 
tzw. banku ziemi, przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele 
mieszkaniowe. Na wiele zasadniczych pytań nie ma odpowiedzi, a mia-
nowicie: na jakich warunkach będzie ziemia przekazywana, jaka jest ich 
podaż, skąd pozyskać pieniądze na budowę, kto będzie operatorem naro-
dowym i jakim podmiotom będzie zlecał inwestycje, jaki będzie standard 
mieszkań, jaka struktura organizacyjna programu itp.?

Zakończenie
Niezależnie od toczącej się dyskusji i podejmowanych kolejnych prób 

rozwiązania kwestii mieszkaniowej w Polsce pragnę podkreślić, iż w tej 
wrażliwej sferze społecznej należy przestrzegać pewnych zasad, które 
wynikają z rodzimych doświadczeń, a mają wymiar uniwersalny. W tym 
zakresie przywołam stanowisko J. Łaszka, które w pełni podzielam. Jest 
ono zarazem odpowiedzią na kolejny, tworzony ad hoc, program rządowy. 
Autor ten stwierdza: „Jak wynika z doświadczeń, również w innych kra-
jach, lepiej pieniądze publiczne przeznaczyć na pomoc tym biedniejszym 
(dopłaty do mieszkań o umiarkowanych czynszach), czy może na dodatki 
mieszkaniowe niezbędne dla tych, którzy popadli w kłopoty i nie mają 
z czego płacić czynszu, czy to w zasobie prywatnym, czy w mieszkaniach 
komunalnych. Zazwyczaj tak właśnie definiuje się zadania sektora publicz-
nego, czyli działać tam gdzie prywatny kapitał nie chce. Poza tym trzeba 
powiedzieć otwarcie, że robienie biznesu przez państwowe firmy i za nasze 
pieniądze na ogół kiepsko wychodzi. Sektor publiczny i sektor biznesowy 
to są dwa różne światy, mające zupełnie odmienne zadania społeczne, 
i lepiej ich nie łączyć wspólnymi interesami, zwłaszcza na tak wrażliwym 
społecznie rynku” [Łaszek, 2015, s. 57].

Racjonalny program rozwoju mieszkalnictwa ma zawsze charakter 
narodowy, jednostkowy i niepowtarzalny. Nie ma bowiem rozwiązań 
zero-jedynkowych. Jego przygotowanie wymaga profesjonalizmu, zna-
jomości przedmiotu i wykorzystania nowoczesnych metod badawczych, 
wspartych szeroką i rzeczywistą, a nie pozorowaną, dyskusją obywatelską. 
Kluczową jednakże sprawą jest skala rzeczywistego wsparcia rozwoju 
mieszkalnictwa czynszowego, by nie były to kolejne deklaracje bez realnego 
i konsekwentnego działania.
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Streszczenie
Problem racjonalizacji polityki mieszkaniowej w Polsce, zwłaszcza w kwestii 

preferencji co do form władania tymi nieruchomościami, a ściślej zakupu mieszka-
nia na własność czy jego najmu, należy do szczególnie ważnych. Wokół tego tematu 
narosło szereg mitów i emocji, często bez merytorycznego uzasadnienia. Wyrażam 
opinię, iż warunkiem racjonalizacji rozwoju społeczno-gospodarczego naszego 
państwa jest wspieranie mieszkalnictwa czynszowego i zapewnienie dostępności 
mieszkań, o odpowiednim standardzie, dla wszystkich grup obywateli.

Słowa kluczowe
rynek mieszkań, własność i najem mieszkań

Buy or rent an apartment – contemporary dilemmas (Summary)
The problem of rationalization of housing policy in Poland, especially as regards 

preferences concerning the forms of ownership of these properties, and strictly 
buying a house for its own or its lease, is particularly important. There are a myriad 
of myths and emotions in this topic, often without substantive justification. I am 
of the opinion that the condition for rationalizing the socio-economic development 
of our country is to support rent housing and ensure affordable housing for all 
groups of citizens.
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